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г) учешће у изради и реализацији Стратегије и осталих
развојних докумената,
д) спровођење програма и пројеката са циљем унапређивања положаја, активности и конкурентности МСП,
ђ) пружање подршке за подстицање оснивања, пословања и развоја МСП,
е) пружање стручних услуга с циљем подстицања улагања у МСП,
ж) пружање подршке у привлачењу и реализацији улагања,
з) пружање подршке за повећање запошљавања и пружање подршке програмима преквалификације и доквалификације радника,
и) спровођење програма и пројеката са циљем
унапређења пословања привредних субјеката на домаћем
тржишту и у извозним активностима, у сарадњи са ресорно
надлежним министарствима,
ј) припремање и реализација програма едукације инструктора, консултаната и ментора за потребе развоја предузетништва и ангажовање код привредних субјеката,
к) вођење регистра консултаната за потребе МСП,
л) подршка успостављању предузетничке инфраструктуре,
љ) вођење портала о пословним зонама Републике Српске,
м) пружање подршке иноваторској дјелатности, стимулисање стварања нових производа и увођења нових технологија,
н) подршка женском, омладинском, руралном предузетништву и другим видовима социјалног предузетништва,
њ) промоција предузетништва,
о) пружање подршке за учешће на сајмовима у земљи
и иностранству,
п) вођење и одржавање предузетничког портала Републике Српске,
р) сарадња са међународним институцијама и учествовање у изради и реализацији међународних и домаћих програма и пројеката за подршку МСП и привреде у цјелини,
с) подршка развоју тржишта ризичног капитала у Републици Српској и
т) обављање и других послова у складу са овим законом.
(2) Агенција обавезно организује сједнице са представницима локалних, односно међуопштинских развојних
агенција и надлежних органа јединица локалне самоуправе, ради унапређивања сарадње, утврђивања програма и
пројеката који ће се заједнички реализовати и разматрања
других питања од значаја за развој предузетништва.
(3) Сједнице из става 2. овог члана организују се по потреби, а најмање једном годишње.”.
Члан 10.
У члану 29. у ставу 2. ријечи: “на још један мандат”
бришу се.
Члан 11.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) У Управни одбор Агенције, Влада именује представнике:
а) Министарства,
б) Министарства трговине и туризма,
в) Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу,
г) Министарства финансија,
д) Министарства за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо друштво,
ђ) Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и
е) Министарства просвјете и културе.”.

10.10.2019.

Члан 12.
Послије члана 35. у називу одјељка 2. послије ријечи:
“Локалне” додаје се ријеч: “развојне”.
Члан 13.
У члану 36. у ставу 1. ријечи: “локалне агенције за развој МСП” замјењују се ријечима: “локалне развојне агенције”.
У ставу 2. ријечи: “међуопштинска агенција за развој
малих и средњих предузећа” замјењују се ријечима: “међуопштинска развојна агенција”.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-925/19
27. септембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1631
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
регистрацији пословних субјеката у Републици Српској,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Шестој редовној сједници, одржаној 27. септембра 2019.
године, а Вијеће народа 7. октобра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона
о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3934/19
8. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
67/13 и 15/16) члан 2. мијења се и гласи:
“Изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће
значење:
а) Регистар пословних субјеката (у даљем тексту: Регистар) је књига која садржи податке и исправе о пословним
субјектима који се региструју у складу са одредбама овог
закона, а формира се на територији Републике Српске и
састоји се од главне књиге Регистра пословних субјеката и
збирке исправа Регистра пословних субјеката,
б) субјект уписа је пословни субјект, односно правно лице чији је упис обавезан према овом закону, а то су
привредна друштва и друга правна лица основана ради
обављања привредне дјелатности у циљу стицања добити,
јавно предузеће, јавна установа, задруга или задружни савез, као и субјекти чији је упис одређен посебним законима
Републике Српске,
в) регистарски суд је суд надлежан за послове регистрације у складу са Законом о судовима Републике Српске,
г) надлежни регистарски суд је суд надлежан за упис у
Регистар субјекта уписа који се одређује према сједишту
субјекта уписа,
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д) једношалтерски систем је систем пружања услуга
које врши Агенцијa за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту: Агенција), подносиоцима пријаве на једној физичкој или виртуелној локацији у
поступку регистрације код надлежног регистарског суда, у
поступку добијања јединственог идентификационог броја
код надлежног пореског органа, те у поступку разврставања субјеката уписа по дјелатностима код Агенције, а ако је
могуће и осталих врста регистрације код Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине,
ђ) главна књига Регистра пословних субјеката (у даљем
тексту: главна књига Регистра) је јавни дио Регистра који
садржи актуелне податке и податке о претходним уписима
о субјектима уписа прописане овим законом, а води се у
електронском и писаном облику,
е) збирка исправа Регистра пословних субјеката (у
даљем тексту: збирка исправа) је дио Регистра који садржи исправе на основу којих је извршен упис података о
субјектима уписа у главну књигу Регистра и друге доказе
достављене и састављене у поступку уписа у Регистар, као
и одлуке донесене у поступку уписа у Регистар, а води се у
електронском и писаном облику,
ж) регистрација је свако уношење података у главну
књигу Регистра, а у сврху оснивања субјекта уписа, промјенe података од значаја за правни промет субјеката уписа у
складу са овим законом,
з) електронска регистрација је пружање услуга на једној виртуелној локацији у поступку регистрације код надлежног регистарског суда, надлежног пореског органа и
Агенције, примјеном техничких метода уз коришћење квалификованог електронског цертификата за идентификацију
подносиоца пријаве и пуноважно потписивање докумената
у форми електронског документа,
и) Јединствени информациони систем за регистрацију
пословних субјеката Републике Српске (у даљем тексту:
ЈИС) је систем за електронску комуникацију и размјену
података између учесника у поступку регистрације, као и
јединствена база података субјеката уписа који подлијежу
судској и пореској регистрацији, те разврставању по дјелатностима,
ј) пријава за регистрацију је прописани образац у који
субјект уписа пријаве уноси одговарајуће податке ради регистрације,
к) електронска пријава за регистрацију (у даљем тексту:
е-пријава) је електронски образац креиран и приказан путем веб-технологије са идентичним садржајем прописаним
за образац за пријаву у писаном облику,
л) матични број субјекта уписа (у даљем тексту: МБС)
је евиденцијски идентификациони број који софтвер аутоматски генерише приликом отварања новог досијеа субјекта уписа у оснивању, а овај број је јединствен, непромјенљив и непоновљив,
љ) јединствени идентификациони број (у даљем тексту:
ЈИБ) је јединствена идентификациона нумеричка ознака
пореског обвезника, који додјељује Пореска управа Републике Српске,
м) матични број (у даљем тексту: МБ) је јединствена
идентификациона нумеричка ознака која се користи као
стална ознака субјекта уписа у Регистру и код повезивања
података о пословним субјектима садржаних у другим регистрима и евиденцијама, а додјељује га Агенција,
н) учесник у поступку регистрације је лице које је
покренуло поступак регистрације, односно лице о чијим
се правима и правним интересима одлучује у поступку, те
надлежни орган,
њ) подносилац пријаве је учесник у поступку регистрације који је покренуо поступак регистрације, односно лице
које је потписало пријаву за регистрацију, односно приједлог, а односи се на оснивача који подноси пријаву, односно лице овлашћено оснивачким актом или генералном,
односно специјалном пуномоћи које су издате у складу са
законом којим је такво лице овлашћено да поднесе пријаву
за упис у Регистар,
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o) подносилац пријаве у поступку електронске регистрације је подносилац пријаве који је регистрован у ЈИС-у
и који има метод аутентикације, односно метод утврђивања
идентитета учесника у поступку електронске регистрације и
електронског потписивања, те има креиран кориснички налог,
п) кориснички налог је скуп података који идентификују сваког појединачног подносиоца пријаве у поступку
електронске регистрације, а које подносилац пријаве уноси
приликом регистрације на ЈИС, чиме му се омогућава размјена информација са ЈИС-ом, као и отпремање и пријем
документа у форми електронског документа,
р) метод аутентикације, односно метод утврђивања
идентитета учесника у поступку електронске регистрације и електронског потписивања представља квалификовани електронски цертификат подносиоца пријаве уз помоћ
којег се врши пријава на ЈИС и који издаје квалификовано
цертификационо тијело са сједиштем у Републици Српској,
односно Босни и Херцеговини или квалификовано цертификационо тијело са сједиштем у иностранству, у складу
са условима који су утврђени прописом којим се уређује
електронски потпис,
с) заинтересовано лице је физичко или правно лице које
има правни интерес да му се омогући увид у збирку исправа одређеног субјекта уписа, односно податке из службене
евиденције Регистра,
т) извод из Регистра је јавна исправа у писаном облику
или у форми електронског документа, која се издаје на захтјев лица овлашћеног за заступање субјекта уписа, односно
члана органа управљања субјекта уписа, односно надлежног органа на прописан начин, а који садржи актуелне податке (актуелни извод) из главне књиге Регистра и податке
свих претходних уписа (историјски извод),
ћ) увјерење из Регистра представља јавну исправу у писаном облику или у форми електронског документа која се
издаје на захтјев заинтересованог лица на прописан начин,
а у себи садржи јавни податак или податке из збирке исправа који су престали да важе,
у) потврда из Регистра представља јавну исправу у писаном облику или у форми електронског документа, која
се издаје на захтјев заинтересованог лица и на прописан
начин, а која у себи садржи појединачни актуелни податак,
ф) брисање из Регистра је унос података којима се означава престанак субјекта уписа, односно престанак важења
појединачног податка уписаног у главној књизи Регистра
који се односи на појединачне субјекте уписа,
х) евиденција пословних јединица другог регистарског
суда су подаци о пословним јединицама чије је сједиште
субјекта уписа на подручју другог регистарског суда.”.
Члан 2.
У члану 3. тачка г) мијења се и гласи:
“г) формалност - регистарски обрасци имају обавезну
писану или електронску форму, чији је садржај и изглед
утврђен правилником из члана 5. став 3. овог закона,”.
Члан 3.
У члану 6. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6,
7. и 8, који гласе:
“(3) У поступку електронске регистрације е-пријава подноси се на електронском обрасцу пријаве за регистрацију,
кроз ЈИС, унутар креираног корисничког налога на електронском порталу за регистрацију пословних субјеката.
(4) Подносилац пријаве у поступку електронске регистрације електронским путем попуњава све податке у
е-пријави, који су потребни за регистрацију пословног субјекта.
(5) По завршетку попуњавања е-пријаве, подносилац
пријаве у поступку електронске регистрације потписује
образац квалификованим електронским потписом, а ако је
подносилац пријаве у поступку електронске регистрације
правно лице, поред потписа лица овлашћеног за заступање
на образац се ставља и квалификовани електронски печат
правног лица.
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(6) Уз е-пријаву из става 3. овог члана, подносилац
пријаве у поступку електронске регистрације прилаже документе у форми електронског документа прописане овим
законом и доказ о уплати таксе за регистрацију.
(7) Изузетно од става 6. овог члана подносилац пријаве у поступку електронске регистрације нема обавезу достављања докумената, када за потребе доказивања испуњености услова за регистрацију, регистарски орган може
електронским путем користити податке из одговарајућих
регистара других надлежних органа, о чему се подносилац
пријаве обавјештава путем ЈИС-а.
(8) Потписивањем пријаве подносилац пријаве даје
изјаву да одговара за тачност унијетих података у пријави
за регистрацију.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 9. и 10.
Члан 4.
Послије члана 7. додаје се нови члан 7а, који гласи:
“Члан 7а.
(1) Документи у прилогу е-пријаве достављају се у форми електронског документа у складу са прописима којима
се уређује електронски потпис и електронски документ.
(2) Вријеме отпреме и вријеме пријема е-пријаве и електронских докумената у поступку електронске регистрације
мјере се и биљеже у складу са временом системског часовника и видно су назначени подносиоцу пријаве унутар његовог корисничког налога.
(3) Сви документи, које су у поступку електронске регистрације издали надлежни органи, имају својство јавне
исправе и не може им се оспорити правна пуноважност
због чињенице да су издати у форми електронског документа.
(4) Поступак електронске регистрације и појединачне
радње учесника у поступку електронске регистрације прописују се правилником, који доноси министар правде.”.
Члан 5.
У члану 8. испред ријечи: “На захтјев подносиоца
пријаве” додаје се број 1 у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Потврда о примљеној е-пријави доставља се путем
електронске поште која је регистрована као електронска
адреса у е-пријави.”.
Члан 6.
Члан 9. мијења се и гласи:
“(1) Агенција пријаву у писаном облику са достављеним документима доставља одмах и без одгађања надлежном регистарском суду и надлежном пореском органу,
писменим и електронским путем на одлучивање.
(2) Надлежни порески орган исти дан, а најкасније у
року од два дана по пријему пријаве из става 1. овог члана,
додјељује ЈИБ или ускраћује додјелу ЈИБ-а субјекту уписа због неиспуњавања услова за додјелу ЈИБ-а у складу са
прописом којим је уређен порески поступак.
(3) У поступку електронске регистрације, комуникација
између подносиоца пријаве и надлежног регистарског суда
и пореског органа обавља се у складу са прописом којим се
уређује електронско пословање.”.
Члан 7.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Под истим или сличним називом као елементом пословног имена не могу бити уписана два и више пословних
субјеката, који би у правном промету изазвали забуну о пословном субјекту и његовој дјелатности.
(2) Прије подношења пријаве за упис у Регистар, субјекту уписа који има намјеру да региструје пословни субјекат
омогућава се провјера да ли назив пословног имена није
већ резервисан и/или регистрован у Регистру, те ако није
резервисан и/или регистрован, онда му се омогућава ре-
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зервација тог пословног имена у складу са одредбама овог
закона.
(3) Ако у поступку регистрације покренутом путем
Агенције регистарски суд утврди исти или сличан назив
као елемент пословног имена, са већ резервисаним и/или
регистрованим пословним именом, закључком налаже
подносиоцу пријаве да у року од три дана од дана пријема
закључка измијени назив предложеног пословног имена.
(4) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са
закључком из става 3. овог члана, регистарски суд рјешењем одбацује пријаву за упис у Регистар.
(5) Ако се у поступку електронске регистрације, аутоматском провјером података утврди да подносилац пријаве предлаже исти назив са већ резервисаним и/или регистрованим пословним именом, ЈИС упозорава подносиоца
пријаве да предложи други назив пословног имена.
(6) Ако се у поступку електронске регистрације, утврди
сличан назив који се може односити и на дио пословног
имена, са већ резервисаним и/или регистрованим пословним именом, регистарски суд закључком налаже подносиоцу пријаве да у року од три дана од дана пријема закључка
измијени назив предложеног пословног имена.
(7) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са
закључком из става 6. овог члана, регистарски суд рјешењем одбацује пријаву за упис у Регистар.”.
Члан 8.
Послије члана 12. додају се нови чл. 12а, 12б. и 12в,
који гласе:
“Члан 12а.
(1) Подносилац пријаве може поднијети пријаву за резервацију пословног имена путем Агенције или путем ЈИСа у поступку електронске регистрације.
(2) Садржај и изглед пријаве за резервацију пословног
имена из става 1. овог члана прописује се правилником из
члана 5. став 3. овог закона.
(3) Уз пријаву за резервацију пословног имена, подносилац пријаве доставља доказ о уплати таксе за резервацију
пословног имена.
(4) Висина таксе из става 3. овог члана уређује се прописом којим се утврђују судске таксе.
Члан 12б.
(1) Након подношења пријаве за резервацију пословног
имена, регистарски суд утврђује да ли предложено пословно име за резервацију испуњава услове у складу са прописима којима се регулише пословно име.
(2) Ако регистарски суд утврди да су испуњени услови
из става 1. овог члана, доноси рјешење и врши резервацију
пословног имена уносом у Регистар у року од два дана од
дана достављања пријаве, а рјешење се доставља подносиоцу пријаве.
(3) Ако регистарски суд утврди да нису испуњени услови из става 1. овог члана за резервацију предложеног пословног имена, закључком налаже подносиоцу пријаве да
у року од три дана од дана пријема закључка промјени предложено пословно име.
(4) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са
закључком регистарског суда из става 3. овог члана, регистарски суд рјешењем одбацује пријаву за резервацију пословног имена, што се уноси у Регистар и доставља подносиоцу пријаве.
(5) Против рјешења из става 4. овог члана дозвољена је
жалба надлежном другостепеном суду.
Члан 12в.
(1) Резервација пословног имена важи 60 дана од момента резервације пословног имена уносом у Регистар.
(2) Ако подносилац пријаве на чије име је резервисано
пословно име, у року из става 1. овог члана, не поднесе
пријаву за оснивање или пријаву за промјену резервисаног
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пословног имена или одустане од резервисаног пословног
имена, ЈИС аутоматски обавјештава регистарски суд, који
доноси рјешење о брисању резервисаног пословног имена
из Регистра.
(3) Подносилац пријаве на чије име је резервисано пословно име поднеском путем Агенције или електронским
путем, обавјештава регистарски суд о одустанку од резервације пословног имена.
(4) Регистарски суд доставља подносиоцу пријаве рјешење из става 2. овог члана, путем Агенције или електронским путем.
(5) У случају пропуштања рокова за регистрацију пословног субјекта под резервисаним пословним именом,
такса за резервацију пословног имена се не враћа.”.
Члан 9.
У члану 14. у ставу 1. послије ријечи: “Агенције” додају
се ријечи: “или електронским путем”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Ако се подносилац пријаве опредијели да му се
одлука суда из става 1. овог члана доставља на шалтеру
Агенције, Агенција упозорава подносиоца пријаве да се
интересује за исход поступка регистрације.”.
Члан 10.
У члану 20. у ставу 1. ријеч: “штампаном” замјењује се
ријечју: “писаном”.
У ставу 2. ријеч: “штампаном” замјењује се ријечју:
“писаном”.
Члан 11.
У члану 21. испред ријечи: “Надлежни регистарски
суд” додаје се број 1 у обостраној загради.
Послије става 1. додају се нови ст. 2 и 3, који гласе:
“(2) Надлежни регистарски суд податке о имену и презимену, јединственом матичном броју, адреси пребивалишта и боравишта, те броју идентификационог документа
домаћих физичких лица који се уписују у Регистар преузима и провјерава из евиденција јединственог матичног броја,
пребивалишта и боравишта, личних карата и пасоша путем
Министарства унутрашњих послова, електронским путем.
(3) Надлежни регистарски суд електронским путем по
службеној дужности путем Регистра новчаних казни, трошкова принудне наплате и прекршајне евиденције, врши
провјеру да ли су плаћене све новчане казне, трошкови принудне наплате и трошкови поступка, за учињени прекршај
из области економског и финансијског пословања у складу
са прописом којим се уређују прекршаји и прекршајни поступак.”.
Члан 12.
У члану 25. у ставу 2. ријечи: “Министарству за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске”
замјењују се ријечима: “Министарству привреде и предузетништва Републике Српске”.
Члан 13.
Послије члана 31. додаје се нови члан 31а, који гласи:
“Члан 31а.
(1) Подаци који се уносе у главну књигу Регистра у случају регистрације стечајне масе су:
а) стечајна маса настала од стечајног дужника,
б) ЈИБ и МБ стечајне масе,
в) адреса за пријем писмена стечајне масе (уписује се
податак о адреси пребивалишта стечајног управника),
г) подаци за стечајног дужника над којим је обустављен, односно закључен стечајни поступак,
д) правни основ уписа,
ђ) вриједност стечајне масе,
е) подаци о стечајном управнику,
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ж) забиљежбе података од значаја за правни промет,
з) подаци о брисању стечајне масе из Регистра.
(2) У Регистар се уносе и све промјене података садржаних у Регистру.”.
Члан 14.
Члан 32. мијења се и гласи:
“(1) У поступку оснивања субјекта уписа, односно
измјене података од значаја за правни промет које се обавезно уносе у Регистар, ради утврђивања и промјене општих
и посебних података подносе се сљедеће исправе:
а) лична карта за домаће физичко лице, односно путна
исправа за страно физичко лице оснивача и лица овлашћеног за заступање,
б) извод из одговарајућег регистра којим се утврђује
идентитет оснивача домаћег или страног правног лица,
а уколико је оснивач субјекта уписа страно правно лице,
чији је оснивач правно лице, доставља се и извод из одговарајућег регистра за правно лице оснивача ако његов
удио износи 20% или више (стварни власник), те за сва
правна лица осниваче оснивача чији удио износи 20% или
више, све до извода из одговарајућег регистра у којем је
могуће идентификовати коначног власника - физичко лице,
који је овјерио надлежни орган те државе, са апостилом,
те увјерење надлежног органа о пребивалишту државе из
које долази домаће или страно физичко лице оснивача и доказ о измиреним обавезама по основу директних пореза за
физичко и правно лице оснивача на територији Републике
Српске,
в) одговарајуће писмено овлашћење којим се утврђује
својство лица овлашћеног за заступање, односно представљање субјекта уписа и овјерен потпис тог лица код нотара,
увјерење надлежног органа о пребивалишту државе из које
долази домаће или страно физичко лице овлашћено за заступање, односно представљање субјекта уписа,
г) акт о оснивању или акт о измјени општих података
значајних за правни промет већ основаног, односно регистрованог пословног субјекта уписа којим се утврђује
оснивање, односно измјена података или други одговарајући акт,
д) одлукa о именовању лица за заступање у унутрашњем и спољнотрговинском промету, ако такво лице није
именовано актом о оснивању и изјаву о прихватању ове дужности, на којима је потпис овјерен код нотара,
ђ) потврдa банке о извршеној уплати на привремени рачун или рачун пословног субјекта о депонованом, односно
уплаћеном новчаном улогу којим се утврђује висина уплаћеног капитала у новцу оснивача, односно члана пословног субјекта, с тим да потврда садржи податке о уплатиоцу,
сврси уплате, висини уплате и податке о називу пословног
субјекта у чију корист се уплата врши,
е) извод из одговарајућих јавних регистара којим се
утврђује право својине на улогу у стварима и правима, те
налаз и мишљење овлашћеног судског вјештака или ревизора којим се утврђује вриједност улога у стварима и правима,
ж) одобрењe надлежног органа као услов уписа у Регистар.
(2) Одредбе става 1. т. а), б), в) и г) овог члана примјењују се код уписа свих облика пословних субјеката, као
и код уписа промјене података који се са тим исправама доказују, осим ако је њихова примјена изричито искључена
овим законом.
(3) Исправе из става 1. тачка б) овог члана, које се
односе на оснивача страно правно лице, достављају се и
код пријаве свих промјена основног капитала друштава са
ограниченом одговорношћу.
(4) Ако се из објективних разлога крајњи стварни власник оснивача субјекта уписа не може идентификовати у
складу са ставом 1. тачка б) овог члана, лице овлашћено
за заступање оснивача страног правног лица даје изјаву, у
писаном облику, у којој наводи податке о крајњем стварном
власнику.”.
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Члан 15.
Послије члана 32. додаје се нови члан 32а, који гласи:

“Члан 32а.
(1) У поступку електронске регистрације пословних
субјеката, ради утврђивања и промјене општих и посебних података, који се уносе обавезно у Регистар подносе
се исправе из члана 32. овог закона у форми електронског
документа.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, регистарски суд
електронским путем провјерава испуњеност услова и то:
а) података који се односе на домаће физичко лице из
члана 32. став 1. т. а), б) и в) овог закона, преузимањем података из регистара јединственог матичног броја, пребивалишта и боравишта, личне карте и пасоша путем Министарства унутрашњих послова,
б) података који се односе на домаћи пословни субјекат
из члана 32. став 1. тачка б) овог закона путем Регистра,
в) података који се односе на доказ о измиреним обавезама по основу директних пореза за физичко и правно лице
оснивача на територији Републике Српске из члана 32. став
1. тачка б) овог закона путем надлежног пореског органа,
г) података да ли су плаћене све новчане казне, трошкови принудне наплате и трошкови поступка за учињене
прекршаје из области економског и финансијског пословања путем Регистра новчаних казни, трошкова принудне
наплате и прекршајне евиденције.”.
Члан 16.
У члану 47. у ставу 1. тачка б) брише се.
Досадашње т. в) и г) постају т. б) и в).
Члан 17.
Послије члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи:
“Члан 58а.
Уз пријаву за регистрацију стечајне масе подносе се
сљедеће исправе:
а) рјешење надлежног суда о обустави стечајног поступка против стечајног дужника и наставку поступка у
односу на стечајну масу,
б) рјешење надлежног суда о закључењу стечајног поступка и именовању стечајног управника као лица овлашћеног за заступање стечајне масе,
в) овјерен потпис стечајног управника,
г) лична карта стечајног управника,
д) рјешење надлежног суда о закључењу стечајног поступка, односно изјава стечајног управника дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о окончању
свих послова из рјешења о закључењу стечајног поступка,
укључујући и окончање намирења повјерилаца у складу са
прописом којим се уређује стечајни поступак,
ђ) друге исправе као основ промјене података у Регистру, односно извршене забиљежбе у Регистру.”.
Члан 18.
Послије члана 63. додају се нови чл. 63а. и 63б, који
гласе:
“Члан 63а.
(1) Ако је надлежни регистарски суд по поднесеној епријави извршио упис субјекта уписа у Регистар, подносиоцу пријаве електронским путем доставља се:
а) рјешење у форми електронског документа, које је
потписано електронским потписом судије са електронским
печатом регистарског суда,
б) друга законом прописана документација у форми
електронског документа која је потребна ради обављања
пословне дјелатности регистрованог субјекта уписа.
(2) Радњом из става 1. овог члана окончава се поступак
електронске регистрације субјекта уписа.
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(3) Документи из става 1. овог члана издају се подносиоцу пријаве на његов захтјев путем Агенције и у писаном
облику, у складу са прописом којим се уређује електронски
документ, без захтјева за уплату додатне таксе.
Члан 63б.
(1) Ако је регистарски суд уочио одређене недостатке
за регистрацију субјекта уписа, регистарски суд закључком
налаже да се отклоне ти недостаци у одређеном року и о
томе подносиоца пријаве обавјештава електронским путем.
(2) Претходно попуњена е-пријава ће, у циљу отклањања недостатака из става 1. овог члана, бити отворена за
измјене.
(3) Након отклањања наведених недостатака и измјена
претходно унесених података, подносилац пријаве у поступку електронске регистрације, у року из члана 64. овог
закона, може поново електронски потписати и послати епријаву.”.
Члан 19.
У члану 66. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Против рјешења о упису у Регистар може се изјавити жалба надлежном другостепеном суду, у року од осам
дана од дана пријема првостепене одлуке, о чему суд обавјештава Агенцију.”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) У поступку електронске регистрације, рок за жалбу
се рачуна од тренутка пријема рјешења из члана 63а. овог
закона, у складу са прописом којим се уређује електронски
документ.”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
Члан 20.
У члану 74. у ставу 2. ријечи: “заинтересовано лице”
замјењују се ријечима: “лице које има правни интерес”.
Члан 21.
У члану 75. у ставу 1. ријечи: “заинтересованог лица”
замјењују се ријечима: “лица које има правни интерес”.
Члан 22.
У члану 80. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Рјешење из става 1. овог члана објављује се на
огласној табли суда, интернет страници и огласној табли
Агенције, те се доставља:
а) ликвидационом дужнику,
б) власницима капитала пословног субјекта,
в) Пореској управи Републике Српске,
г) Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине,
д) јавним регистрима у којима се налази уписана имовина ликвидационог дужника,
ђ) другим лицима у складу са прописом којим се уређује
ликвидациони поступак.”.
Члан 23.
У члану 81. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Рјешење из става 1. овог члана се доставља:
а) власницима капитала пословног субјекта,
б) другим лицима у складу са прописом којим се уређује
ликвидациони поступак.”.
Члан 24.
У члану 82. у ставу 1. ријечи: “Субјекти уписа” замјењују се ријечима: “Чланови субјекта уписа”.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Чланови субјекта уписа из става 1. овог члана
којима се пренесе остатак ликвидационе масе одговарају
за обавезе субјектa уписа повјериоцима који се појаве након протека рока из члана 80. став 3. овог закона до висине
остатка ликвидационе масе који им је пренесен.”.
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Став 5. брише се.
Члан 25.
Послије члана 84. додаје се нови члан 84а, који гласи:
“Члан 84а.
(1) Пословни субјект у скраћеном добровољном ликвидационом поступку, у складу са прописом којим се уређује
ликвидациони поступак, брише се из Регистра.
(2) Истовремено уз брисање пословног субјекта из Регистра, у Регистар се уносе:
а) лично име, јединствени матични број и адреса власника капитала - ако је физичко лице, односно назив, сједиште и МБ власника капитала - ако је правно лице,
б) неограничена солидарна одговорност лица из тачке а) овог члана за обавезе брисаног пословног субјекта у
року од три године након брисања пословног субјекта из
Регистра.”.
Члан 26.
У члану 85. тачка г) мијења се и гласи:
“г) Министарству привреде и предузетништва Републике Српске,”.
Члан 27.
У члану 86. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6,
који гласе:
“(5) У поступку електронске регистрације захтјев за
издавање јавних исправа из овог члана подноси се електронским путем уз доказ о уплати таксе.
(6) Јавна исправа из овог члана издаје се у форми електронског документа и доставља се лицима из става 1. овог
члана електронским путем, а по њиховом захтјеву достављају
се јавне исправе и у писаном облику путем Агенције, у складу
са прописом којим се уређује електронски документ.”.
Члан 28.
Члан 89. мијења се и гласи:
“(1) Агенција, у сарадњи са Владом Републике Српске,
осигурава софтверски програм, техничку исправност, одржавање и испоруку електронских података главне књиге
Регистра и правилно и трајно функционисање ЈИС-а.
(2) У случају нарушавања информационе безбједности,
администратор ЈИС-а или друго овлашћено лице Агенције
такав случај пријављује Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво,
које о предузетим активностима обавјештава Агенцију.
(3) Свако неовлашћено располагање подацима из ЈИС-а
сматра се нарушавањем информационе безбједности.
(4) На сва питања која се односе на информациону
безбједност, а која нису регулисана овим законом, примјењују се одредбе прописа којима се уређује информациона безбједност Републике Српске.
(5) Министар правде ће у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона донијети правилник којим се
прописује поступак електронске регистрације из члана 7а.
овог закона.
(6) Министар правде ће у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона донијети правилник којим се
прописује коришћење, техничке карактеристике и одржавање
електронског дијела регистра из члана 5. став 3. овог закона.”.
Члан 29.
Послије члана 89. додаје се нови члан 89а, који гласи:
“Члан 89а.
(1) Поступак електронске регистрације омогућава се за
друштва са ограниченом одговорношћу, чији су оснивачи
домаћа физичка или правна лица.
(2) Поступак електронске регистрације и резервације
пословног имена почеће да се спроводи када се за то стекну технички услови.
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(3) Одлуку о испуњености техничких услова из става
2. овог члана, који се односе на почетак електронске регистрације доноси Влада Републике Српске.”.
Члан 30.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-927/19
27. септембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1632
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
уређењу простора и грађењу, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Шестој редовној сједници, одржаној 27. септембра 2019. године, а Вијеће народа
7. октобра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и
грађењу није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3931/19
8. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ
ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ

Члан 1.
У Закону о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16)
послије члана 5. додају се нови чл. 5а, 5б. и 5в, који гласе:
“Члан 5а.
(1) Организацију послова и спровођење поступка издавања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе
врши орган управе надлежан за њихово доношење, а могу
се издати у поступку у којем:
а) доказе прописане овим законом прибавља инвеститор и доставља их органу који води поступак у прописаном
броју примјерака и у одређеној форми,
б) орган управе послове издавања организује у једношалтерском систему,
в) се организација послова и ток издавања врши у електронском поступку размјене и обраде докумената и података, који је прилагођен издавању ових докумената.
(2) Једношалтерски систем из става 1. тачка б) овог члана подразумијева поступак у коме се комплетна процедура
- од подношења захтјева до издавања локацијских услова,
грађевинске и употребне дозволе, спроводи посредством
једног шалтера.
(3) Електронски поступак размјене и обраде докумената и података из става 1. тачка в) овог члана подразумијева
да се комплетна процедура - од подношења захтјева и достављања доказа до издавања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, те одлучивања о редовним и
ванредним правним лијековима, спроводи електронски,
путем одговарајућег софтвера за електронске дозволе (у
даљем тексту: софтвер), у поступку у којем се докази, по
правилу, достављају у форми електронског документа.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, доказе које странка
из техничких разлога не може обезбиједити у форми електронског документа дужна је да достави надлежном органу

