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Нацрт
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 са циљем
обављања привредне дјелатности, јавно предузеће, јавна установа, задруга или задружни
савез и друго правно лице које се оснива са циљем остваривања профита, 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,
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 и у поступку добијања јединственог
идентификационог броја код надлежног пореског органа, а ако је могуће и осталих врста
регистрације код Управе за индиректно опорезивање БиХ,
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 електронској и
штампаној форми,
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 електронској и штампаној форми,
ж) пријава за регистрацију је прописани образац у који субјект уписа пријаве
уноси одговарајуће податке ради регистрације,
з) електронски образац пријаве за регистрацију је електронски формулар креиран и
приказан путем веб-технологије са идентичним садржајем прописаним за образац за
пријаву, у писаној форми, за сваку појединачну форму пословног субјекта,
и) матични број субјекта уписа (у даљем тексту: МБС) је евиденцијски
идентификациони број који софтвер аутоматски генерише приликом отварања новог
досијеа пословног субјекта у оснивању, а овај број је јединствен, непромјенљив и
непоновљив,

ј) јединствени идентификациони број (у даљем тексту: ЈИБ) је јединствена
идентификациона нумеричка ознака пореског обвезника, који додјељује Пореска управа
Републике Српске,
к) матични број (у даљем тексту: МБ) је јединствена идентификациона нумеричка
ознака која се користи као стална ознака пословног субјекта у Регистру и код повезивања
података о пословним субјектима садржаних у другим регистрима и евиденцијама, а
додјељује га Агенција,
л) 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,
љ) електронска регистрација је пружање услуга на једној виртуелној локацији у
поступку регистрације код надлежног регистарског суда, примјеном техничких метода уз
коришћење квалификованог електронског сертификата за идентификацију подносиоца
пријаве и пуноважно потписивање докумената у форми електронског документа,
м) 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 јединствену базу
података пословних субјеката који подлијежу судској и пореској регистрацији,
н) 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,
њ) 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,
о) 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 или на основу другог правног основа којим је такво лице овлашћено да
поднесе пријаву за упис у Регистар,
п) метод аутентикације, односно метод утврђивања идентитета учесника у
поступку електронске регистрације и електронског потписивања представља
квалификовани електронски сертификат подносиоца пријаве уз помоћ којег се врши
пријава на ЈИС и који издаје квалификовано сертификационо тијело са сједиштем у
Републици Српској, односно Босни и Херцеговини или квалификовано сертификационо
тијело са сједиштем на територији Европске уније са којим Република Српска има
потписан споразум о међусобном признавању,
р) подносилац пријаве у поступку електронске регистрације је домаће или страно
физичко односно правно лице које је регистровано у ЈИС-у, које посједује метод
аутентикације односно метод утврђивања идентитета учесника у поступку електронске
регистрације и електронског потписивања и који посједује кориснички налог,
с) 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 електронских докумената,
т) заинтересовано лице је физичко или правно лице које има интерес да му се
омогући увид у збирку исправа одређеног субјекта уписа, односно податке из службене
евиденције Регистра,
ћ) извод из Регистра је јавна исправа у писаној форми или у форми електронског
документа, која се издаје на захтјев лица овлашћеног за заступање субјекта уписа односно
члана органа управљања пословног субјекта односно надлежног органа на прописан
начин, а који садржи актуелне податке (актуелни извод) из главне књиге Регистра и
податке свих претходних уписа (историјски извод),

у) увјерење из Регистра представља јавну исправу у писаној форми 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,
ф) потврда из Регистра представља јавну исправу у писаној форми или у форми
електронског документа, која се издаје на захтјев заинтересованог лица и на прописан
начин, а која у себи садржи појединачни актуелни податак,
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. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
„г) формалност – регистарски обрасци имају обавезну писану форму или форму
електронског документа, чији је садржај и изглед утврђен правилником из члана 5. става
3. овог закона,“.
Члан 3.
У члану 6. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6. који гласе:
„(3) Пријава у поступку електронске регистрације подноси се на електронском
обрасцу пријаве за регистрацију, кроз ЈИС, унутар креираног корисничког налога на
јединственој интернет адреси http://bizreg.esrpska.com/.
(4) По завршетку попуњавања електронског обрасца, подносилац пријаве
потписује образац квалификованим електронским потписом, а ако је подносилац пријаве
правно лице, поред потписа одговорног лица на обрасцу се ставља и квалификовани
електронски печат правног лица.
(5) Уз пријаву из става 3. овог члана, подносилац пријаве прилаже документе у
форми електронског документа прописане законом.
(6) Подносилац пријаве нема обавезу достављања докумената из става 5. овог
члана када за потребе доказивања испуњености услова за регистрацију, регистарски орган
може директним увидом користити податке из одговарајућих регистара других
надлежних органа.“
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 7. и 8.
Члан 4.
Послије члана 7. додаје се нови члан 7а. који гласи:
„Члан 7а.
(1) Документи у прилогу електронског обрасца пријаве за регистрацију
достављају се потписани електронски квалификованим електронским потписом и печатом
органа који је издао такав документ у форми електронског документа.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, када се тражи овјера личног
идентификационог документа, доставља се дигитално скениран испис личног
идентификационог документа са електронским потписом лица на које гласи лични
идентификациони документ.
(3) Вријеме отпреме и пријема 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.

(4) Сви документи, које су у поступку електронске регистрације издали надлежни
регистарски суд или Агенција, имају својство јавне исправе и не може им се оспорити
правна пуноважност због чињенице да су издати у форми електронског документа.
(5) Услови и поступак електронске регистрације прописују се правилником, који
доноси министар правде.“
Члан 5.
Члан 12. мијења се и гласи:
„(1) Под истим или сличним називом као елементом пословног имена не могу бити
уписана два субјекта 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
регистровати пословни субјект 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 резервација 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 ће позвати подносиоца пријаве да у року
од три дана измијени назив предложеног пословног имена.
(4) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са закључком из става 3. овог
члана, регистарски суд ће рјешењем одбити пријаву за упис у Регистар.
(5) Ако се у поступку електронске регистрације, који је покренут путем
корисничког налога, 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 који је покренут путем
корисничког налога утврди сличан назив који се може односити и на дио пословног
имена, са већ резервисаним и/или регистрованим пословним именом, регистарски суд ће
закључком позвати подносиоца пријаве да у року од три дана измијени назив
предложеног пословног имена.
(7) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са закључком из става 6. овог
члана, регистарски суд ће рјешењем одбити пријаву за упис у Регистар. “
Члан 6.
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 у
просторијама Агенције или путем ЈИС-а 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 законом 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,
врши резервацију пословног имена уносом у Регистар у року од два дана од дана
достављања пријаве, о чему се обавјештава подносилац пријаве.
(3) Ако регистарски суд утврди да нису испуњени услови из става 1. овог члана за
резервацију предложеног пословног имена, закључком ће позвати подносиоца пријаве да
у року од три дана промјени предложено пословно име.
(4) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са закључком регистарског суда
из става 3. овог члана, регистарски суд ће рјешењем одбити 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.
(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 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 корисничког налога, обавјештава регистарски суд о одустанку од
резервације пословног имена.
(4) Регистарски суд доставља подносиоцу пријаве рјешење из става 2. овог члана,
путем Агенције или корисничког налога.
(5) У случају пропуштања рокова за регистрацију пословног субјекта под
резервисаним пословним именом, накнада за резервацију пословног имена се не враћа.“
Члан 7.
У члану 14. у ставу 1. послије ријечи: „Агенције“ додају се ријечи: „или путем
корисничког налога“.
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 8.
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,

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 9.
Члан 32. мијења се и гласи:
„(1) Ради утврђивања и промјене општих и посебних података који се приликом
оснивања пословног субјекта или измјене података од значаја за правни промет обавезно
уносе у Регистар, у зависности од предмета уписа, 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 када је оснивач
правно лице, а у случају да je оснивач домаће или 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 чији
удио у основном капиталу износи 20% или више, а 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 за домаће физичко лице или за страно физичко лице државе из које долази,
доказ о измиреним обавезама по основу 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, увјерење о
пребивалишту за домаће или страно физичко лице државе из које долази,
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,
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 примјењује 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 достављају се и код пријаве свих
промјена основног капитала друштава са ограниченом одговорношћу.
(4) Ако се из објективних разлога стварни власник оснивача пословног субјекта не
може идентификовати у складу са ставом 1. тачка б) овог члана, лице овлашћено за
заступање страног правног лица даје изјаву, у писаној форми, у којој су наведени подаци
о стварном власнику.“
Члан 10.
Послије члана 32. додаје се нови члан 32а. који гласи:

„Члан 32а.
(1) У поступку електронске регистрације, подносилац пријаве који посједује метод
аутентикације и електронског потписивања може користити квалификовани електронски
сертификат, при чему се подаци са квалификованог електронског сертификата у ЈИС
уносе аутоматски, изузев података наведених у ставу 2. т. е), ж), з), и), ј) и к) овог члана.
(2) Приликом креирања корисничког налога, подносилац пријаве који не посједује
метод аутентикације и електронског потписивања у ЈИС уноси сљедеће податке:
а) име и презиме физичког лица или фирма правног лица,
б) јединствени матични број грађанина, ако је подносилац пријаве физичко лице
држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
в) јединствени идентификатор физичког лица, ако је подносилац пријаве страно
физичко лице,
г) МБС број, ако је подносилац пријаве правно лице са сједиштем у Републици
Српској, односно Босни и Херцеговини,
д) јединствени идентификатор правног лица, ако је подносилац пријаве правно
лице са сједиштем ван Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
ђ) адреса пребивалишта физичког лица, односно адреса сједишта правног лица,
е) корисничко име које служи за алфанумеричку идентификацију приликом
пријаве на ЈИС,
ж) лозинка која служи за алфанумеричку идентификацију приликом пријаве на
ЈИС,
з) скениранa фото-копијa личне карте за физичко лице држављанина Републике
Српске, односно Босне и Херцеговине, или скениранa страницa путне исправе која
садржи основне идентификационе податке страног физичког лица, укључујући
фотографију,
и) скениранa фото-копијa рјешења о регистрацији за правна лица са сједиштем у
Републици Српској односно Босни и Херцеговини, или сертификат о регистрацији са
овјереним преводом на један од службених језика у Републици Српској, ако је
подносилац пријаве правно лице са сједиштем у иностранству,
ј) адреса електронске поште подносиоца пријаве,
к) број мобилног телефона подносиоца пријаве.
(3) Подносилац пријаве из става 2. овог члана може унијети и податке о кредитној
картици, ради олакшаног плаћања поступка регистрације, а то су:
а) име и презиме власника,
б) врста картице,
в) број рачуна,
г) датум истека,
д) картични безбједносни број.
(4) Подаци који се односе на домаће физичко лице генеришу се из регистра који
води Министарство унутрашњих послова Републике Српске, а подаци који се односе на
домаћи пословни субјект уносе се путем Регистра.“
Члан 11.
У члану 47. у ставу 1. тачка б) брише се.
Досадашње т. в) и г) постају т. б) и в).
Члан 12.
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) овјеренa фото-копијa личне карте 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 законом којим се уређује стечајни поступак,
ђ) друге исправе као основ промјене података у Регистру, односно извршене
забиљежбе у Регистру.“
Члан 13.
Послије члана 63. додају се нови чл. 63а, 63б. и 63в. који гласе:
„Члан 63а.
(1) У поступку електронске регистрације, након просљеђивања пријаве надлежном
регистарском суду, подносилац пријаве се у оквиру корисничког налога обавјештава о
тренутном статусу предмета и фази судског одлучивања о пријави.
(2) Фазе судског одлучивања о пријави су:
а) ‘прослијеђен суду на одлучивање’ – односи се на период у којем је предмет
достављен надлежном регистарском суду, а прије разматрања предмета код регистарског
суда,
б ‘судско одлучивање у току’ – односи се на период у којем је предмет у активној
фази разматрања код регистарског суда,
в) ‘статус судско одлучивање’ – односи се на период у којем је суд донио одлуку
о предмету.
(3) Подносилац пријаве се, након доношења одлуке регистарског суда, у оквиру
корисничког налога и путем електронске поште, обавјештава о одлуци регистарског суда.

Члан 63б.
(1) Ако је надлежни регистарски суд по поднесеној пријави извршио упис
пословног субјекта у Регистар, подносилац пријаве у оквиру корисничког налога може у
форми електронског документа преузети рјешење које је потписано електронским
потписом регистарског судије са електронским печатом регистарског суда, као и сву
другу законом прописану документацију у форми електронског документа која је
потребна ради обављања пословне дјелатности регистрованог пословног субјекта.
(2) Радњом из става 1. овог члана окончава се поступак електронске регистрације
пословног субјекта.
(3) Регистарски суд, поред рјешења из става 1. овог члана, подносиоцу пријаве
путем Агенције издаје и рјешење о упису пословног субјекта у Регистар у штампаној
форми, без захтјева за уплату додатне таксе.
Члан 63в.

(1) Ако је регистарски суд уочио одређене недостатке за регистрацију пословног
субјекта, регистарски суд о тим недостацима и року за њихово отклањање закључком
обавјештава подносиоца пријаве у оквиру корисничког налога.
(2) Претходно попуњен електронски образац ће, у циљу отклањања недостатака из
става 1. овог члана, бити отворен за измјене.
(3) Након отклањања наведених недостатака и измјена претходно унесених
података, подносилац пријаве, у року из члана 64. овог закона, може поново електронски
потписати и послати електронски образац.“
Члан 14.
У члану 66. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„(2) У поступку електронске регистрације, рок за жалбу се рачуна од дана
достављања рјешења у штампаној форми, с тим да подносилац пријаве може жалбу
изјавити и од дана достављања рјешења електронским путем.“
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
Члан 15.
У члану 73. у ставу 2. ријечи: „Лице које има правни интерес“ замјењују се
ријечима: „Заинтересовано лице“.
Члан 16.
Послије члана 84. додаје се нови члан 84а. који гласи:
„Члан 84а.
(1) Пословни субјект у скраћеном добровољном ликвидационом поступку брише
се из Регистра.
(2) Истовремено уз брисање пословног субјекта из Регистра, у Регистар се уносе:
а) лична имена, јединствени матични број грађанина и адреса оснивача које је
физичко лице, односно назив, сједиште и МБ оснивача које је правно лице,
б) неограничена солидарна одговорност лица из става 2. тачка а) овог члана за
обавезе брисаног пословног субјекта у року од три године након брисања пословног
субјеката из Регистра.“
Члан 17.
У члану 86. став 1. мијења се и гласи:
„(1) Агенција издаје извод, увјерење, односно потврду о чињеницама уписаним у
Регистар на захтјев лица у складу са чланом 2. став 1. т. ћ), у) и ф) овог закона.“
Став 4. брише се.
Члан 18.
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 Агенцији за информационо
друштво Републике Српске, односно ЦЕРТ-у Републике Српске, 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 регулише
информациона безбједност Републике Српске.
(5) Министар правде ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона
донијети правилник којим се утврђују услови и поступак електронске регистрације
пословних субјеката у Републици Српској из члана 7а. овог закона.
(6) Министар правде ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона
ускладити одредбе правилника из члана 5. став 3. овог закона са одредбама овог закона.“
Члан 19.
Послије члана 89. додаје се нови члан 89а. који гласи:
„Члан 89а.
(1) Електронска регистрација могућа је само за друштва са ограниченом
одговорношћу.
(2) Издавање извода, увјерења, односно потврда о чињеницама уписаним у
Регистар издаје надлежни регистарски суд, док се не испуне услови за вршење
електронске регистрације за све пословне субјекте.
(3) Док се не испуне услови из става 2. овог члана, захтјеви за издавање јавних
исправа у штампаној форми подносе се Агенцији, која их електронским путем просљеђује
надлежном регистарском суду, а те исправе подносиоци захтјева преузимају у Агенцији
уз доказ уплате одговарајуће таксе. “

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
I

УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману XXXII тачка 6)
на члан 68. Устава Републике Српске, којим је прописано да Република уређује и
обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни
положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора, економске
односе са иностранством, који нису пренесени на институције Босне и Херцеговине,
тржиште и планирање, те у члану 122. Устава Републике Српске, према којем се
оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима утврђују законом, и у
члану 70. став 1. тачка 2. Устава, према којем Народна скупштина Републике Српске
доноси законе, друге прописе и опште акте.
II

УСКЛAЂEНOСT СA УСTAВOM, ПРAВНИM СИСTEMOM И
ПРAВИЛИMA НOРMATИВНOПРAВНE TEХНИКE

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.02-020-1672/18
од 8. јуна 2018. године, уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману
XXXII тачка 6) на члан 68. Устава Републике Српске, према којем Република уређује и
обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни
положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора, економске
односе са иностранством који нису пренесени на институције Босне и Херцеговине,
тржиште и планирање, у члану 122. Устава Републике Српске, којим се прописује да се
оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима утврђује законом, те у
члану 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, према којем Народна скупштина,
између осталог, доноси законе, друге прописе и опште акте.
Обрађивач Закона је, у складу са чланом 41. став 1. тачка 5), чланом 56. став 1. и
чланом 60. став 2. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 24/14), у довољној мјери образложио
разлоге за доношење овог закона.
Сходно наведеном, предметним законом прописује се поступак електронске
регистрације и уписа пословних субјеката у Регистар пословних субјеката. У вези са тим,
измјенама и допунама овог закона врши се усклађивање поступка регистрације са
одредбама Закона о електронском потпису („Службени гласник Републике Српске“, број
106/15) и Закона о електронском документу („Службени гласник Републике Српске“, број
106/15), а у склопу Програма економских реформи Републике Српске за период 2018–
2020 („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17), којим се врши наставак
реформе регистрације привредних субјеката која се односи на сет закона којима се
уређује та област.
Републички секретаријат за законодавство је, у складу са својим овлашћењима, у
поступку консултација са обрађивачем Закона упутио примједбе и сугестије које су се
односиле на прецизније дефинисање законских рјешења, а посебно на: систематику
закона, садржај основних одредаба, предмет садржинских одредаба и однос закона са
другим законима (чл. 12, 15, 17, 20. и 22. Правила). Примједбе су прихваћене и уграђене у
текст Закона.
У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу
јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр.
123/08 и 73/12), обрађивач Нацрта овог закона утврдио је да је материја предметног

закона од интереса за јавност, те је текст Закона на интернет страници Министарства
правде са роком од осам дана ради достављања примједаба и сугестија.
С обзиром на то да постоји уставни основ за доношење овог закона и да је
усклађен са правним системом Републике Српске и Правилима за израду закона и других
прописа, мишљење је да се Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији
пословних субјеката у Републици Српској може упутити даље на разматрање.
III

УСКЛAЂEНOСT СA ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ EВРOПСКE УНИJE

Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу
број 17.03-020-1724/18 од 8. јуна 2018. године, а након увида у прописе Европске уније и
анализе одредаба Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних
субјеката у Републици Српској, установљено је да EU acquis садржи изворе права који су
релевантни за предмет уређивања достављеног нацрта, те да је исте обрађивач у свом
раду узео у обзир, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена „дјелимично усклађен“.
Материју Нацрта, у дијелу примарних извора ЕУ, начелно уређује Уговор о
функционисању Европске уније, Наслов IV – слободно кретање лица, услуга и капитала,
Поглавље 2, Право пословног настањивања, члан 50. ст. 1. и 2. тачка г. / Treaty on the
Functioning of the European Union, Title IV, Free Movement of Persons, services and Capital,
Chapter 2, Right of Establishment, Article 50 (1) and 2(2), g.
У дијелу секундарних извора права ЕУ, обрађивач је узео у обзир Директиву (EУ)
2017/1132 Европског парламента и Савјета од 14. јуна 2017. године, о одређеним
аспектима права привредних друштава / Directive (EU) 2017/1131 of the European
Parliament and of the Council, of 14 June 2017, relating of certain aspects of company law.
Издвајамо најважнија усклађивања:
Одредбе члана 16. ст. 1. и 2. Директиве прописују обавезу државама чланицама да
осигурају пословним субјектима јединствене идентификаторе, који ће овим субјектима
омогућити јасну видљивост у комуникацији између различитих електронских регистара
повезаних у јединствен систем. Наведена обавеза дјелимично је преузета одредбама
члана 1. Нацрта.
Одредбе члана 16. став 3. Директиве прописују обавезу државама чланицама да
осигурају јавност и доступност регистара пословних субјеката и да омогуће електронску
размјену података и докумената између истих. Наведене одредбе Директиве дјелимично
су преузете одредбама члана 3. Нацрта.
Одредбе члана 16 став 4. Директиве прописују обавезу државама чланицама да
осигурају издавање копија података и докумената из регистра пословних субјеката, како у
писаном тако и у електронском облику. Наведена обавеза из Директиве дјелимично је
преузета одредбама чл. 1. и 19. Нацрта.
Примјери преузимања Директиве садржани су у упоредном приказу усклађености
Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у
Републици Српској са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета
Европе.
Напомињемо да ће доношење овог закона допринијети испуњавању обавеза
садржаних у члана 50. Споразума о стабилизацији и придруживању, које се односе на
сарадњу уговорних страна у области пословног настањивања.

IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
У Републици Српској током 2013. године спроведена је опсежна реформа
регистрације пословних субјеката у Републици Српској кроз увођење једношалтерског

система регистрације и јединственог информационог система, а уз значајно смањење
трошкова, процедура и времена за регистрацију, што је резултирало повећањем броја
новорегистрованих привредних друштава за 30%. Један од кључних резултата реформе
јесте и формирање јединственог регистра привредних субјеката, који је настао спајањем
три различите базе података о пословним субјектима (окружних привредних судова,
Републичког завода за статистику и Пореске управе Републике Српске). Овај регистар је и
јавно доступан путем портала http://bizreg.esrpska.com/. Један од значајних резултат ове
реформе јесте и успостављање Јединственог информационог система (ЈИС) чији су
директни учесници – надлежни регистарски судови, Пореска управа Републике Српске и
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге, а који омогућава
аутоматско генерисање података у поступку регистрације. Привредни регистар Републике
Српске је путем Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге постао и
саставни дио европских привредних регистара, почевши од 1. јануара 2017. године.
Једна од планираних наредних фаза се односила и на стварање могућности за
регистрацију пословних субјеката електронским путем (on-line).
Током 2015. године је сачињен приједлог пројектног задатка за регистрацију
пословних субјеката електронским путем (on-line) чије финансирање је одобрила Влада
Велике Британије донаторским средствима. Донатор је спровођење пројеката повјерио
Свјетској банци/IFC.
Влада Републике Српске је одобрила пројектни задатак и формирала тим за његову
реализацију.
Први сегмент пројекта се односи на дигитализацију судске архиве регистрованих
привредних субјеката у Републици Српској. Ово подразумијева комплетну конверзију
судских списа из писане форме у електронски формат, њихову верификацију и везивање
за конкретни привредни субјекат у јединственом привредном регистру Републике Српске.
Ово је важна претпоставка за кредибилитет привредног регистра Републике Српске у
електронској форми, као и претпоставка за пружање услуга on-line регистрације.
Активности на дигитализацији судске архиве су у току.
Други сегмент пројекта односи се на прилагођавање одредаба идентификованих
закона пројектном задатку, а између осталих и измјене и допуне Закона о регистрацији
пословних субјеката у Републици Српској, којим се прописује и омогућава електронска
регистрација, путем система за електронску регистрацију која подразумијева коришћење
искључиво електронске документације. Наиме, одредбе овог закона промијењене су,
односно допуњене одредба којима се омогућава регистрације пословних субјеката on-line
путем.
Поред наведеног, овај закон чини дио сета закона чија рјешења је потребно
измијенити да би се створио правни основ за спровођење поступка регистрације
пословних субјеката електронским путем. Сходно томе, одредбе овог закона усаглашене
су са одредбама Закона о електронском потпису Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 106/15) и Закона о електронском документу Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/15), на основу тих закона ће се издавати
квалификовани електронски цертификат са пратећом смарт картицом, као физичким
уређајем. На основу наведеног цертификата и картице, подносилац пријаве електронским
потписом потврђује свој идентитет у поступку регистрације пословних субјеката, као и
осталим поступцима који се могу водити електронским путем пред надлежним органима,
институцијама и организацијама у Републици Српској.
Такође, у склопу сета закона чија је рјешења потребно измијенити су и одредбе
Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08,
58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), којим се мијења концепт потврђивања идентитета и воље
оснивача или лица овлашћеног за заступање код електронске регистрације оснивања или
промјена података једночланог друштва са ограниченом одговорношћу са минималним
оснивачким капиталом.

Уважавајући наведено, кључни ефекти примјене овог система се односе на додатно
скраћење времена потребног за почињање пословне активности, а посљедично и
побољшање позиције на Doing Business листи.
Веома је важно напоменути и да је увођење овог сервиса један од првих корака у
интензивирању активности у увођењу система електронске управе, будући да ће
корисници добити електронске профиле са дигиталним сертификатима које могу
користити и за остале електронске услуге. На овај начин креирала се и основа за увођење
нових електронских сервиса у ширем смислу.
V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чланом 1. Закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних
субјеката (у даљем тексту: овог закона) измијењен је члан 2. основног текста Закона о
регистрацији пословних субјеката (у даљем тексту: основни текст Закона), којим се
прописује значење израза који су употријебљени у закону. Будући да се уводи поступак
електронске регистрације, било је потребно дефинисати и изразе који се користе у
поступку електронске регистрације: електронски образац пријаве за регистрацију,
електронска регистрација, јединствени информациони систем за регистрацију (ЈИС),
подносилац пријаве у поступку електронске регистрације, кориснички налог, метод
утврђивања идентитета учесника у поступку електронске регистрације, те извод, увјерење
и потврда из Регистра, који се могу издати у писаној форми и форми електронског
документа.
Чланом 2. овог закона измијењена је тачка г) у члану 3. у ставу 1. основног текста
Закона, којом се прописује и начело формалности. Успостављањем електронске
регистрације регистарски обрасци имају обавезну писану форму или форму електронског
документа, чији се садржај и изглед утврђује правилником који доноси министар правде.
Чланом 3. овог закона додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6. у члану 6. основног текста
Закона којим се прописује подношење пријаве у поступку електронске регистрације на
прописаном електронском обрасцу пријаве за регистрације кроз ЈИС систем унутар
креираног налога уз прилагање прописаних докумената у форми електронског документа
на јединственој интернет адреси. Такође, прописује се да подносилац пријаве електронски
образац потписује електронским потписом, а ставља се квалификовани електронски печат
ако је подносилац пријаве правно лице. Поред наведеног, прописује се да уколико
регистарски орган приликом утврђивања испуњености услова из пријаве за електронску
регистрацију, може утврдити поједине податке, директним увидом у одговарајуће
регистре другог надлежног органа (Министарство унутрашњих послова Републике
Српске, Пореске управе Републике Српске, регистра пословних субјеката и др.), те
документе подносилац пријаве не мора подносити уз пријаву за регистрацију. Наиме,
измјенама и допунама овог члана скраћује се вријеме регистрације пословних субјеката и
олакшава се пријава путем електронске регистрације.
Чланом 4. овог закона додаје се нови члан 7а. послије члана 7. основног текста
Закона којим се прописује да се документација уз електронски образац пријаве за
регистрацију прилаже потписана електронски квалификованим електронским потписом и
печатом органа који је издао такав документ, осим када се тражи овјера личног
идентификационог документа за који се прилаже скениран испис личног
идентификационог документа са електронским потписом лица на које гласи тај лични
идентификациони документ у складу са одредбама Закона о електронском потпису
(„Службени гласник Републике Српске“, број 106/15). Такође, овим чланом се прописује
да сви документи издати од надлежног регистарског суда или Агенције у поступку
електронске регистрације имају својство јавне исправе и да им се не може оспорити
пуноважност. Поред наведеног, прописује се да вријеме отпреме и пријема електронских
докумената у поступку електронске регистрације морају бити видно назначени
подносиоцу пријаве унутар корисничког налога, те се мјере и биљеже путем системског

часовника. Овим чланом се прописује да се детаљније услови и поступак електронске
регистрације прописују правилником који доноси министар правде на основу овог закона.
Чланом 5. овог закона мијења се члан 12. основног текста Закона и прописује се да
под истим или сличним називом као пословним именом не могу бити уписана два
субјекта или више пословних субјеката јер би то у правном промету изазвало забуну о
пословном имену. Наиме, овим чланом се прописује да субјект уписа може прије
регистрације да изврши провјеру назива пословног имена који жели да региструје
односно да изврши резервацију пословног имена у поступку прописаном овим законом.
Такође, овим чланом се прописује да уколико регистарски суд у поступку регистрације у
материјалном облику утврди исто или слично име, да ће позвати закључком подносиоца
пријаве да у року од три дана измијени предложено име, а у супротном регистарски суд
ће рјешењем одбити пријаву. У поступку електронске регистрације, ЈИС ће упозорити
подносиоца пријаве уколико приликом регистрације предложи исто пословно име са већ
резервисаним или регистрованим пословним именом, те је неопходно да предложи ново
име, пошто ће систем зауставити поступак регистрације уколико се ради о истом имену.
Уколико се ради о сличном пословном имену или дијелу пословног имена са већ
резервисаним или регистрованим пословним именом, регистарски суд цијени ову
чињеницу, те ће уколико утврди да нису испуњени услови за регистрацију под
предложеним именом, закључком позвати подносиоца пријаве да у року од три дана
измијени предложено пословно име, а у супротном ће рјешењем одбити пријаву
подносиоца пријаве.
Чланом 6. овог закона додају се нови чл. 12а, 12б. и 12в. послије члана 12.
основног текста Закона, којим се прописује поступак резервације пословног имена. Новим
одредбама прописује се поступак резервације пословног имена у периоду од 60 дана, коју
субјект уписа може да поднесе у писменој форми и путем система електронске
регистрације. У поступку резервације пословног имена одлуку доноси надлежни
регистарски суд који испитује да ли предложено име испуњава услове у складу са
прописима којима се регулише пословно име (Закон о привредним друштвима и др.), о
чему се подносилац пријаве обавјештава рјешењем да је његова пријава одобрена и то се
уноси у Регистар, или закључком да уреди пријаву предлагањем новог пословног имена.
У случају одустанка подносиоца пријаве или након истека рока за регистрацију пословног
субјеката у резервисаном периоду или промјену пословног имена већ регистрованог
пословног субјекта, суд доноси рјешење којем се брише пословно име из Регистра. У
поступку резервације пословног имена плаћа се судска такса, која се не враћа уколико у
периоду резервације подносилац пријаве не региструје пословни субјект или изврши
промјену података већ регистрованог пословног субјекта. Прописивање судске таксе биће
уређено Законом о судским таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08,
49/09, 67/13 и 63/14), чије ће се одредбе ускладити са одредбама овог закона, ради
наплаћивања судске таксе за резервацију пословног имена.
Чланом 7. овог закона извршена је измјена у ставу 1. и измијењен је став 3. члана
14. основног текста Закона, које се односе на регистрацију у поступку електронске
регистрације, ради доставе одлуке суда подносиоцу пријаве.
Чланом 8. овог закона додаје се нови члан 31а. послије члана 31. основног текста
Закона којим се прописује који подаци се уписују у Регистар у поступку регистрације
стечајне масе у складу са чл. 159. и 185. Закона о стечају („Службени гласник Републике
Српске“, број 16/16), којим се прописује да се регистрација стечајне масе врши у случају
обуставе стечајног поступка и наставка поступка у односу на стечајне масе и у случају
закључења стечајног поступка и именовању стечајног управника за лице овлашћено за
заступање стечајне масе.
Чланом 9. овог закона мијења се члан 32. основног текста Закона, којим се
прописују општи и посебни подаци који се подносе приликом оснивања или измјене
података и уписују се у Регистар. Наиме, измјена овог члана огледа се у прописивању
достављања података за крајњег власника који је физичко лице оснивач правног лица у

складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких
активности („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 47/14 и 67/16) и Правилника о
регистрацији и преносу хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“,
број 25/17).
Чланом 10. овог закона додаје се нови члан 32а. послије члана 32. основног текста
Закона, којим се прописује аутоматско повлачење података приликом креирања
корисничког налога у поступку електронске регистрације за подносиоца пријаве који
посједује метод аутентикације и електронског потписивања и достављање прописаних
докумената овим чланом за подносиоца пријаве који не посједује метод аутентикације и
електронског потписивања. Наиме, приликом електронске регистрације подносилац
пријаве који посједује метод аутентикације и електронског потписивања није у обавези да
подноси документе који су унесени аутоматски и које генерише Министарство
унутрашњих послова Републике Српске и Регистар. Поступак електронске регистрације
обавља се уз утврђени метод аутентикације и електронског потписивања, међутим, у
поступку електронске провјере и резервације пословног име, субјект уписа не мора да
посједује метод аутентикације и електронског потписивања, те у том случају је приликом
креирања корисничког налога у обавези да достави прописане податке овим чланом.
Такође, овим чланом се прописује да подносилац пријаве приликом креирања
корисничког налога може да унесе податке које се односе на кредитну картицу ради
олакшаног плаћања, с обзиром на то да ће му бити омогућено електронско плаћање
поступка електронске регистрације, измјенама Закона о судским таксама.
Чланом 11. овог закона брише се тачка б) у члану 47. у ставу 1. основног текста
Закона, односно брише се одредба о подношењу доказа о објављивању и садржају јавног
позива за упис и уплату акција (проспект) са одобрењем Комисије за хартије од
вриједности, приликом повећања основног капитала отвореног акционарског друштва,
будући да се ради о повећању основног капитала, те да се подношењем тог документа
повећавају трошкови поступка, а заштита акционара и повјерилаца је обезбијеђена
рјешењем Комисије за хартије од вриједности.
Чланом 12. овог закона додаје се нови члан 58а. послије члана 58. основног текста
Закона, којим се прописује које исправе се подносе уз пријаву регистрације стечајне масе,
а у складу са чланом 8. овог закона.
Чланом 13. овог закона додају се нови чл. 63а, 63б. и 63в. послије члана 63.
основног текста Закона, којим се прописује судско одлучивање надлежног регистарског
суда у поступку електронске регистрације пословних субјеката, и то на начин да се
подносилац пријаве обавјештава о тренутном статусу предмета и фази судског
одлучивања по пријави. Овим чланом се прописује да се рјешење о регистрацији
доставља подносиоцу пријаве путем корисничког налога, у форми електронског
документа са електронским потписом судије и електронски печатом суда, чиме се и
завршава поступак електронске регистрације, док се рјешење о регистрацији доставља и у
штампаној форми путем Агенције. Такође, овим чланом се прописује да уколико се у
фази одлучивања уоче одређени недостаци да се о томе обавјештава подносилац пријаве,
да се електронски образац пријаве отвара како би се недостаци отклонили, након чега се
може поново послати електронски образац, који је подносилац пријаве електронски
потписао.
Чланом 14. овог закона додаје се нови став 2. у члану 66. основног текста Закона,
којим се прописује од када почиње тећи рок за жалбу у поступку електронске
регистрације пословних субјеката.
Чланом 15. овог закона мијењају се ријечи у члану 73. основног текста Закона,
односно лице које има правни интерес замјењује се ријечју заинтересовано лице у складу
са чланом 2. овог закона, употријебљеним изразима у овом закону.
Чланом 16. овог закона додаје се нови члан 84а. послије члана 84. основног текста
Закона, којим се прописује да се у Регистар уписују подаци оснивача пословног субјеката
који се бришу у скраћеном добровољном ликвидационом поступку уз упис неограничене

солидарне одговорности у року од три године од дана брисања пословног субјекта
Регистра, а све како је то прописано Нацртом закона о ликвидационом поступку, који је
Влада Републике Српске усвојила у форми Нацрта закона, а којим се прописује и
регулише брисање пословног субјекта у овом поступку.
Чланом 17. овог закона мијења се став 1. у члану 86. основног текста Закона,
којим се прописује да Агенција издаје на захтјев лица из овог закона изводе, увјерења и
потврде о чињеницама из Регистра. У складу са прелазним одредбама овог закона,
одредбе овог закона примјењиваће се тек након што се омогући електронска регистрација
за сва пословне субјекте, док ће до тада то обављати надлежни регистарски судови, а све
док се не створе услови да Агенција потврђује вјеродостојност података из тих
докумената.
Чланом 18. овог закона мијења се члан 89. основног текста Закона, којим се
прописује да Агенција са Владом Републике Српске обезбјеђује функционисање ЈИС-а, те
да се свако неовлашћено располагање подацима сматра нарушавањем информационе
безбједности и о томе ће се обавијестити Агенција за информационо друштво Републике
Српске, односно ЦЕРТ Републике Српске, као и да на сва питања која нису регулисана
овим законом а односе се на информациону безбједност, примјењиваће се прописи о
информационој безбједности Републике Српске. Такође, овим чланом се прописује
доношења правилника за спровођење поступка електронске регистрације и усклађивање
правилника из овог закона са одредбама Закона које се односе на електронску
регистрацију.
Чланом 19. овог закона додаје се нови члан 89а. послије члана 89. основног текста
Закона, којим се прописује да ће се електронска регистрације омогућити само за друштва
са ограниченом одговорношћу у овом тренутку, те да ће Агенције изводе, увјерења и
потврде из Регистра издавати након што се омогући електронска регистрација за све
пословне субјекте, а док се то не омогући, издавање ће вршити регистарски суд, осим за
друштва са ограниченом одговорношћу, који ће наведене документе моћи добити из
система електронске регистрације.
Чланом 20. прописује се ступање на снагу овог закона.
VI

ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ
АКАТА НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ
ФОМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ

Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у
Републици Српској, у Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну
сарадњу, број 17.04-020-1667/18 од 7. јуна 2018. године, констатује се:
‒ Доношење закона није планирано Програмом рада Владе Републике Српске и
Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину, већ
представља наставак реформе регистрације пословних субјеката у Републици
Српској уређивањем поступка регистрације пословних субјеката електронским
путем.
‒ Обрађивач је правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем, те је
исти саставни дио „Разлога за доношење или измјену и/или допуну закона“.
‒ Обрађивач је правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем
закона.
‒ Обрађивач је правилно спровео процес консултација.
Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да се проблем
може ријешити само регулаторном промјеном.
У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да ће Нацрт имати
позитиван утицај на пословно окружење у Републици Српској. Предложеним измјенама и
допунама омогућава се друштвима са ограниченом одговорношћу да могу подносити

пријаве за регистрацију електронским путем. Предложене измјене и допуне ће утицати на
смањење трошкова регистрације, односно почетка пословања, јер подносилац пријаве
може да региструје пословни субјекат путем апликације, подношењем документације у
форми електронског документа. Наведено ће утицати на смањење времена потребног за
радње које претходе самом поступку регистрације, као нпр. прибављање потребне
документације од надлежних институција, јер ће се омогућити да се иста прибавља
односно прилаже у форми електронског документа, те ће на крају подносилац пријаве
бити у прилици да добије рјешење о регистрацији од стране надлежног регистарског суда
у форми електронског документа, што ће убрзати предузимање наредних корака
неопходних за почетак пословања. Примјеном предложених измјена и допуна одредаба
Нацрта, у пракси се очекује већи број новооснованих пословних субјеката, а тиме и већи
прилив инвестиција у Републици Српској, а све због брзе, јефтине и савремене процедуре
регистрације пословних субјеката коју примјењују све савремене земље у свијету.
Што се тиче утицаја на јавни буџет, обрађивач је навео да за примјену Нацрта нису
потребна додатна финансијска средства у буџету Републике Српске. Предложеним
измјенама и допунама очекује се позитиван утицај на буџет Републике Српске, јер се
повећавањем броја новооснованих пословних субјеката повећава и прилив у буџет кроз
обавезе пословних субјеката.
У вези са утицајем на здравствени и социјални статус грађана, обрађивач је навео
да Нацрт има позитиван утицај на запосленост и тржиште рада, јер се брзом и јефтином ерегистрацијом пословних субјеката отвара простор за бржи економски раст, односно
оснивање нових пословних субјеката и тиме повећава запосленост у Републици Српској.
У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да Нацрт нема утицај
на животну средину.
У вези са утицајем на одрживи развој, обрађивач је навео да се овим Нацртом
ствара повољнија пословна клима за нове стране и домаће инвестиције у Републици
Српској.
Када је у питању спровођење прописа, обрађивач је навео да је за примјену и
спровођење закона одговорно Министарство правде.
Обрађивач је навео да Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о
регистрацији пословних субјеката у Републици Српској нису предвиђене формалности за
грађане и пословни сектор у Републици Српској.
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу утврдило је да је
обрађивач, приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у
складу са методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса
процјене утицаја прописа у поступку израде прописа.
VII УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА
У складу са чланом 37. став 1. тачка ђ) Пословника Владе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), те т. 4. и 15. Смјерница за поступање
републичких органа управе о учешћу у јавности и консултацијама у изради закона
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12), обрађивач Нацрта закона о
измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској
утврдио је да је од интереса за јавност. Нацрт ће бити објављен на интернет страници
Министарства (www.владарс.нет), са роком од осам дана ради достављања примједабa и
сугестија.
VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ
ДОНОШЕЊА ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике
Српске.

ПРИЛОГ
ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
(Текст предложених измјена и допуна уграђен у основни текст Закона)
Члан 2.
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 са циљем обављања привредне дјелатности, јавно предузеће, јавна
установа, задруга или задружни савез и друго правно лице које се оснива са циљем
остваривања профита, 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,
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 и у поступку добијања јединственог
идентификационог броја код надлежног пореског органа, а ако је могуће и осталих
врста регистрације код Управе за индиректно опорезивање БиХ,
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
електронској и штампаној форми,
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 електронској и штампаној форми,
ж) пријава за регистрацију је прописани образац у који субјект уписа пријаве
уноси одговарајуће податке ради регистрације,
з) електронски образац пријаве за регистрацију је електронски формулар
креиран и приказан путем веб-технологије са идентичним садржајем прописаним за
образац за пријаву, у писаној форми, за сваку појединачну форму пословног
субјекта,
и) матични број субјекта уписа (у даљем тексту: МБС) је евиденцијски
идентификациони број који софтвер аутоматски генерише приликом отварања
новог досијеа пословног субјекта у оснивању, а овај број је јединствен,
непромјенљив и непоновљив,
ј) јединствени идентификациони број (у даљем тексту: ЈИБ) је јединствена
идентификациона нумеричка ознака пореског обвезника, који додјељује Пореска
управа Републике Српске,

к) матични број (у даљем тексту: МБ) је јединствена идентификациона
нумеричка ознака која се користи као стална ознака пословног субјекта у Регистру
и код повезивања података о пословним субјектима садржаних у другим регистрима
и евиденцијама, а додјељује га Агенција,
л) 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,
љ) електронска регистрација је пружање услуга на једној виртуелној
локацији у поступку регистрације код надлежног регистарског суда, примјеном
техничких метода уз коришћење квалификованог електронског сертификата за
идентификацију подносиоца пријаве и пуноважно потписивање докумената у форми
електронског документа,
м) 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 јединствену базу
података пословних субјеката који подлијежу судској и пореској регистрацији,
н) 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,
њ) 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,
о) 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 или на основу другог правног основа којим је такво
лице овлашћено да поднесе пријаву за упис у Регистар,
п) метод аутентикације, односно метод утврђивања идентитета учесника у
поступку електронске регистрације и електронског потписивања представља
квалификовани електронски сертификат подносиоца пријаве уз помоћ којег се
врши пријава на ЈИС и који издаје квалификовано сертификационо тијело са
сједиштем у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини или квалификовано
сертификационо тијело са сједиштем на територији Европске уније са којим
Република Српска има потписан споразум о међусобном признавању,
р) подносилац пријаве у поступку електронске регистрације је домаће или
страно физичко односно правно лице које је регистровано у ЈИС-у, које посједује
метод аутентикације односно метод утврђивања идентитета учесника у поступку
електронске регистрације и електронског потписивања и који посједује кориснички
налог,
с) 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 електронских докумената,
т) заинтересовано лице је физичко или правно лице које има интерес да му се
омогући увид у збирку исправа одређеног субјекта уписа, односно податке из
службене евиденције Регистра,
ћ) извод из Регистра је јавна исправа у писаној форми или у форми
електронског документа, која се издаје на захтјев лица овлашћеног за заступање
субјекта уписа односно члана органа управљања пословног субјекта односно
надлежног органа на прописан начин, а који садржи актуелне податке (актуелни
извод) из главне књиге Регистра и податке свих претходних уписа (историјски
извод),

у) увјерење из Регистра представља јавну исправу у писаној форми 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,
ф) потврда из Регистра представља јавну исправу у писаној форми или у
форми електронског документа, која се издаје на захтјев заинтересованог лица и на
прописан начин, а која у себи садржи појединачни актуелни податак,
х) евиденција пословних јединица другог регистарског суда су подаци о
пословним јединицама чије је сједиште субјекта уписа на подручју другог
регистарског суда.
Члан 3.
Поступак регистрације пословних субјеката заснива се на сљедећим принципима:
а) обавезност – сви пословни субјекти дефинисани овим и другим посебним
законима Републике Српске обавезни су прије започињања пословне дјелатности
регистровати се код надлежног регистарског суда,
б) законитост – поступак регистрације утврђен је овим законом,
в) економичност – поступак регистрације, увида у Регистар и издавање извода из
Регистра, обавља се без одлагања и уз што мање трошкова,
г) формалност – регистарски обрасци имају обавезну писану форму или
форму електронског документа, чији је садржај и изглед утврђен правилником из
члана 5. става 3. овог закона,
д) приоритет – надлежни регистарски суд је дужан поступати по појединачним
пријавама према редослиједу њиховог пријема,
ђ) конститутивност – у тренутку уписа у Регистар, чињенице које се односе на
субјекат уписа постају правне, односно у моменту уписа у Регистар се конституишу
одређена права и дјеловање регистрације према трећим лицима,
е) јавност – подаци из Главне књиге регистра су доступни свим заинтересованим
лицима, без доказивања правног интереса, у складу са посебним прописима који
регулишу заштиту личних података, док се увид у збирку исправа субјекта уписа може
извршити ако за то постоји оправдан правни интерес.
II - ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ
1. Покретање поступка
Члан 6.
(1) Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве Агенцији или њеним
организационим јединицама, независно од сједишта субјекта уписа.
(2) Пријава се подноси на прописаном обрасцу и уз пријаву се прилажу прописани
документи у оригиналу, овјереном препису или овјереној фото-копији.
(3) Пријава у поступку електронске регистрације подноси се на електронском
обрасцу пријаве за регистрацију, кроз ЈИС, унутар креираног корисничког налога
на јединственој интернет адреси http://bizreg.esrpska.com/.
(4) По завршетку попуњавања електронског обрасца, подносилац пријаве
потписује образац квалификованим електронским потписом, а ако је подносилац
пријаве правно лице, поред потписа одговорног лица на обрасцу се ставља и
квалификовани електронски печат правног лица.
(5) Уз пријаву из става 3. овог члана, подносилац пријаве прилаже документе
у форми електронског документа прописане законом.

(6) Подносилац пријаве нема обавезу достављања докумената из става 5. овог
члана када за потребе доказивања испуњености услова за регистрацију, регистарски
орган може директним увидом користити податке из одговарајућих регистара
других надлежних органа.
(7) Ако је документ поднесен на страном језику, прилаже се и превод тог
документа од овлашћеног судског тумача.
(8) Стране јавне исправе не подлијежу надовјери, под условом реципроцитета.
Члан 7.
(1) Пријава се подноси Агенцији непосредно, поштом или електронским путем.
(2) Када се пријава подноси путем поштанске пошиљке, рокови се рачунају од
дана када је Агенција запримила пријаву са документацијом.
(3) Потписивање електронске пријаве и докумената, као и овјера електронских
докумената, врши се у складу са прописима којима се уређује електронски потпис и
електронски документ.
Члан 7а.
(1) Документи у прилогу електронског обрасца пријаве за регистрацију
достављају се потписани електронски квалификованим електронским потписом и
печатом органа који је издао такав документ у форми електронског документа.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, када се тражи овјера личног
идентификационог документа, доставља се дигитално скениран испис личног
идентификационог документа са електронским потписом лица на које гласи лични
идентификациони документ.
(3) Вријеме отпреме и пријема 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.
(4) Сви документи, које су у поступку електронске регистрације издали
надлежни регистарски суд или Агенција, имају својство јавне исправе и не може им
се оспорити правна пуноважност због чињенице да су издати у форми електронског
документа.
(5) Услови и поступак електронске регистрације прописују се правилником,
који доноси министар правде.
Члан 12.
(1) Под истим или сличним називом као елементом пословног имена не могу
бити уписана два субјекта 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 регистровати пословни субјект 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 резервација 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 ће позвати подносиоца пријаве
да у року од три дана измијени назив предложеног пословног имена.
(4) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са закључком из става 3. овог
члана, регистарски суд ће рјешењем одбити пријаву за упис у Регистар.

(5) Ако се у поступку електронске регистрације, који је покренут путем
корисничког налога, 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 који је покренут путем
корисничког налога утврди сличан назив који се може односити и на дио пословног
имена, са већ резервисаним и/или регистрованим пословним именом, регистарски
суд ће закључком позвати подносиоца пријаве да у року од три дана измијени назив
предложеног пословног имена.
(7) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са закључком из става 6. овог
члана, регистарски суд ће рјешењем одбити пријаву за упис у Регистар.
Члан 12а.
(1) Подносилац пријаве може поднијети пријаву за резервацију пословног
имена у просторијама Агенције или путем ЈИС-а 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 законом 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,
врши резервацију пословног имена уносом у Регистар у року од два дана од дана
достављања пријаве, о чему се обавјештава подносилац пријаве.
(3) Ако регистарски суд утврди да нису испуњени услови из става 1. овог
члана за резервацију предложеног пословног имена, закључком ће позвати
подносиоца пријаве да у року од три дана промјени предложено пословно име.
(4) Ако подносилац пријаве не поступи у складу са закључком регистарског
суда из става 3. овог члана, регистарски суд ће рјешењем одбити 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.
(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
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 корисничког налога, обавјештава регистарски суд о одустанку
од резервације пословног имена.
(4) Регистарски суд доставља подносиоцу пријаве рјешење из става 2. овог
члана, путем Агенције или корисничког налога.
(5) У случају пропуштања рокова за регистрацију пословног субјекта под
резервисаним пословним именом, накнада за резервацију пословног имена се не
враћа.
Члан 14.
(1) Надлежни регистарски суд одлуке донесене у поступку регистрације доставља
подносиоцу пријаве путем Агенције или путем корисничког налога.
(2) Агенција је дужна, одмах и без одлагања, одлуке из става 1. овог члана
доставити подносиоцу пријаве.
(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.
(4) Уколико се подносилац пријаве протеком рока од десет дана од дана када је
Агенција преузела одлуку суда, не интересује за исход регистрације, Агенција на својој
интернет страници и огласној табли исти дан истиче обавијест којом подносиоца
обавјештава да је по поднесеној пријави за регистрацију донесена судска одлука и позива
подносиоца да у року од осам дана од дана објављивања обавијести преузме одлуку у
просторијама Агенције.
(5) Уколико подносилац пријаве у року из става 4. овог члана не преузме одлуку
суда, Агенција извршава доставу тако што одлуку суда заједно са позивом за плаћање
судске таксе и трошкова објаве рјешења у „Службеном гласнику Републике Српске“,
објављује на својој интернет страници и огласној табли исти дан, а достављање се сматра
извршеним протеком рока од 15 дана од дана објаве одлуке суда на интернет страници и
огласној табли.
(6) Уколико се подносилац пријаве опредијели да му се достављање врши путем
поште, Агенција је дужна да одлуку суда, користећи стандардни образац повратнице са
извјештајем о уручењу писмена, прописаним од ЈП „Поште Републике Српске“ а. д. Бања
Лука, путем поште пошаље на адресу за пријем писмена наведеној у пријави за
регистрацију, заједно са позивом за плаћање судске таксе, односно трошкова објаве
рјешења у „Службеном гласнику Републике Српске“.
(7) Уколико се достављање не може извршити на начин прописан ставом 6. овог
члана, достављање ће се извршити на начин прописан у ставу 5. овог члана.
Члан 31.
(1) Подаци који се уносе у главну књигу Регистра у случају престанка субјекта
уписа на један од начина утврђених важећим прописима Републике Српске су:
а) датум престанка субјекта уписа,
б) разлог престанка субјекта уписа.
(2) Покретање поступка стечаја, односно ликвидације уноси се на основу одлуке
надлежног суда.
(3) Након закључења поступка ликвидације, односно стечаја, правоснажно
рјешења суда о закључењу поступка доставља се надлежном регистарском суду.
(4) На основу одлуке суда из става 3. овог члана надлежни регистарски суд, по
службеној дужности, брише субјекте уписа из судског регистра.

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,
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.
IV - ИСПРАВЕ И ДРУГИ АКТИ НЕОПХОДНИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР
Члан 32.
(1) Ради утврђивања и промјене општих и посебних података који се
приликом оснивања пословног субјекта или измјене података од значаја за правни
промет обавезно уносе у Регистар, у зависности од предмета уписа, 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 када је
оснивач правно лице, а у случају да je оснивач домаће или 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 чији удио у основном капиталу износи 20% или више, а 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 за домаће физичко лице или за
страно физичко лице државе из које долази, доказ о измиреним обавезама по основу
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, увјерење о пребивалишту за домаће или страно физичко лице државе из
које долази,
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,
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 примјењује 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 достављају се и код пријаве свих
промјена основног капитала друштава са ограниченом одговорношћу.
(4) Ако се из објективних разлога стварни власник оснивача пословног
субјекта не може идентификовати у складу са ставом 1. тачка б) овог члана, лице
овлашћено за заступање страног правног лица даје изјаву, у писаној форми, у којој
су наведени подаци о стварном власнику.
Члан 32а.
(1) У поступку електронске регистрације, подносилац пријаве који посједује
метод аутентикације и електронског потписивања може користити квалификовани
електронски сертификат, при чему се подаци са квалификованог електронског
сертификата у ЈИС уносе аутоматски, изузев података наведених у ставу 2. т. е), ж),
з), и), ј) и к) овог члана.
(2) Приликом креирања корисничког налога, подносилац пријаве који не
посједује метод аутентикације и електронског потписивања у ЈИС уноси сљедеће
податке:
а) име и презиме физичког лица или фирма правног лица,
б) јединствени матични број грађанина, ако је подносилац пријаве физичко
лице држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
в) јединствени идентификатор физичког лица, ако је подносилац пријаве
страно физичко лице,
г) МБС број, ако је подносилац пријаве правно лице са сједиштем у
Републици Српској, односно Босни и Херцеговини,
д) јединствени идентификатор правног лица, ако је подносилац пријаве
правно лице са сједиштем ван Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
ђ) адреса пребивалишта физичког лица, односно адреса сједишта правног
лица,
е) корисничко име које служи за алфанумеричку идентификацију приликом
пријаве на ЈИС,
ж) лозинка која служи за алфанумеричку идентификацију приликом пријаве
на ЈИС,
з) скениранa фото-копијa личне карте за физичко лице држављанина
Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, или скениранa страницa путне
исправе која садржи основне идентификационе податке страног физичког лица,
укључујући фотографију,
и) скениранa фото-копијa рјешења о регистрацији за правна лица са
сједиштем у Републици Српској односно Босни и Херцеговини, или сертификат о
регистрацији са овјереним преводом на један од службених језика у Републици
Српској, ако је подносилац пријаве правно лице са сједиштем у иностранству,
ј) адреса електронске поште подносиоца пријаве,
к) број мобилног телефона подносиоца пријаве.
(3) Подносилац пријаве из става 2. овог члана може унијети и податке о
кредитној картици, ради олакшаног плаћања поступка регистрације, а то су:
а) име и презиме власника,

б) врста картице,
в) број рачуна,
г) датум истека,
д) картични безбједносни број.
(4) Подаци који се односе на домаће физичко лице генеришу се из регистра
који води Министарство унутрашњих послова Републике Српске, а подаци који се
односе на домаћи пословни субјект уносе се путем Регистра.
Члан 47.
(1) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног капитала код отвореног
акционарског друштва по основу нових улога подносе се сљедеће исправе:
а) одлука скупштине акционара о повећању основног капитала,
б) потврда банке о уписаним и уплаћеним акцијама или други доказ повећања
основног капитала и
в) рјешење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
(2) Уз пријаву условног повећања основног капитала отвореног акционарског
друштва прилаже се одлука скупштине друштва о условном повећању капитала. Уз
пријаву за упис укупног износа за који су издате акције у претходној пословној години, на
основу одлуке о условном повећању основног капитала, подносе се сљедеће исправе:
а) изјава директора да су акције издате за намјене одређене у тој одлуци и
б) рјешење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
(3) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног капитала отвореног
акционарског друштва по основу овлашћеног капитала подносе се сљедеће исправе:
а) одлука управе друштва о повећању капитала,
б) извод из статута, односно одлука скупштине којом је управа овлашћена за
доношење такве одлуке и
в) рјешење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
(4) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног капитала отвореног
акционарског друштва претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал
подносе се сљедеће исправе:
а) одлука скупштине акционара о повећању основног капитала,
б) извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима на основу којих се
врши повећање основног капитала и
в) рјешење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
(5) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног капитала затвореног
акционарског друштва по основу нових улога подносе се сљедеће исправе:
а) одлука скупштине акционара о повећању основног капитала и
б) потврда банке о уплаћеним акцијама или други доказ повећања капитала,
односно извјештај овлашћеног процјенитења којим се утврђује вриједност улога
неновчаних улога заједно са исправама којима се доказује право својине на неновчаним
улозима.
(6) Уз пријаву за упис у Регистар условног повећаног капитала затвореног
акционарског прилажу се сљедеће исправе:
а) одлука скупштине акционара о повећању капитала,
б) извјештај банке о уплаћеним акцијама или други доказ о повећању основног
капитала и
в) изјава директора да су акције издате за намјене одређене у тој одлуци.
(7) Уз пријаву у Регистар повећања основног капитала по основу овлашћеног
капитала код затвореног акционарског друштва, подносе се сљедеће исправе:
а) одлука управе друштва о повећању капитала и
б) извод из статута, односно одлука скупштине којом је управа овлашћена за
доношење такве одлуке.

(8) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног капитала затвореног
акционарског друштва претварањем резерви и нераспоређене добити у основни капитал
подносе се сљедеће исправе:
а) одлука скупштине акционара о повећању основног капитала и
б) извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима на основу којих се
врши повећање основног капитала са мишљењем овлашћеног ревизора о износу резерви и
нераспоређене добити за који се повећава основни капитал.
(9) Уз пријаву за упис у Регистар повећања основног капитала затвореног
акционарског друштва претварањем потраживања у улог подносе се сљедеће исправе:
а) одлука скупштине акционара о повећању основног капитала,
б) налаз судског вјештака о износу потраживања која се претварају у акције,
в) исправе којима се доказује потраживање које се претвара у акције.
Члан 58.
(1) Ако надлежни суд донесе одлуку о спровођењу поступка ликвидације, односно
отварања поступка стечаја, дужан је доставити рјешење регистарском суду.
(2) Регистарски суд по службеној дужности, а по пријему рјешења из става 1. овог
члана, доноси рјешење о упису ознаке „у стечају“, односно „у ликвидацији“, те упис
промјене лица овлашћеног за заступање у личности стечајног, односно ликвидационог
управника и рјешење доставља стечајном, односно ликвидационом управнику, Агенцији
електронским путем, које објављује на огласној табли суда, док се у главној књизи
регистра сачињава забиљешка која садржи назив органа који је донио рјешење, број и
датум рјешења и статус поступка.
(3) Кад надлежни орган донесе одлуку о забрани обављања одређене дјелатности,
односно послова субјекта уписа, обавезан је по правоснажности одлуке прослиједити ту
одлуку електронским путем Агенцији.
(4) Агенција одлуку из става 3. овог члана електронским путем просљеђује
надлежном регистарском суду ради уписа у Регистар забране обављања дјелатности.
(5) Надлежни регистарски суд, по пријему одлуке из става 4. овог члана, по
службеној дужности, уписује забрану обављања дјелатности у Регистар и електронским
путем обавјештава Агенцију, о чему у главној књизи Регистра сачињава забиљешку која
садржи назив органа, број и датум одлуке и чињеницу забране конкретне дјелатности.
(6) Забиљешке се уписују у главну књигу Регистра, у дијелу предвиђеном за
напомене.
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) овјеренa фото-копијa личне карте 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 законом којим се уређује стечајни
поступак,
ђ) друге исправе као основ промјене података у Регистру, односно извршене
забиљежбе у Регистру.

Члан 63.
(1) Рјешење о упису у Регистар и извод издаје се у материјалном и електронском
облику на обрасцу који садржи основне податке о субјекту уписа.
(2) Рјешење у материјалном облику садржи назив и печат надлежног регистарског
суда, име и презиме судије, датум доношења рјешења и опште и посебне податке
утврђене овим законом.
(3) Рјешење у електронском облику садржи електронски потпис у складу са
Законом о електронском документу Републике Српске и Законом о електронском потпису
Републике Српске, као и назив надлежног регистарског суда, име и презиме судије, датум
доношења рјешења и опште и посебне податке утврђене овим законом.
(4) Рјешење о упису субјекта уписа у Регистар садржи МБ који додјељује Агенција,
МБС - број који софтвер аутоматски генерише приликом отварања новог досијеа
пословног субјекта код суда, ЈИБ додијељен од надлежног пореског органа Републике
Српске и царински број, односно порески идентификациони број (ПИБ) за пословне
субјекте који се региструју за обављање спољнотрговинског пословања додијељен од
Управе за индиректно опорезивање БиХ, ако је прибављен.
(5) Рјешење којим се одбија захтјев или одбацује пријава подносиоца пријаве, или
ако се истим рјешава о приједлозима учесника који су међусобно супротни обавезно
садржи увод, изреку и образложење и издаје се у материјалном и електронском облику.
Члан 63а.
(1) У поступку електронске регистрације, након просљеђивања пријаве
надлежном регистарском суду, подносилац пријаве се у оквиру корисничког налога
обавјештава о тренутном статусу предмета и фази судског одлучивања о пријави.
(2) Фазе судског одлучивања о пријави су:
а) „прослијеђен суду на одлучивање“ – односи се на период у којем је предмет
достављен надлежном регистарском суду, а прије разматрања предмета код
регистарског суда,
б „судско одлучивање у току“ – односи се на период у којем је предмет у
активној фази разматрања код регистарског суда,
в) „статус судско одлучивање“ – односи се на период у којем је суд донио
одлуку о предмету.
(3) Подносилац пријаве се, након доношења одлуке регистарског суда, у
оквиру корисничког налога и путем електронске поште, обавјештава о одлуци
регистарског суда.
Члан 63б.
(1) Ако је надлежни регистарски суд по поднесеној пријави извршио упис
пословног субјекта у Регистар, подносилац пријаве у оквиру корисничког налога
може у форми електронског документа преузети рјешење које је потписано
електронским потписом регистарског судије са електронским печатом регистарског
суда, као и сву другу законом прописану документацију у форми електронског
документа која је потребна ради обављања пословне дјелатности регистрованог
пословног субјекта.
(2) Радњом из става 1. овог члана окончава се поступак електронске
регистрације пословног субјекта.
(3) Регистарски суд, поред рјешења из става 1. овог члана, подносиоцу пријаве
путем Агенције издаје и рјешење о упису пословног субјекта у Регистар у штампаној
форми, без захтјева за уплату додатне таксе.

Члан 63в.
(1) Ако је регистарски суд уочио одређене недостатке за регистрацију
пословног субјекта, регистарски суд о тим недостацима и року за њихово отклањање
закључком обавјештава подносиоца пријаве у оквиру корисничког налога.
(2) Претходно попуњен електронски образац ће, у циљу отклањања
недостатака из става 1. овог члана, бити отворен за измјене.
(3) Након отклањања наведених недостатака и измјена претходно унесених
података, подносилац пријаве, у року из члана 64. овог закона, може поново
електронски потписати и послати електронски образац.
VII - ПРАВНА СРЕДСТВА
Члан 66.
(1) Против рјешења о упису у Регистар заинтересовано лице може изјавити жалбу
надлежном другостепеном суду, у року од осам дана од дана пријема првостепене одлуке,
о чему суд обавјештава Агенцију.
(2) У поступку електронске регистрације, рок за жалбу се рачуна од дана
достављања рјешења у штампаној форми, с тим да подносилац пријаве може жалбу
изјавити и од дана достављања рјешења електронским путем.
(3) Надлежни регистарски суд може измијенити своје рјешење, ако су уз жалбу
приложени документи и исправе и тиме испуњени сви услови за упис у Регистар.
(4) Право на жалбу има субјекат уписа и лице које за то има правни интерес.
(5) Лице које сматра да су му рјешењем о упису повријеђена права и на закону
засновани интереси, а није му достављен препис рјешења, жалбу може поднијети у року
од 15 дана од дана објаве рјешења о упису на интернет страници или огласној табли
Агенције, а најкасније у року од 60 дана од дана објављивања уписа у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
(6) Против закључка жалба није допуштена.
VIII - БРИСАЊЕ УПИСА У РЕГИСТАР И ЛИКВИДАЦИЈА
1. Брисање неоснованог коначног уписа у Регистар
Члан 73.
(1) За брисање из Регистра надлежан је суд који је извршио упис.
(2) Заинтересовано лице може надлежном регистарском суду поднијети захтјев за
брисање неоснованог коначног уписа.
(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси се у року од 15 дана од дана објаве
рјешења о упису на интернет страници Агенције, а најкасније у року од 60 дана од дана
објављивања уписа у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Члан 84.
У поступку брисања субјекта уписа из члана 79. овог закона, по сили закона,
повјериоци не сносе трошкове поступка, и нису у обавези уплате аванса.
Члан 84а.
(1) Пословни субјект у скраћеном добровољном ликвидационом поступку
брише се из Регистра.

уносе:

(2) Истовремено уз брисање пословног субјекта из Регистра, у Регистар се

а) лична имена, јединствени матични број грађанина и адреса оснивача које
је физичко лице, односно назив, сједиште и МБ оснивача које је правно лице,
б) неограничена солидарна одговорност лица из става 2. тачка а) овог члана
за обавезе брисаног пословног субјекта у року од три године након брисања
пословног субјеката из Регистра.
Члан 86.
(1) Агенција издаје извод, увјерење, односно потврду о чињеницама уписаним
у Регистар на захтјев лица у складу са чланом 2. став 1. т. ћ), у) и ф) овог закона.
(2) Извод, као и увјерења и потврде из регистра представља јавну исправу.
(3) Увид у исправе и друге акте из збирке исправа субјекта уписа може се
извршити ако за то постоји оправдан правни интерес, уз одобрење овлашћеног лица и уз
присуство овлашћеног службеника суда.
Члан 89.
(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 Агенцији за
информационо друштво Републике Српске, односно ЦЕРТ-у Републике Српске, 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 регулише
информациона безбједност Републике Српске.
(5) Министар правде ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
закона донијети правилник којим се утврђују услови и поступак електронске
регистрације пословних субјеката у Републици Српској из члана 7а. овог закона.
(6) Министар правде ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
закона ускладити одредбе правилника из члана 5. став 3. овог закона са одредбама
овог закона.
Члан 89а.
(1) Електронска регистрација могућа је само за друштва са ограниченом
одговорношћу.
(2) Издавање извода, увјерења, односно потврда о чињеницама уписаним у
Регистар издаје надлежни регистарски суд, док се не испуне услови за вршење
електронске регистрације за све пословне субјекте.
(3) Док се не испуне услови из става 2. овог члана, захтјеви за издавање јавних
исправа у штампаној форми подносе се Агенцији, која их електронским путем
просљеђује надлежном регистарском суду, а те исправе подносиоци захтјева
преузимају у Агенцији уз доказ уплате одговарајуће таксе.

