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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ЗАНАТСКО-
ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Про гла ша вам За кон о занатско-предузетничкој дјелат-
ности, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво -
ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но вем бра 2011.
го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011. го ди не кон ста -
то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје ни За ко на о занатско-
предузетничкој дјелатности ни је угро жен ви тал ни на ци о -
нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу -
бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3046/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ЗА НАТ СКО-ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се усло ви, по че так, на чи ни и
пре ста нак оба вља ња за нат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти,
обра зо ва ње и оспо со бља ва ње пред у зет ни ка (сти ца ње мај -
стор ског зва ња), ор га ни зо ва ње пред у зет ни ка и во ђе ње ре -
ги стра пред у зет ни ка.

Члан 2.

Циљ до но ше ња овог за ко на је раз вој и уна пре ђи ва ње
пред у зет ни штва, за шти та ста рих и умјет нич ких за на та и
до ма ће ра ди но сти.

Члан 3.

(1) За бра њу је се сва ки вид дис кри ми на ци је, на си ља и
уз не ми ра ва ња на осно ву по ла, је зи ка, на ци о нал не при пад -
но сти, вје ро и спо ви је сти, со ци јал ног по ри је кла, обра зо ва -
ња, имов ног ста ња, по ли тич ког и дру гог увје ре ња у по -
ступ ци ма про пи са ним овим за ко ном и про пи си ма до не се -
ним на осно ву овог за ко на.

(2) Гра ма тич ки из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну за
озна ча ва ње му шког или жен ског ро да под ра зу ми је ва ју оба
по ла.

Члан 4.

(1) По сло ви ма за нат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти (у
да љем тек сту: пред у зет нич ка дје лат ност), у сми слу овог
за ко на, сма тра се сва ка при вред на дје лат ност утвр ђе на ва -
же ћом кла си фи ка ци јом дје лат но сти ко ју фи зич ко ли це
оба вља про из вод њом, про ме том и пру жа њем услу га на тр -
жи шту, ра ди сти ца ња до би ти и за чи је оба вља ње ни је по -
тре бан дру ги об лик ор га ни зо ва ња.

(2) По се бан об лик пред у зет нич ке дје лат но сти пред ста -
вља за нат ска дје лат ност ко ја об у хва та за нат ску про из вод -
њу, пру жа ње за нат ских услу га, као и ста ре за на те, умјет -
нич ке за на те и до ма ћу ра ди ност.

(3) За нат ска про из вод ња је про из вод ња ма њих се ри ја
про из во да уз ко ри шће ње ма ши на и тех нич ке опре ме на на -
чин ко ји не ма оби љеж ја ин ду стриј ске про из вод ње.

(4) За нат ске услу ге об у хва та ју по прав ку и одр жа ва ње
про из во да, уре ђа ја, обје ка та, као и вр ше ње лич них услу га.

(5) Ми ни стар над ле жан за ин ду стри ју (у да љем тек сту:
ми ни стар), уз прет ход ну са гла сност ми ни стар ства над ле -
жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност и при ба вље ног
ми шље ња За нат ско-пред у зет нич ке ко мо ре Ре пу бли ке Срп -
ске, до но си пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се сма тра ју за -
нат ском про из вод њом и за нат ским услу га ма.

(6) Сма тра се да пред у зет ник оба вља за нат ску дје лат -
ност ако јед ну од дје лат но сти из ста ва 5. овог чла на оба вља
као пре те жну дје лат ност.

Члан 5.

(1) Ста рим за на ти ма, у сми слу овог за ко на, сма тра ју се
дје лат но сти из ра де и до ра де пред ме та пре те жно руч ним
ра дом, под усло ви ма и на на чин ко јим се чу ва и од ра жа ва
из раз тра ди ци о нал ног на род ног ства ра ла штва, зна ња и вје -
шти на.

(2) Умјет нич ким за на ти ма, у сми слу овог за ко на, сма -
тра ју се дје лат но сти об ли ко ва ња пле ме ни тих ма те ри ја ла,
ка ме на, ме та ла, тек сти ла, ста кла и дру гих ма те ри ја ла, при
чи јој из ра ди до ла зи до из ра жа ја лич ни укус и вје шти на
про из во ђа ча по за ми сли или на цр ту ства ра о ца или дру гог
ли ца.

(3) До ма ћа ра ди ност, у сми слу овог за ко на, је сте дје -
лат ност из ра де, до ра де и опле ме њи ва ња пред ме та код ко -
јих пре о вла да ва руч ни рад и ко ји има ју естет ско оби љеж је
на род не умјет но сти.

(4) Ра ди очу ва ња тра ди ци је ми ни стар до но си пра вил -
ник ко јим се про пи су ју дје лат но сти ко је се сма тра ју ста -
рим и умјет нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но сти, на чин
њи хо вог цер ти фи ко ва ња и во ђе ње еви ден ци је о из да тим
цер ти фи ка ти ма.
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Члан 6.

(1) Пред у зет ник, у сми слу овог за ко на, је сте фи зич ко
ли це ко је оба вља пред у зет нич ку дје лат ност у сво је име и
за свој ра чун ра ди сти ца ња до би ти, и као та кав упи сан је у
ре ги стар пред у зет ни ка.

(2) Пред у зет ник мо же оба вља ти јед ну или ви ше дје лат -
но сти од ко јих је јед на пре те жна, ако ис пу ња ва усло ве за
њи хо во оба вља ње.

(3) Пред у зет нич ке дје лат но сти од ре ђу ју се по ши фри и
на зи ву дје лат но сти, а пре ма нај ни жем хи је рар хиј ском ни -
воу ва же ће кла си фи ка ци је дје лат но сти.

(4) Пре те жну дје лат ност при ли ком под но ше ња за хтје -
ва за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти од ре ђу је пред -
у зет ник.

Члан 7.

(1) Пред у зет нич ка дје лат ност мо же се оба вља ти у по -
слов ном про сто ру, стам бе ном про сто ру или без по слов ног
про сто ра.

(2) Пред у зет нич ка дје лат ност за ко ју је по тре бан по -
слов ни про стор оба вља се у об ли ку рад ње, ра ди о ни це, кан -
це ла ри је, би роа, аген ци је, сту ди ја, пан си о на, ате љеа, са ло -
на, ла бо ра то ри је и слич но.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, пред у зет ник ко ји
по пра ви лу по слу је у по слов ном про сто ру мо же оба вља ти
дје лат ност и ван по слов ног про сто ра, ка да је по при ро ди
са ме дје лат но сти та кво оба вља ње мо гу ће или уоби ча је но.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма за чи је оба вља ње ни је по тре бан по слов ни про -
стор, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства
над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

(5) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти у стам бе ном про сто ру, по
прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства надле -
жног за про стор но уре ђе ње и гра ђе ви нар ство и ми ни стар -
ства над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

Члан 8.

(1) Ви ше фи зич ких ли ца (ор та ка) мо же за јед нич ки оба -
вља ти пред у зет нич ку дје лат ност.

(2) Од ред бе овог за ко на ко је се од но се на оба вља ње
пред у зет нич ке дје лат но сти при мје њу ју се и на за јед нич ко
оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, ако ни је дру га чи је
про пи са но овим за ко ном.

Члан 9.

(1) Пред у зет ник оба вља пред у зет нич ку дје лат ност соп -
стве ним сред стви ма ра да ко ја од го ва ра ју тех нич кој при ро -
ди оба вља ња дје лат но сти.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пред у зет ник при
оба вља њу пред у зет нич ке дје лат но сти мо же ко ри сти ти
сред ства ра да и по слов ни про стор по осно ву за ку па или по
дру гим осно вима.

Члан 10.

(1) Пред у зет ник мо же за по шља ва ти рад ни ке.

(2) Ме ђу соб на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти пред у зет -
ни ка и ли ца ко је за по шља ва уре ђу ју се уго во ром о ра ду, ко -
ји се за кљу чу је у скла ду са За ко ном о ра ду, ко лек тив ним
уго во ром и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју рад ни од -
но си.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на пред у зет ни ку ко ји
оба вља дје лат ност ста рих и умјет нич ких за на та, од но сно
до ма ће ра ди но сти мо гу по ма га ти чла но ви по ро дич ног до -
ма ћин ства без за сни ва ња рад ног од но са, на на чин да ра де
у ње го вом при су ству.

(4) Чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства, у сми слу овог
за ко на, сма тра ју се брач ни су пру жник, дје ца и ро ди те љи,
усво је ни ци и усво ји о ци, па стор чад и ли ца ко ја је пред у зет -
ник ду жан да из др жа ва, а ко ја жи ве у за јед нич ком до ма -
ћин ству.

Члан 11.

Од ред бе за ко на и дру гих про пи са из обла сти рад них
од но са, тех нич ке опре мље но сти, за шти те на ра ду и за шти -

те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не, као и дру ги про пи са -
ни усло ви ко ји се од но се на при вред на дру штва, при мје њу -
ју се на оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти.

Члан 12.

(1) Пред у зет ник је од го во ран за за ко ни то по сло ва ње и
за за ко нит рад ли ца ко ја за по шља ва.

(2) Пред у зет ник за све оба ве зе на ста ле у ве зи са оба -
вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти од го ва ра цје ло куп ном
сво јом имо ви ном.

(3) Од го вор ност за оба ве зе из ста ва 2. овог чла на не
пре ста је бри са њем пред у зет ни ка из ре ги стра пред у зет ни -
ка.

Члан 13.

Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јим
ак том од ре ђу је рас по ред по чет ка и за вр шет ка рад ног вре -
ме на за по је ди не дје лат но сти.

II - ОБА ВЉА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

1. На чин оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти

Члан 14.

Пред у зет нич ка дје лат ност мо же се оба вља ти као
основ но, до пун ско и до дат но за ни ма ње.

Члан 15.

(1) Фи зич ко ли це ко је ни је у рад ном од но су оба вља
пред у зет нич ку дје лат ност као основ но за ни ма ње.

(2) Фи зич ко ли це мо же оба вља ти пред у зет нич ку дје -
лат ност као до пун ско за ни ма ње ис кљу чи во лич ним ра дом,
нај ду же до по ло ви не сед мич ног пу ног рад ног вре ме на, под
усло вом да је у рад ном од но су код дру гог по сло дав ца са
пу ним рад ним вре ме ном.

(3) Фи зич ко ли це ко је оба вља пред у зет нич ку дје лат -
ност као до пун ско за ни ма ње мо ра ис пу ња ва ти усло ве про -
пи са не овим за ко ном.

(4) Фи зич ко ли це ко је је у рад ном од но су на не ким дру -
гим по сло ви ма или је ко ри сник пен зи је мо же да као до дат -
но за ни ма ње ре ги стру је и оба вља пред у зет нич ку дје лат -
ност ако за по сли ли це ко је ис пу ња ва усло ве за оба вља ње
тра же не дје лат но сти.

(5) Фи зич ко ли це мо же ре ги стро ва ти се зон ско оба вља -
ње пред у зет нич ке дје лат но сти нај ду же на пе ри од до шест
мје се ци у то ку јед не ка лен дар ске го ди не.

(6) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти се зон ски и усло ве за њи -
хо во оба вља ње, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни -
стар ства над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

Члан 16.

(1) Пред у зет нич ку дје лат ност мо же за јед нич ки оба -
вља ти ви ше фи зич ких ли ца (ор та ка), а нај ви ше де сет, о че -
му се за кљу чу је уго вор.

(2) Уго вор ко јим се уре ђу ју ме ђу соб ни од но си ор та ка
оба ве зно са др жи: име и пре зи ме и је дин стве ни ма тич ни
број за сва ког ор та ка, ши фру и на зив пре те жне дје лат но сти
и дру гих дје лат но сти, по слов но сје ди ште, осни вач ка ула га -
ња и уче шће у рас по дје ли, за сту па ње и пред ста вља ње,
усло ве и на чин за при сту па ње, од но сно исту па ње и на чин
пре стан ка за јед нич ког оба вља ња дје лат но сти.

(3) Сви ор та ци пот пи су ју за хтјев за из да ва ње рје ше ња
за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, а уз за хтјев, осим
до ка за о ис пу ње но сти усло ва про пи са них овим за ко ном,
при ла же се и уго вор из ста ва 2. овог чла на.

(4) Ако је за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти
неоп ход но за до во љи ти усло ве у по гле ду струч не спре ме,
до вољ но је да до каз о ис пу ње но сти усло ва при ло жи је дан
од ор та ка или да за по сле ли це са од го ва ра ју ћом струч ном
спре мом.

(5) За јед нич ко оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти
пре ста је ако се број ор та ка све де на јед ног.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на мо же се из вр ши ти
про мје на на чи на оба вља ња дје лат но сти из за јед нич ког у
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са мо стал но оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, на
осно ву за хтје ва и уго во ра о рас ки ду за јед нич ког оба вља ња
дје лат но сти.

(7) Про мје на на чи на оба вља ња дје лат но сти мо гу ћа је и
из са мо стал ног оба вља ња дје лат но сти у за јед нич ко оба -
вља ње дје лат но сти под усло ви ма из ста ва 1. овог чла на.

(8) Рје ше ње о про мје ни на чи на оба вља ња дје лат но сти
до ста вља се над ле жним ор га ни ма у скла ду са чла ном 21.
став 4. овог за ко на.

2. Усло ви за оба вља ње дје лат но сти

Члан 17.

(1) Пред у зет ник мо же оба вља ти пред у зет нич ку дје лат -
ност ако ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је пу но ље тан,

б) да му пра во сна жном од лу ком над ле жног ор га на ни -
је из ре че на мје ра за бра не оба вља ња те дје лат но сти,

в) да има оп шту здрав стве ну спо соб ност и по себ ну
здрав стве ну спо соб ност ако је то за ко ном про пи са но за
оба вља ње од ре ђе них дје лат но сти,

г) да има од го ва ру ју ћу струч ну спре му или да за по сли
ли це са од го ва ра ју ћом струч ном спре мом ако је то по себ -
ним за ко ном про пи са но за оба вља ње од ре ђе них дје лат но -
сти и

д) да по сје ду је опре му, од но сно сред ства ра да, ка дро ве
и од го ва ра ју ћи по слов ни про стор, осим ако при ро да дје -
лат но сти то не зах ти је ва.

(2) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти до каз о за по сле ном рад ни -
ку, а тај услов се про вје ра ва у ин спек циј ском пре гле ду.

Члан 18.

(1) По слов ни про стор, у сми слу овог за ко на, је сте про -
стор из гра ђен у скла ду са ур ба ни стич ко-гра ђе вин ским
про пи си ма, а што утвр ђу је над ле жни ор ган рје ше њем о
одо бре њу за упо тре бу.

(2) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти одо бре ње за упо тре бу, али
се ова чи ње ни ца про вје ра ва за јед но са утвр ђи ва њем по сто -
ја ња усло ва из чла на 17. став 1. тач ка д) овог за ко на.

3. Одо бре ње за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти

Члан 19.

(1) Фи зич ко ли це ко је на мје ра ва да оба вља пред у зет -
нич ку дје лат ност под но си за хтјев над ле жном ор га ну је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве за по сло ве при вре де на чи јем
под руч ју же ли има ти сје ди ште.

(2) Пра вил ник о са др жа ју и об ли ку за хтје ва за оба вља -
ње, про мје не по да та ка и пре ста нак оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти до но си ми ни стар.

(3) Уз за хтјев се при ла жу до ка зи о ис пу ње но сти усло ва
из чла на 17. т. а) до г) овог за ко на у ори ги на лу или овје ре -
ним ко пи ја ма.

(4) За ви сно од вр сте пред у зет нич ке дје лат но сти, по себ -
ним про пи сом мо же се утвр ди ти оба ве за под но ше ња овје -
ре не пи са не из ја ве о ис пу ње но сти усло ва у по гле ду опре -
ме, од но сно сред ста ва ра да, ка дро ва, од го ва ра ју ћег по -
слов ног про сто ра, као и дру гих усло ва уз за хтјев из ста ва
1. овог чла на.

(5) Ако је за хтјев не пот пун или са др жи дру ге не до стат -
ке, од но сно ако уз за хтјев ни су при ло же ни по треб ни до ка -
зи, над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве за тра жи -
ће од под но си о ца за хтје ва да у ро ку од осам да на от кло ни
не до стат ке.

(6) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
обезби је ди ће до ступ ност ин фор ма ци ја о про це ду ри, усло -
ви ма и по треб ним до ку мен ти ма за под но ше ње за хтје ва за
из да ва ње рје ше ња за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти.

Члан 20.

(1) На за хтјев стра ног др жа вља ни на, над ле жни ор ган
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до но си рје ше ње о одо бре њу
оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти ако ис пу ња ва усло ве

утвр ђе не у чла ну 17. овог за ко на, а мо же по че ти са оба вља -
њем дје лат но сти по до би ја њу рад не до зво ле.

(2) Стра ни др жа вља нин ду жан је да до ста ви овје ре ну
ко пи ју рад не до зво ле ор га ну из ста ва 1. овог чла на у ро ку
од 30 да на од да на из да ва ња рје ше ња о оба вља њу пред у -
зет нич ке дје лат но сти.

Члан 21.

(1) Рје ше ње ко јим се пред у зет ни ку одо бра ва оба вља ње
дје лат но сти до но си над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве на осно ву под не се ног за хтје ва и при ло же них до -
ка за у скла ду са овим за ко ном.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду -
жан је да под но си о цу за хтје ва из да рје ше ње о одо бре њу
оба вља ња дје лат но сти, нај ка сни је у ро ку од пет рад них да -
на од да на при је ма пот пу ног за хтје ва.

(3) Рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти оба ве -
зно са др жи име и пре зи ме, адре су и је дин стве ни ма тич ни
број пред у зет ни ка, по слов но име и сје ди ште пред у зет ни ка,
ши фру и на зив пре те жне дје лат но сти и дру гих дје лат но сти
у скла ду са ва же ћом кла си фи ка ци јом дје лат но сти.

(4) На кон из да ва ња рје ше ња из ста ва 1. овог чла на
надле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве вр ши упис
пред у зет ни ка у ре ги стар пред у зет ни ка.

(5) Рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти до ста -
вља се над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра -
ве, над ле жном ин спек циј ском ор га ну и За нат ско-пред у зет -
нич кој ко мо ри Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ко мо ра)
у ро ку од пет да на од да на из да ва ња рје ше ња.

(6) Пред у зет ник мо же да оба вља са мо оне дје лат но сти
ко је су на ве де не у рје ше њу о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти.

(7) Пред у зет ник је ду жан да поч не са оба вља њем дје -
лат но сти нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња
рје ше ња из ста ва 1. овог чла на.

(8) Ис пу ње ност усло ва за оба вља ње дје лат но сти про -
вје ра ва над ле жни ин спек циј ски ор ган у ро ку од 45 да на од
да на при је ма рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти.

(9) Ако је по себ ним про пи сом, као услов за оба вља ње
од ре ђе не пред у зет нич ке дје лат но сти, пред ви ђе но при ба -
вља ње одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле жног
ор га на, пред у зет ник мо же по че ти да оба вља дје лат ност по
до би ја њу одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле -
жног ор га на.

(10) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти до каз о по сје до ва њу са гла -
сно сти над ле жног ор га на из ста ва 9. овог чла на, а ова чи -
ње ни ца про вје ра ва се у ин спек циј ском пре гле ду.

Члан 22.

(1) Ако под но си лац за хтје ва не по сту пи на на чин и у
ро ку из чла на 19. став 5. овог за ко на, над ле жни ор ган је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве од ба ци ће за кључ ком за хтјев за
из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња пред у зет нич ке
дје лат но сти.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од -
би ће рје ше њем за хтјев за из да ва ње рје ше ња о одо бре њу
оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти у слу ча ју ка да под -
но си лац за хтје ва тра жи оба вља ње дје лат но сти ко ју мо же
оба вља ти ис кљу чи во прав но ли це.

(3) Про тив ака та из ст. 1. и 2. овог чла на до зво ље на је
жал ба ми ни стар ству над ле жном за дје лат ност на ко ју се
рје ше ње од но си.

Члан 23.

(1) На за хтјев фи зич ког ли ца ко је на мје ра ва да поч не са
оба вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти, а не рас по ла же по -
слов ним про сто ром или сред стви ма ра да, над ле жни ор ган
мо же из да ти рје ше ње о одо бра ва њу при прем них рад њи за
оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, а нај ду же на пе ри од
до го ди ну да на.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на над ле жни ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве упи су је у ре ги стар пред у зет -
ни ка.
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(3) При је по чет ка оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но -
сти ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да се обра ти
надле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве са за хтје -
вом за из да ва ње рје ше ња из чла на 21. став 1. и при ло жи
овје ре ну пи са ну из ја ву из чла на 19. став 4. овог за ко на ако
је по себ ним про пи сом пред ви ђе но ње но под но ше ње.

4. Сје ди ште и по слов но име

Члан 24.

(1) Сје ди ште пред у зет ни ка је мје сто у ко ме пред у зет -
ник оба вља дје лат ност.

(2) Ако за оба вља ње дје лат но сти ни је по тре бан по слов -
ни про стор, сје ди штем се сма тра мје сто у ко јем пред у зет -
ник има пре би ва ли ште.

Члан 25.

(1) Пред у зет ник мо же про ми је ни ти сје ди ште на
подруч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у ко јој оба вља дје -
лат ност, као и да пре не се сје ди ште на под руч је дру ге је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.

(2) У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на пред у зет ник
под но си за хтјев за про мје ну сје ди шта и рје ше ње о оба вља -
њу дје лат но сти над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве на чи јем ће под руч ју би ти но во сје ди ште.

(3) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве из
ста ва 2. овог чла на, у ро ку од пет рад них да на од да на при -
је ма за хтје ва до но си рје ше ње о про мје ни сје ди шта и упи -
су је пред у зет ни ка у ре ги стар.

(4) Ако је по себ ним про пи сом уре ђе но, уз за хтјев из
ста ва 3. овог чла на при ла же се и овје ре на пи са на из ја ва из
чла на 19. став 4. овог за ко на.

(5) Ор ган ко ји је до нио рје ше ње о про мје ни сје ди шта
пред у зет ни ка о то ме оба вје шта ва над ле жне ор га не из чла -
на 21. став 5. овог за ко на, као и ор ган прет ход ног сје ди шта,
ако је про мје на на под руч је дру ге је ди ни це ло кал не са мо у -
пра ве, ра ди бри са ња пред у зет ни ка из ре ги стра.

Члан 26.

(1) По слов но име је на зив упи сан у ре ги стар код над ле -
жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под ко јим пред -
у зет ник оба вља дје лат ност.

(2) По слов но име пред у зет ни ка оба ве зно са др жи на зив
упи сан у ре ги стар, име и пре зи ме пред у зет ни ка, опис дје -
лат но сти, озна ку с. п. (са мо стал ни пред у зет ник) и сје ди -
ште, а мо же са др жа ва ти и по себ не озна ке (цр те жи, сли ке,
озна ке ко ји ма се бли же од ре ђу је рад ња или дје лат ност).

(3) По слов но име не мо же са др жа ва ти на зи ве и озна ке
ко ји су у су прот но сти са ва же ћим про пи си ма и ме ђу на род -
ним кон вен ци ја ма.

(4) По слов но име пред у зет ни ка мо ра да се раз ли ку је од
на зи ва по слов ног име на дру гог пред у зет ни ка та ко да не
иза зи ва за бу ну о иден ти те ту са дру гим пред у зет ни ком на
под руч ју исте је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно за бу -
ну у по гле ду дје лат но сти пред у зет ни ка.

(5) Ако ви ше пред у зет ни ка за јед нич ки оба вља дје лат -
ност, по слов но име са др жи име на свих осни ва ча или јед -
ног или ви ше њих и озна ку “и оста ли”.

(6) Пред у зет ник је ду жан да по слов но име ис так не на
ула зу у обје кат у сје ди шту и из дво је ном про сто ру, од но сно
на ула зу у стам бе ни обје кат, ако дје лат ност оба вља у стам -
бе ном про сто ру.

(7) Ако пред у зет ник оба вља дје лат ност из ван сје ди шта,
од но сно оба вља дје лат ност без по слов ног про сто ра, ду жан
је да по слов но име ис так не на мје сту, од но сно објек ту гдје
та кву дје лат ност оба вља.

(8) Про мје ну по слов ног име на пред у зет ник је ду жан да
при ја ви над ле жном ор га ну, ко ји до но си рје ше ње о про мје -
ни по слов ног име на и упи су је про мје ну по слов ног име на у
ре ги стар пред у зет ни ка.

(9) На пи та ња ко ја се од но се на по слов но име и ко ја ни -
су уре ђе на овим за ко ном при мје њу ју се од ред бе За ко на о
при вред ним дру штви ма.

5. По сло во ђа, из дво је ни по слов ни про стор и 
ду жно сти пред у зет ни ка

Члан 27.

(1) Пред у зет ник мо же пи са ним овла шће њем по вје ри ти
во ђе ње по сло ва ња по сло во ђи, ко ји је у рад ном од но су код
пред у зет ни ка.

(2) Во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во ђе мо же
би ти оп ште или огра ни че но, на је дан или ви ше из дво је них
по слов них про сто ра.

(3) Ако су за оба вља ње дје лат но сти пред у зет ни ка про -
пи са ни по себ ни усло ви у по гле ду струч не спре ме и здрав -
стве не спо соб но сти, по сло во ђа мо ра ис пу ња ва ти те усло ве.

(4) По сло во ђа во ди по сао у име и за ра чун пред у зет ни -
ка.

(5) Пред у зет ник при ја вљу је во ђе ње по сло ва ња по сред -
ством по сло во ђе над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве ко ји вр ши ње гов упис у ре ги стар пред у зет ни ка.

Члан 28.

(1) Под из дво је ним по слов ним про сто ром, у сми слу
овог за ко на, под ра зу ми је ва се је дан или ви ше ло ка циј ских,
од но сно ме ђу соб но одво је них по слов них про сто ра у ко ји -
ма се оба вља ре ги стро ва на пред у зет нич ка дје лат ност.

(2) Пред у зет ник мо же оба вља ти ре ги стро ва не дје лат -
но сти у јед ном или ви ше из дво је них по слов них про сто ра
ко ји мо ра ју да ис пу ња ва ју усло ве из чла на 18. овог за ко на.

(3) Пред у зет ник има оба ве зу да у сва ком из дво је ном
по слов ном про сто ру за по сли рад ни ка, а у из дво је ном по -
слов ном про сто ру у ко јем за по шља ва ви ше од три рад ни ка
име ну је по сло во ђу.

(4) Оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти у из дво је ном
по слов ном про сто ру пред у зет ник при ја вљу је над ле жном
ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(5) Ор ган из ста ва 4. овог чла на до но си рје ше ње о оба -
вља њу дје лат но сти у из дво је ном по слов ном про сто ру, ко је
упи су је у ре ги стар и о то ме оба вје шта ва ор га не из чла на
21. став 5. овог за ко на, и над ле жни ор ган сје ди шта пред у -
зет ни ка ако је из дво је ни по слов ни про стор на под руч ју
дру ге је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 29.

Пред у зет ник је ду жан да:

а) у по слов ном про сто ру или за ври је ме оба вља ња дје -
лат но сти по сје ду је рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти,

б) одо бре ну дје лат ност оба вља ква ли тет но у скла ду са
про пи си ма, до брим по слов ним оби ча ји ма и по слов ним
мо ра лом,

в) на вид ном мје сту ис так не рад но ври је ме и да га се
при др жа ва,

г) на вид ном мје сту ис так не цје нов ник сво јих про из во -
да, од но сно услу га на на чин до сту пан куп ци ма, од но сно
ко ри сни ци ма услу га,

д) куп цу, од но сно ко ри сни ку услу га из да ра чун о про -
да тој ро би, од но сно из вр ше ним услу га ма,

ђ) га ран ту је ква ли тет про из во да, од но сно услу га и от -
кло ни не до стат ке или на док на ди при чи ње ну ште ту куп цу
про из во да, од но сно ко ри сни ку услу га, у скла ду са ва же -
ћим про пи си ма и стан дар ди ма,

е) во ди про пи са ну еви ден ци ју о оба вља њу дје лат но сти,

ж) при ја ви про мје ну по слов ног сје ди шта,

з) спро во ди про пи са не мје ре за шти те на ра ду и за шти -
те жи вот не сре ди не ко је се од но се на оба вља ње ре ги стро -
ва них дје лат но сти,

и) за кљу чи уго вор са рад ни ком у скла ду са за ко ном, ко -
лек тив ним уго во ром и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу -
ју рад ни од но си,

ј) при ја ви во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во ђе и

к) оба ви је сти над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо -
упра ве у слу ча ју не по сто ја ња усло ва за оба вља ње пред у -
зет нич ке дје лат но сти.
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6. При вре ме ни пре ста нак и пре ста нак оба вља ња 
дје лат но сти

Члан 30.

(1) У то ку по сло ва ња пред у зет ник мо же при вре ме но
пре ста ти да оба вља пред у зет нич ке дје лат но сти у укуп ном
тра ја њу до шест мје се ци у пе ри о ду од дви је го ди не.

(2) За хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља ња дје лат -
но сти са др жи раз ло ге и тра ја ње при вре ме ног пре стан ка, и
под но си се над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве при је пре стан ка или нај ка сни је у ро ку од осам да на од
да на пре стан ка оба вља ња дје лат но сти.

(3) Еви ден ци ју о укуп ном тра ја њу при вре ме ног пре -
стан ка оба вља ња дје лат но сти во ди над ле жни ор ган је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.

(4) Из у зет но, пред у зет ник мо же пре ста ти да оба вља
пред у зет нич ке дје лат но сти и ду же од ро ка из ста ва 1. овог
чла на у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) бо ле сти, струч ног уса вр ша ва ња или на сту па ња ви ше
си ле, нај ду же до дви је го ди не не пре кид но и

б) ко ри шће ња по ро диљ ског од су ства, нај ду же до на вр -
ше не тре ће го ди не жи во та дје те та.

(5) Уз за хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља ња дје -
лат но сти из ста ва 2. овог чла на при ла жу се и од го ва ра ју ћи
до ка зи.

(6) За ври је ме при вре ме ног пре стан ка оба вља ња пред -
у зет нич ке дје лат но сти пред у зет ни ку ни је до пу ште но оба -
вља ње дје лат но сти.

(7) О окон ча њу при вре ме ног пре стан ка и по нов ном по -
чет ку оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти пред у зет ник је
ду жан да пи са ним пу тем оба ви је сти над ле жни ор ган нај ка -
сни је у ро ку од осам да на по ис те ку вре ме на при вре ме ног
пре стан ка оба вља ња дје лат но сти.

(8) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о
при вре ме ном пре стан ку оба вља ња пред у зет нич ке дје лат -
но сти, од но сно по нов ном по чет ку оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти до но си рје ше ње ко је упи су је у ре ги стар
пред у зет ни ка и оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5.
овог за ко на.

Члан 31.

(1) Пред у зет ник пре ста је да оба вља дје лат ност од ја вом
или по си ли за ко на.

(2) За хтјев за од ја ву оба вља ња дје лат но сти под но си се
пи са ним пу тем, при је пре стан ка ра да, код над ле жног ор га -
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко ји до но си рје ше ње о
пре стан ку оба вља ња дје лат но сти и бри ше пред у зет ни ка из
ре ги стра.

(3) Ако у за хтје ву за од ја ву ни је на ве ден да тум пре стан -
ка оба вља ња дје лат но сти, пре ста нак се утвр ђу је да ном
под но ше ња за хтје ва за пре ста нак оба вља ња дје лат но сти и
не мо же се утвр ди ти ре тро ак тив но.

(4) Про тив рје ше ња о пре стан ку оба вља ња дје лат но -
сти, до не се ним на осно ву за хтје ва за од ја ву или по си ли за -
ко на, до зво ље на је жал ба ми ни стар ству над ле жном за дје -
лат ност на ко ју се рје ше ње од но си.

Члан 32.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на
осно ву са зна ња и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња до но си рје -
ше ње о пре стан ку оба вља ња дје лат но сти по си ли за ко на и
бри ше пред у зет ни ка из ре ги стра у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) смр ти пред у зет ни ка, ако не бу де под не сен за хтјев за
на ста вак оба вља ња дје лат но сти у ро ку од 90 да на,

б) ако се оста вин ски по сту пак не окон ча у скла ду са
чла ном 33. став 5. овог за ко на,

в) ако се у пе ри о ду од три мје се ца до ста вља ње два пи -
сме на над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или
ор га на упра ве упу ће но на сје ди ште пред у зет ни ка не мо же
из вр ши ти и да је пи сме но ко је се тре ба ло уру чи ти би ло
истак ну то 15 да на на огла сној та бли је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве,

г) ако је пред у зет ни ку пра во сна жним ак том из ре че на
за штит на мје ра за бра не оба вља ња дје лат но сти,

д) ако пред у зет ник не под но се за хтјев у скла ду са чла -
ном 23. став 3. овог за ко на,

ђ) ако пред у зет ник не при ја ви на ста вак ра да у скла ду
са чла ном 30. став 7. овог за ко на,

е) да ном сту па ња на из др жа ва ње ка зне, ако бу де осу ђен
пра во сна жном пре су дом на ка зну за тво ра ду жу од шест
мје се ци,

ж) гу бит ком по слов не спо соб но сти, ако не бу де под не -
сен за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти у ро ку од 30
да на,

з) ако стра ни др жа вља нин не до ста ви рад ну до зво лу у
ро ку из чла на 20. став 2. овог за ко на,

и) ако пред у зет ник у про пи са ном ро ку не ускла ди по -
сло ва ње са овим за ко ном и

ј) ако над ле жни ор ган утвр ди да је пред у зет ни ку из да -
то рје ше ње о оба вља њу дје лат но сти на осно ву ла жних
испра ва, ко је се од но се на усло ве за оба вља ње пред у зет -
нич ке дје лат но сти.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до -
но си рје ше ње о пре стан ку оба вља ња дје лат но сти, бри ше
пред у зет ни ка из ре ги стра и оба вје шта ва ор га не из чла на
21. став 5. овог за ко на, ако над ле жни Суд ча сти при Ко мо -
ри пред ло жи да се за пред у зет ни ка до не се рје ше ње о пре -
стан ку оба вља ња дје лат но сти.

7. На ста вак оба вља ња дје лат но сти

Члан 33.

(1) У слу ча ју смр ти пред у зет ни ка, члан по ро дич ног до -
ма ћин ства, од но сно на сљед ник мо же да на ста ви оба вља ње
дје лат но сти лич но или по сред ством за по сле ног рад ни ка -
при вре ме ног по сло во ђе ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 17.
овог за ко на.

(2) За хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти под но си
се нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на смр ти пред у зет ни -
ка.

(3) Уз за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти из ста -
ва 1. овог чла на при ла жу се из вод из ма тич не књи ге умр -
лих за пред у зет ни ка, до ка зи о ис пу ње њу усло ва из чла на
17. овог за ко на и ме ђу соб ни спо ра зум о на став ку оба вља -
ња дје лат но сти ко ји пот пи су ју чла но ви по ро дич ног до ма -
ћин ства, од но сно на сљед ни ци.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на -
став ку оба вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на до но -
си рје ше ње, на ста вак упи су је у ре ги стар пред у зет ни ка и
оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5. овог за ко на.

(5) На ста вак оба вља ња дје лат но сти тра је до окон ча ња
оста вин ског по ступ ка, а нај ду же дви је го ди не.

(6) На сљед ник ко ји је на сли је дио имо ви ну ко ја је у ве -
зи са оба вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти, ако на мје ра -
ва да на ста ви оба вља ње дје лат но сти, ду жан је да над ле -
жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под не се за хтјев
у скла ду са чла ном 19. овог за ко на.

Члан 34.

(1) У слу ча ју гу бит ка по слов не спо соб но сти пред у зет -
ни ка, име но ва ни ста ра лац пред у зет ни ка мо же на ста ва ти
оба вља ње дје лат но сти лич но или по сред ством за по сле ног
рад ни ка ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 17. овог за ко на.

(2) За хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти под но си
се нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на пра во сна жно сти
од лу ке ко јом је утвр ђе на по слов на не спо соб ност пред у зет -
ни ка.

(3) Уз за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти из ста -
ва 2. овог чла на при ла же се пра во сна жна суд ска од лу ка о
од у зи ма њу по слов не спо соб но сти и до ка зи из чла на 17.
овог за ко на.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на -
став ку оба вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на до но -
си рје ше ње, на ста вак упи су је у ре ги стар пред у зет ни ка и
оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5. овог за ко на.
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(5) У слу ча ју сту па ња на из др жа ва ње ка зне за тво ра ду -
же од шест мје се ци пред у зет ник мо же на ста ви ти оба вља -
ње дје лат но сти по сред ством по сло во ђе ко ји ис пу ња ва
усло ве из чла на 17. овог за ко на.

8. Ре ги стар пред у зет ни ка

Члан 35.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве во ди
ре ги стар пред у зет ни ка.

(2) У ре ги стар из ста ва 1. овог чла на оба ве зно се упи -
су ју по да ци о пред у зет ни ци ма про пи са ни овим за ко ном.

(3) Ми ни стар до но си пра вил ник о са др жа ју и на чи ну
во ђе ња ре ги стра из ста ва 1. овог чла на.

Члан 36.

(1) Је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка је јав на књи га
ко ја об је ди ња ва по дат ке из ре ги ста ра пред у зет ни ка је ди ни -
ца ло кал не са мо у пра ве и дру гих из во ра.

(2) Ко мо ра во ди је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка.

(3) Ко ри сни ци по да та ка је дин стве ног ре ги стра пред у -
зет ни ка су: пред у зет ни ци, Вла да, ми ни стар ства, је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве, раз вој не аген ци је и дру ги су бјек ти ко -
ји ра де на уна пре ђи ва њу при вре де.

(4) На чин во ђе ња је дин стве ног ре ги стра пред у зет ни ка
уре ђу је се пра вил ни ком о во ђе њу је дин стве ног ре ги стра
пред у зет ни ка, ко ји до но си Ко мо ра уз са гла сност ми ни -
стар ства.

III - МАЈ СТОР СКО ЗВА ЊЕ

Члан 37.

Мај стор ско зва ње обез бје ђу је сти ца ње спе ци фич них
струч но-те о риј ских и прак тич них зна ња за оба вља ње
одре ђе не за нат ске дје лат но сти, вје шти на и ком пе тен ци ја
по треб них за са мо стал но во ђе ње по сло ва ња, те зна ња по -
треб них за об у ча ва ње дру гих ли ца у за нат ској дје лат но сти.

Члан 38.

(1) За на тли ја је фи зич ко ли це ко је је струч но оспо со -
бље но за оба вља ње за нат ске дје лат но сти.

(2) Зва ње мај сто ра за на тли ја сти че по ла га њем мај стор -
ског ис пи та.

(3) За на тли ја мо же при сту пи ти по ла га њу мај стор ског
ис пи та ако ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) по сје ду је од го ва ра ју ћу сред њу струч ну спре му и нај -
ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у за на ту за ко ји же ли
сте ћи мај стор ско зва ње или

б) има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у за ни ма њу
за ко је же ли да по ла же мај стор ски ис пит, а не по сје ду је од -
го ва ра ју ћу сред њу струч ну спре му.

(4) По себ ним про пи сом за од ре ђе ну за нат ску дје лат -
ност мо же се про пи са ти оба ве зност по сје до ва ња мај стор -
ског зва ња за ње но оба вља ње.

Члан 39.

(1) Мај стор ски ис пит по ла же се пред ко ми си јом, ко ју
име ну је ми ни стар уз прет ход но при ба вље но ми шље ње За -
во да за обра зо ва ње од ра слих.

(2) Чла но ви ма ко ми си је при па да на кна да за рад.

(3) На мај стор ском ис пи ту за на тли ја до ка зу је прак тич -
на и те о риј ска, стру ков на зна ња и вје шти не нео п ход не за
са мо стал но оба вља ње за на та и зна ња по треб на за об у ча ва -
ње дру гих ли ца.

(4) Чла но ви ко ми си је за по ла га ње те о риј ског ди је ла
испи та име ну ју се из еви ден ци је на став ни ка ко ју во ди За -
вод за обра зо ва ње од ра слих, а чла но ви ко ми си је за по ла га -
ње прак тич ног ди је ла ис пи та име ну ју се из еви ден ци је ко -
ју во ди Ко мо ра.

(5) Про грам мај стор ског ис пи та до но си ми ни стар ство
над ле жно за од ре ђе ну за нат ску дје лат ност, на при је длог
За во да за обра зо ва ње од ра слих, ко ји прет ход но при ба вља
ми шље ња ми ни стар ства над ле жног за пред у зет ни штво за
дио ко ји об у хва та по треб на зна ња за са мо стал но во ђе ње

по сла и ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње за дио ко -
ји об у хва та зна ња по треб на за об у ча ва ње дру гих ли ца.

(6) Пра вил ник о на чи ну по ла га ња мај стор ског ис пи та,
усло ви и до ку мен та ци ја ко ја се при ла же при ли ком по ла га -
ња мај стор ског ис пи та, на чин фор ми ра ња, ду жно сти и на -
кна да за рад чла но ва ко ми си је, оцје њи ва ње и тра ја ње
испи та, по сту пак у слу ча ју при го во ра кан ди да та и са др жај
увје ре ња о мај стор ском зва њу до но си ми ни стар, уз прет -
ход но при ба вље но ми шље ње За во да за обра зо ва ње од ра -
слих.

(7) Ре ги стар за на тли ја са по ло же ним мај стор ским
испи том во ди Ко мо ра.

(8) Тро шко ве по ла га ња мај стор ског ис пи та сно си кан -
ди дат.

Члан 40.

(1) Ко мо ра мо же ор га ни зо ва ти цен тре за обу ку.

(2) При пре му за по ла га ње мај стор ског ис пи та из те о -
риј ског ди је ла, у скла ду са усло ви ма и про це ду ра ма пред -
ви ђе ним про пи си ма ко ји уре ђу ју област обра зо ва ња од ра -
слих, мо гу ор га ни зо ва ти и ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра -
слих.

(3) У цен три ма за обу ку мо же се вр ши ти прак тич ни
дио обу ке уче ни ка у сред њим шко ла ма и прак тич ни дио
обу ке по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих у скла ду са овим за -
ко ном и дру гим про пи си ма.

(4) Одо бре ње за рад цен та ра ко ји вр ше прак тич ни дио
обу ке за про гра ме обра зо ва ња од ра слих из да је За вод за
обра зо ва ње од ра слих пре ма про це ду ри ко ја се од но си на
из да ва ње одо бре ња ор га ни за то ри ма обра зо ва ња од ра слих.

(5) Оба вља ње прак тич ног ди је ла обу ке из про гра ма
обра зо ва ња од ра слих мо же се вр ши ти и у за нат ским рад -
ња ма ко је ис пу ња ва ју усло ве за обу ку и има ју за кљу чен
уго вор са цен тром за обу ку или дру гим ор га ни за то ром
обра зо ва ња од ра слих.

(6) Рад ња у ко јој се из во ди прак тич на обу ка мо ра би ти
опре мље на за об у ча ва ње у скла ду са про пи са ним усло ви -
ма.

(7) Ис пу ње ност усло ва из ста ва 5. овог чла на утвр ђу је
Ко мо ра, ко ја во ди ре ги стар за нат ских рад њи ко је мо гу вр -
ши ти прак тич ну обу ку по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих и
оба вје шта ва За вод за обра зо ва ње од ра слих о упи су рад њи
у ре ги стар.

(8) На пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, а од но -
се се на по ла га ње мај стор ског ис пи та, при мје њу ју се
одред бе про пи са ко ји ма је уре ђе на област обра зо ва ња од -
ра слих.

(9) Над зор над за ко ни то шћу спро во ђе ња по ла га ња мај -
стор ског ис пи та, ра да цен та ра за обу ку и за на тли ја ко је вр -
ше прак тич ну обу ку из про гра ма обра зо ва ња од ра слих
спро во ди За вод за обра зо ва ње од ра слих.

IV - ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

Члан 41.

(1) Ко мо ра је са мо стал на, струч но-по слов на, не вла ди -
на и не про фит на асо ци ја ци ја ко ја за сту па и ускла ђу је за -
јед нич ке ин те ре се пред у зет ни ка на под руч ју Ре пу бли ке
Срп ске и ко јој је овим за ко ном по вје ре но вр ше ње јав них
овла шће ња.

(2) Ко мо ра је прав но ли це са сје ди штем у Ба њој Лу ци.

(3) Рад Ко мо ре је ја ван.

Члан 42.

(1) Пред у зет ни ци по ста ју чла но ви Ко мо ре упи сом у ре -
ги стар пред у зет ни ка.

(2) Чла но ви Ко мо ре мо гу би ти и дру ге ор га ни за ци је,
асо ци ја ци је и стру ков на удру же ња пред у зет ни ка ко ји за то
из ра зе ин те рес, а у скла ду са Ста ту том Ко мо ре.

Члан 43.

(1) Ко мо ра ор га ни зу је свој рад у јед ној или ви ше је ди -
ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је су те ри то ри јал но по ве за не
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по сред ством удру же ња пред у зет ни ка (у да љем тек сту:
удру же ње) као основ не ор га ни за ци о не је ди ни це је дин стве -
ног ко мор ског си сте ма.

(2) Ко мо ра мо же свој рад ор га ни зо ва ти и по сред ством
кан це ла ри ја и под руч них ко мо ра у скла ду са Ста ту том.

(3) Ор га ни за ци ја и дје ло круг ра да, ме ђу соб на пра ва и
оба ве зе из ме ђу Ко мо ре и ор га ни за ци о них је ди ни ца утвр -
ђу ју се овим за ко ном, ста ту том и од лу ка ма Скуп шти не Ко -
мо ре.

Члан 44.

(1) Ста ту том удру же ња и под руч не ко мо ре уре ђу ју се ор -
га ни, на чин њи хо вог из бо ра, за да ци, ме ђу соб на пра ва и оба -
ве зе чла но ва удру же ња и под руч не ко мо ре, уну тра шња ор -
га ни за ци ја, те ри то ри ја дје ло ва ња, из бор не про це ду ре и дру -
га пи та ња од зна ча ја за рад удру же ња и под руч не ко мо ре.

(2) На ста тут удру же ња и под руч не ко мо ре са гла сност
да је Ко мо ра.

Члан 45.

(1) За да ци удру же ња у скла ду са овим за ко ном су да:

а) за сту па ин те ре се чла но ва удру же ња пред над ле жним
ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве,

б) по кре ће ини ци ја ти ве, да је при је дло ге и ми шље ња
над ле жним ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при ли -
ком до но ше ња по ли ти ка ло кал ног раз во ја, про гра ма по др -
шке и дру гих до ку ме на та и мје ра од ин те ре са за чла но ве
удру же ња,

в) ин фор ми ше и пру жа са вје то дав не и дру ге услу ге
сво јим чла но ви ма при ли ком осни ва ња и оба вља ња дје лат -
но сти,

г) ор га ни зу је и уче ству је у ма ни фе ста ци ја ма и дру гим
ску по ви ма ко ји ма се про мо ви шу про из во ди и услу ге чла -
но ва удру же ња у зе мљи и ино стран ству,

д) са ра ђу је са над ле жним ор га ном је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве при од ре ђи ва њу рад ног вре ме на пред у зет нич -
ких обје ка та,

ђ) про мо ви ше упис у сред ње струч не шко ле, сти ца ње
мај стор ског зва ња, струч них и дру гих зна ња од ин те ре са за
оба вља ње дје лат но сти пред у зет ни ка при че му мо же ор га -
ни зо ва ти пре зен та ци је, се ми на ре и обу ке,

е) под сти че и раз ви ја дје лат ност ста рих за на та, умјет -
нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти,

ж) са ра ђу је са удру же њи ма, не вла ди ним и дру гим ор -
га ни за ци ја ма пред у зет ни ка и

з) спро во ди за дат ке по вје ре не од Ко мо ре и дру ге по сло -
ве од ин те ре са за сво је чла но ве у скла ду са овим за ко ном и
Ста ту том.

(2) Удру же ње ускла ђу је про грам ске ак тив но сти са про -
гра ми ма ра да Ко мо ре.

(3) Удру же ње је ду жно да са чи ни и до ста ви го ди шњи
про грам ра да и фи нан сиј ског пла на по сло ва ња, го ди шњи
из вје штај о ра ду и фи нан сиј ски из вје штај, као и дру ге ана -
ли зе и ин фор ма ци је за по тре бе Ко мо ре.

Члан 46.

(1) За да ци Ко мо ре у скла ду са овим за ко ном су:

а) да за сту па ин те ре се чла но ва Ко мо ре пред над ле -
жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма Ре пу бли ке Срп ске,

б) да по кре ће ини ци ја ти ве, да је при је дло ге и ми шље ња
над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма у ве зи са до но ше -
њем про пи са и мје ра ко је се ти чу пред у зет ни штва и пред -
у зет ни ка,

в) да пру жа услу ге по слов ног са вје то ва ња, струч не и
са вје то дав не по мо ћи при ли ком осни ва ња и по сло ва ња рад -
ње, као и да пру жа кон сул тант ске услу ге у скла ду са ис ка -
за ним ин те ре си ма чла но ва Ко мо ре,

г) да про мо ви ше про из во де и услу ге чла но ва Ко мо ре у
зе мљи и ино стран ству и по сред ством ин тер не та, ор га ни зо -
ва ње на сту па на сај мо ви ма, из да ва ње пу бли ка ци ја, ка та ло -
га и гла си ла и вр ше ње дру гих про мо тив них ак тив но сти,

д) про мо ци ја, ин фор ми са ње, са вје то ва ње и уче ство ва -
ње у ак тив но сти ма и по сло ви ма ко ји су у ве зи са сред њим
струч ним обра зо ва њем, сти ца њем мај стор ског зва ња, до -
ква ли фи ка ци јом, пре ква ли фи ка ци јом и оспо со бља ва њем
за по тре бе пред у зет нич ких дје лат но сти, ста рим и умјет -
нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но шћу,

ђ) ана ли за тр жи шних усло ва и мо гућ но сти раз во ја
пред у зет ни штва,

е) по слов но по ве зи ва ње, ускла ђи ва ње ин те ре са, под -
сти ца ње ло јал не кон ку рен ци је и су зби ја ње не ло јал не кон -
ку рен ци је, за шти та до брих по слов них оби ча ја, по слов ног
мо ра ла и раз ви ја ње по слов них од но са на до ма ћем и ино -
стра ном тр жи шту чла но ва Ко мо ре, са рад ња са дру гим ор -
га ни за ци ја ма и ко мо ра ма,

ж) да под сти че уна пре ђи ва ње ква ли те та про из во да и
услу га, уво ђе ња ино ва ци ја, за шти те жи вот не сре ди не, за -
шти те на ра ду, за шти те по тро ша ча и про мо ви са ње енер гет -
ске ефи ка сно сти,

з) да раз ви ја ин фор ма ци о ни си стем и по слов но ин фор -
ми са ње, те ин фор ми ше члан ство о струч ним, по слов ним и
тех но ло шким пи та њи ма и но во сти ма из дје ло кру га ра да,

и) да до ста вља ин фор ма ци је по за хтје ву над ле жног ми -
ни стар ства,

ј) за шти та и уна пре ђи ва ње за нат ских дје лат но сти, ста -
рих и умјет нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти,

к) да под сти че, по ма же, ко ор ди ни ра и вр ши над зор над
ра дом и ис пу ња ва њем за ко ном и Ста ту том про пи са них за -
да та ка ор га ни за ци о них је ди ни ца Ко мо ре,

л) да во ди је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка и еви -
ден ци је о ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ко мо ре,

љ) да вр ши јав на овла шће ња ко ја су по вје ре на Ко мо ри
овим за ко ном и дру гим за ко ни ма,

м) да из да је по твр де о про из во ди ма сво јих чла но ва, а
ко је ни су про пи са не дру гим про пи сом и

н) да оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
Ста ту том.

(2) О вр ше њу јав них овла шће ња Ко мо ра под но си
извје штај од го ва ра ју ћем ор га ну у скла ду са по вје ре ним
овла шће њи ма.

Члан 47.

(1) Ор га ни Ко мо ре су Скуп шти на, Управ ни од бор и ди -
рек тор.

(2) При из бо ру чла но ва за Скуп шти ну и Управ ни од бор
Ко мо ре ува жа ва ће се стру ков на, те ри то ри јал на и пол на
струк ту ра чла но ва Ко мо ре.

(3) Ман дат чла но ви ма ор га на Ко мо ре из ста ва 1. овог
чла на тра је че ти ри го ди не са мо гућ но шћу по нов ног име но -
ва ња на још је дан ман дат ни пе ри од.

(4) Иза бра ни члан ор га на Ко мо ре мо же оба вља ти са мо
јед ну ду жност у ор га ни ма Ко мо ре.

(5) Пра во из бо ра и оба вља ња ду жно сти чла на Скуп -
шти не и Управ ног од бо ра има ис кљу чи во пред у зет ник са
ва же ћим упи сом у ре ги стар пред у зет ни ка.

(6) Ди рек тор Ко мо ре би ра се по сред ством јав ног кон -
кур са.

Члан 48.

(1) Скуп шти на Ко мо ре је нај ви ши пред став нич ки ор -
ган, а чи не је, у скла ду са Ста ту том, иза бра ни пред став ни -
ци удру же ња.

(2) Над ле жно сти Скуп шти не из ста ва 1. овог чла на су:

а) до но си ста тут и по слов ник о ра ду,

б) до но си оп шта ак та, осим ак та o си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста, ко ји до но си ди рек тор,

в) утвр ђу је ста во ве и да је смјер ни це за рад ор га на и
тије ла Ко мо ре,

г) усва ја про грам ра да, фи нан сиј ски план по сло ва ња,
го ди шњи из вје штај о по сло ва њу и из вје штај не за ви сног
ре ви зо ра,
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д) до но си етич ки ко декс,

ђ) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Управ ног од бо ра и ди рек -
то ра,

е) од лу чу је о рас пи си ва њу и спро во ђе њу из бо ра за ор -
га не Ко мо ре,

ж) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Су да ча сти,

з) од лу чу је о сти ца њу и про да ји не по крет не имо ви не,
за ду жи ва њу и оп те ре ће њу не по крет не имо ви не,

и) би ра не за ви сног ре ви зо ра за кон тро лу ма те ри јал но-
фи нан сиј ског по сло ва ња и фи нан сиј ских из вје шта ја,

ј) од лу чу је о са рад њи са ко мо ра ма у зе мљи и ино стран -
ству, као и са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и

к) оба вља и дру ге по сло ве пред ви ђе не овим за ко ном и
Ста ту том Ко мо ре.

(3) Скуп шти на ре дов но за сје да нај ма ње јед ном го ди -
шње на осно ву од лу ке Управ ног од бо ра.

(4) Управ ни од бор са зи ва ван ред ну скуп шти ну на осно -
ву пи са ног за хтје ва ве ћи не чла но ва Скуп шти не, од но сно
на осно ву пи са ног за хтје ва нај ма ње дви је хи ља де пред у -
зет ни ка са ва же ћим упи сом у ре ги стар.

Члан 49.

(1) Управ ни од бор Ко мо ре не по сред но упра вља Ко мо -
ром, пра ти из вр ша ва ње оба ве за чла но ва Ко мо ре, од лу чу је
о ко ри шће њу сред ста ва Ко мо ре, утвр ђу је при је дло ге по је -
ди нач них и оп штих ака та за Скуп шти ну, утвр ђу је при је -
длог про гра ма ра да, фи нан сиј ски план по сло ва ња и го ди -
шњи из вје штај о по сло ва њу, до но си по слов ник о свом ра -
ду и дру га оп шта ак та утвр ђе на Ста ту том и оба вља дру ге
по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том.

(2) Управ ни од бор Ко мо ре има пет чла но ва, од лу чу је у
сјед ни ца ма и за свој рад од го ва ра Скуп шти ни Ко мо ре.

(3) Сјед ни це Управ ног од бо ра са зи ва пред сјед ник или
ве ћи на чла но ва Управ ног од бо ра.

(4) Ди рек тор Ко мо ре пред ста вља и за сту па Ко мо ру, од -
го во ран је за за ко ни тост ра да Ко мо ре, спро во ђе ње по слов -
не по ли ти ке, од лу ка Скуп шти не и Управ ног од бо ра, пра ти
ре а ли за ци ју про гра ма ра да и фи нан сиј ског пла на, из вје -
шта ва о по сло ва њу Ко мо ре Управ ни од бор и Скуп шти ну,
при пре ма про грам ра да и фи нан сиј ски план по сло ва ња и
го ди шњи из вје штај о по сло ва њу, до но си акт о си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста, има и дру га пра ва и оба ве зе утвр ђе -
не за ко ном и Ста ту том.

(5) Струч не, ад ми ни стра тив но-тех нич ке, са вје то дав не
и дру ге по сло ве Ко мо ре оба вља Струч на слу жба Ко мо ре, а
ње ним ра дом ру ко во ди ди рек тор.

Члан 50.

(1) При Ко мо ри по сто ји Суд ча сти као не за ви сни ор ган.

(2) Суд ча сти во ди по ступ ке и од лу чу је о по вре да ма по -
слов них оби ча ја, уго во ра, тр жи шних пра ви ла и дру гих
про пи са, не из вр ша ва њу оба ве за чла но ва и не по што ва њу
од лу ка ор га на Ко мо ре.

Члан 51.

(1) Ста ту том Ко мо ре, из ме ђу оста лог, уре ђу ју се:

а) за да ци и на чин њи хо вог из вр ша ва ња,

б) са став, дје ло круг ра да, на чин од лу чи ва ња, по сту пак
из бо ра и ра зр је ше ња ор га на и ти је ла Ко мо ре,

в) пра ва, оба ве зе и од го вор ност чла но ва,

г) ор га ни за ци ја ра да и јав ност ра да,

д) те ри то ри јал на ор га ни за ци ја ра да,

ђ) за да ци удру же ња, на чин над зо ра над њи хо вим ра дом
и из вје шта ва ње,

е) са рад ња са дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској,

ж) са рад ња са ко мо ра ма у зе мљи и ино стран ству, као и
са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма,

з) по сту пак усва ја ња оп штих ака та,

и) на чин фи нан си ра ња,

ј) ор га ни за ци ја, са став, на чин из бо ра и над ле жно сти
Су да ча сти и

к) дру га пи та ња од зна ча ја за рад Ко мо ре.

(2) Ста тут Ко мо ре не мо же са др жа ва ти од ред бе ко је ни -
су у скла ду са за да ци ма Ко мо ре про пи са ним овим за ко ном
или су у про ти вр јеч но сти са дру гим про пи си ма.

(3) Ста тут Ко мо ре об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Осим Ста ту та, Ко мо ра има и дру ге оп ште ак те ко ји -
ма се уре ђу је на чин ра да струч не слу жбе, ор га ни за ци ја и си -
сте ма ти за ци ја рад них мје ста, вр сте и ви си не на кна да за по -
сле них и чла но ва ор га на Ко мо ре, услугe намијењенe чла но -
ви ма ко је се фи нан си ра ју из чла на ри не и дру га пи та ња.

(5) По сту пак на бав ке ро бе, услу га и ра до ва вр ши се у
скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма.

(6) С ци љем по што ва ња на че ла јав но сти ра да Ко мо ре
оп шти ак ти из ста ва 4. овог чла на би ће јав но до ступ ни.

Члан 52.

(1) Сред ства за фи нан си ра ње Ко мо ре и ор га ни за ци о -
них је ди ни ца Ко мо ре обез бје ђу ју се из чла на ри не, при хо да
од на кна да за услу ге ко је пру жа Ко мо ра и дру гих из во ра.

(2) Скуп шти на Ко мо ре од лу ком утвр ђу је ви си ну го ди -
шње чла на ри не, на чин об ра чу на, ме ђу соб ну рас по дје лу из -
ме ђу Ко мо ре и ор га ни за ци о них је ди ни ца, ро ко ве и на чин
упла те чла на ри не, а ко ја на го ди шњем ни воу не мо же би ти
ве ћа од 24 КМ.

(3) Од лу ка Скуп шти не из ста ва 2. овог чла на об ја вљу -
је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Сред ства при ку пље на од на пла ће не чла на ри не ко -
ри сте се за фи нан си ра ње ра да и про грам ских за да та ка, а
ди је ле се у из но су од 30% за Ко мо ру и 70% за ор га ни за ци -
о не је ди ни це Ко мо ре.

V - НАД ЗОР

Члан 53.

(1) Над зор над спро во ђе њем од ре да ба овог за ко на и на
осно ву ње га до не се них про пи са вр ше Ми ни стар ство ин ду -
стри је, енер ге ти ке и ру дар ства и од го ва ра ју ћа ми ни стар ства
над ле жна за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност, као и дру -
ги ор га ни ка да су за то овла шће ни по себ ним про пи си ма.

(2) Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем од ре да ба
овог за ко на и на осно ву ње га до не се них про пи са вр ши Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, по сред ством
над ле жних ре пу блич ких ин спек то ра, од но сно ин спек то ри
у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

(3) Над зор над спро во ђе њем овог за ко на и про пи са до -
не се них на осно ву ње га вр ши и над ле жна ко му нал на по ли -
ци ја у скла ду са сво јим над ле жно сти ма.

Члан 54.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра над спро во ђе њем
овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву ње га над ле жни
ин спек тор, осим оп штих овла шће ња про пи са них За ко ном
о ин спек ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској, пред у зи ма мје ре и
рад ње про пи са не од го ва ра ју ћим про пи си ма ко ји ма се уре -
ђу је по је ди на пред у зет нич ка дје лат ност.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 55.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник ако:

а) оба вља до пун ско за ни ма ње су прот но од ред би чла на
15. став 2. овог за ко на,

б) оба вља до дат но за ни ма ње су прот но од ред би чла на
15. став 4. овог за ко на,

в) оба вља пред у зет нич ку дје лат ност су прот но од ред би
чла на 15. став 5. овог за ко на,

г) оба вља дје лат но сти ко је ни су на ве де не у рје ше њу о
одо бре њу оба вља ња дје лат но сти (члан 21. став 6.),

д) поч не да оба вља дје лат но сти без рје ше ња о одо бре -
њу оба вља ња дје лат но сти (члан 21. став 7.),
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ђ) поч не да оба вља дје лат но сти су прот но од ред би чла -
на 21. став 9. овог за ко на,

е) не оба вља пред у зет нич ку дје лат ност под по слов ним
име ном упи са ним у ре ги стар (члан 26. став 1.),

ж) не при ја ви про мје ну по слов ног име на (члан 26. став
8.),

з) не при ја ви оба вља ње дје лат но сти у из дво је ном про -
сто ру (члан 28. став 4.),

и) не при ја ви про мје ну по слов ног сје ди шта (члан 29.
тач ка ж.),

ј) не оба ви је сти над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве у слу ча ју пре стан ка по сто ја ња усло ва за оба вља -
ње дје лат но сти (члан 29. тач ка к) и

к) за ври је ме при вре ме ног пре стан ка оба вља ња пред у -
зет нич ке дје лат но сти оба вља дје лат ност (члан 30. став 6.).

(2) За по но вље не пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на мо -
же се пред у зет ни ку из ре ћи и мје ра за бра не оба вља ња дје -
лат но сти у тра ја њу од три мје се ца до го ди ну да на.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. т. в), г), д), ђ) и ј) овог чла -
на ка зни ће се и по сло во ђа нов ча ном ка зном од 500 до 1.000
КМ.

Члан 56.

(1) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник ако:

а) по сту па су прот но од ред би чла на 10. став 3. овог за -
ко на,

б) не ис так не по слов но име (члан 26. ст. 6. и 7.),

в) по сту пи су прот но од ред би чла на 27. став 3. овог за -
ко на,

г) не при ја ви во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во -
ђе (члан 27. став 5.),

д) по сту пи су прот но од ред би чла на 28. став 3. овог за -
ко на,

ђ) у по слов ном про сто ру или за ври је ме оба вља ња дје -
лат но сти не по сје ду је рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје -
лат но сти (члан 29. тач ка а),

е) на вид ном мје сту не ис так не рад но ври је ме и не при -
др жа ва се про пи са ног по чет ка и за вр шет ка рад ног вре ме -
на (члан 29. тач ка в.),

ж) на вид ном мје сту не ис так не цје нов ник сво јих про -
из во да, од но сно услу га на на чин до сту пан куп ци ма, од но -
сно ко ри сни ци ма услу га и не при др жа ва се цје нов ни ка
(члан 29. тач ка г),

з) куп цу, од но сно ко ри сни ку услу га не из да ра чун о
про да тој ро би, од но сно из вр ше ним услу га ма (члан 29. тач -
ка д) и

и) не под не се за хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља -
ња дје лат но сти (члан 30. став 2.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. т. б), в), ђ), е), ж), з) и и) овог
чла на ка зни ће се и по сло во ђа нов ча ном ка зном од 100 до
500 КМ.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 57.

(1) Пред у зет ни ци ко ји ма је оба вља ње дје лат но сти одо -
бре но пре ма ра ни је ва же ћем за ко ну ду жни су да сво је по -
сло ва ње ускла де са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од го ди -
ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Пред у зет ни ци ма ко ји не ускла де сво је по сло ва ње са
од ред ба ма овог за ко на у ро ку из ста ва 1. овог чла на над ле -
жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве рје ше њем ће
утвр ди ти пре ста нак оба вља ња дје лат но сти и бри са ти пред -
у зет ни ка из ре ги стра нај ка сни је у ро ку од шест мје се ци од
ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

Члан 58.

Ко мо ра, под руч не ко мо ре и удру же ња ко ји су ра ни је
осно ва ни у скла ду са дру гим про пи си ма ду жни су да
ускла де сво ју ор га ни за ци ју и рад у ро ку од шест мје се ци
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 59.

(1) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

а) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се сма тра ју ста рим
и умјет нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но сти (члан 5.
став 4.),

б) Пра вил ник о дје лат но сти ма за чи је оба вља ње ни је
по тре бан по слов ни про стор (члан 7. став 4.),

в) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти у
стам бе ном про сто ру (члан 7. став 5.),

г) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти
се зон ски (члан 15. став 6.),

д) Пра вил ник о са др жа ју и об ли ку за хтје ва за оба вља -
ње, про мје не по да та ка и пре ста нак оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти (члан 19. став 2.) и

ђ) Пра вил ник о са др жа ју и на чи ну во ђе ња ре ги стра
пред у зет ни ка (члан 35. став 3.).

(2) Ми ни стар ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

а) Пра вил ник о за нат ским дје лат но сти ма (члан 4. став
5.) и

б) Пра вил ник о на чи ну по ла га ња мај стор ског ис пи та
(члан 39. став 6.).

(3) Управ ни од бор Ко мо ре ће у ро ку од шест мје се ци од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ник о
во ђе њу је дин стве ног ре ги стра пред у зет ни ка из чла на 36.
став 4. овог за ко на.

Члан 60.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о за нат ско-пред у зет нич кој дје лат но сти (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 16/02, 39/03, 97/04, 34/06 и
60/07 и 72/07 - Пре чи шће ни текст).

Члан 61.

Овај за кон об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2012. го ди не.

Број: 01-1704/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2043

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Про гла ша вам За кон о Фонду и финансирању заштите
животне средине Републике Српске, ко ји је На род на скуп -
шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци,
одр жа ној 3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но -
вем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
Фонду и финансирању заштите животне средине
Републике Српске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3045/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ФОН ДУ И ФИ НАН СИ РА ЊУ ЗА ШТИ ТЕ 
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се ста тус, дје лат ност, ор га ни за -
ци ја, при хо ди и на чин ко ри шће ња сред ста ва Фон да за за -
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