АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ У ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА

АКТИВНОСТ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

Рок за
поступање

Носилац активности

НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ – ПРВА ФАЗА
1.

Закон о привредним
друштвима

укинути обавезу нотарске обраде оснивачког 1.Квартал
акта
код
друштва
са
ограниченом 2013. у НСРС
одговорношћу, а увести обавезу да се код
истих врши нотарска овјера потписа оснивача,
укинути обавезу нотарске потврде измјена и
допуна оснивачког акта код друштва са
ограниченом одговорношћу, а увести обавезу
да се код истог врши нотарска овјера потписа
власника и лица овлашћеног за потписивање
тог аката,
смањити новчани дио основног капитала
друштва са ограниченом одговорношћу са
2000 КМ на 500 КМ,
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Министарство
индустрије,
енергетике и рударства

3.

4.

Закон о нотарима

Измјенити одредбе у складу са горе 1.квартал
предложеним измјенама Закона о привредним 2013. у НСРС
друштвима и прецизније дефинисати нотарску
обраду, потврду и овјеру потписа као и
брисати одредбу која нотарски необрађене
оснивачке акте дефинише као ништаве правне
послове (иста је противна основним начелима
облигационог права).

Уредба о одређивању
накнада и награда
нотарима

Усагласити са предложеном измјеном Закона о
нотарима, те смањити све нотарске накнаде и
награде за 30% (напомена: водити рачуна о
примјени концепције јединства облигационог
права, односно искључити могућност додатне
наплате нотарских услуга за привредна
друштва)

Закон о судским
таксама1

Смањити таксу за регистрацију код надлежног 1.квартал
привредног суда на начин да не прелази износ 2013. у НСРС
од 100 КМ до 150 КМ за регистрацију
спољнотрговинског пословања + 10 КМ објава
регистрације у Службеном гласнику РС, с тим
да треба водити рачуна да све измјене
оснивачких аката буду 50% јефтиније од пуне
цијене регистрације;
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Министарство правде

Министарство
финансија
Министарство правде

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је направило прелиминарну процјену утицаја на Буџет Републике Српске, у случају
смањења судксих такси (при чему су кориштени доступни подаци регистрационих привредних судова). Ова анализа је дата у прилогу 1.
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и

НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ – ДРУГА ФАЗА
5.

Закон
о
занатско- „рјешење
о
одобрењу
за
обављање 1.Квартал
Министарство
индустрије,
предузетничкој
предузетничке дјелатности“ замијенити са 2013. године енергетике и рударства
дјелатности
„рјешењем о регистрацији предузетника“ у на Влади РС
смислу да надлежни орган јединице локалне
самоуправе не доноси одобрење за рад него
само региструје предузетника као пословног
субјекта - рок за доношење овог рјешења
најдуже 2 дана. Садржај овог рјешења мора се
допунити са регистарским бројем који
додјељује РСЗ и ПУРС – прописати обавезу на
достављање овог рјешења АПИФ-у (исти дан)

6.

Иницирати смањење
таксе код УИО, као и
могућност
електронског
увезивања са АПИФ-ом
и иницирати смањење
процедура код УИО

Измјене прописа из надлежности УИО

7.

Закон о регистрацији
пословних субјеката

Ускладити Закон са Законом о привредним 1.квартал
Министарство правде
друштвима у цјелини и са захтјевима 2013. на Влади
реформе, односно захтјеве са потребном РС
документацијом за регистрацију заприма
АПИФ, који електронски исте прослијеђује
надлежном суду на поступање, а надлежни
суд електронски враћа АПИФ-у готово
рјешење. Напомена: образац за пријаву
регистрације и судско рјешење морају бити
усклађени са обрасце РЗС и ПУРС (МБ, ЈИБ и
ПИБ морају бити на рјешењу). Размотрити
смањење потребне документације !!!
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1.квартал
Министарство финансија
2013. на Влади
РС

8.

Закон о АПИФ-у

Редефинисати улогу АПИФ-а у регистрацији 1.квартал
АПИФ, Министарство финансија
пословних субјеката (правних и физичких 2013. на Влади
лица) те као једношалтерског сервиса за РС
регистрацију правних лица и његово
електронско увезивање са надлежним
регистрационим
судовима,
јединицама
локалне самоуправе, РЗС и ПУРС, по
могућности и са УИО.
Извршити кадровско прекомпоновање у
АПИФ-у у циљу:
*једношалтерског техничког сервиса,
*аналитичке и извјештајне активности тј.
увезивавање
података
из
постојећих
регистара које води (јединствен регистар
рачуна пословних субјеката, регистар
финансијских
извјештаја,
регистар
пољопривредних
газдинстава,
регистар
јавних
предузећа,
регистар
бонитета
привредних субјеката... и др.) и евентуално
нових. Наведено би требало омогућити
праћење животног циклуса свих пословних
субјеката, а у сврху израда економских
анализа на основу расположивих података за
потребе Владе Републике Српске.
У ту сврху измјенити прописе како би се
осигурала
обавеза
подношења
финансијских извјештаја АПИФ-у уз
прописивање санкције за непоштивање
ове обавезе (посебно предузетника), те
омогућити праћење обављања претежне
дјелатности увидом у финансијске извјештаје
који ће, између осталог показати дјелатности
на основу којих је остварен највећи приход за
годину за коју се извјештај подноси (ово је
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битно
са
становишта
послова
из
надлежности РЗС са којим ће АПИФ бити
електронски увезан).
9.

Закон о класификацији
дјелатности и регистру
пословних субјеката по
дјелатностима

Одредбе овог закона прилагодити са горе 1.квартал
РЗСРС и Министарство финансија
предложеном реформом у смислу да 2013. на Влади
пријавни образац за регистрацију који се РС
попуњава код АПИФ-а, као и судско рјешење
о регистрацији, садржи и потребне податке о
претежној дјелатности,
односно буде
компатибилан са пријавом за разврставање
дјелатности (усклађени обрасци-АПИФ, РЗС
и ПУРС).

Правилник о
разврставању
пословних субјеката и
вођења регистра
пословних субјеката по
дјелатностима

Ускладити са реформом

10.

Закон о
административним
таксама

Све таксе које наплаћују републички органи 1.квартал
Министарство финансија
управе требају бити уврштене у овај закон. 2013. на Влади
Редефинисати висине такси у смислу РС
њиховог смањења.

11.

Закон о електронском Измјена Закона о електронском потпису 1.квартал
потпису
Републике Српске у дијелу у којем би се 2013. на Влади
омогућило коришћење дигиталног потписа РС
као средства идентификације потписника у
имовинскоправним
стварима,
као
и
приликом нотарских обрада и овјера

1.квартал
РЗСРС
2013. на Влади
РС
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Министарство
науке
и
технологије
Агенција
за
информационо
друштво
Републике
Српске
Министарство управе и локалне
самоуправе и

Закон о електронском
документу
12.

Закон
о
поступку

Омогућити примјену ових закона, а одредбе
истих прилагодити реформским потребама

пореском Прилагодити потребама реформе

1.квартал
Министарство финансија РС
2013. на Влади Пореска управа РС
РС

Правилник о
регистрацији и
идентификацији
пореских обвезника
Правилник о
регистрацији у
јединствени систем
регистрације, наплате
и контроле доприноса
13.

Измјена
трговини

14.

Измјена
Закона
угоститељству

о Прилагодити
потребама
реформе
и 1.квартал
Министарство
ускладити са Законом о привредним 2013. на Влади туризма
друштвима
РС

трговине

и

16.

Измјена
туризму

о Прилагодити
потребама
реформе
и 1.квартал
ускладити са Законом о привредним Влади РС
друтђвима

трговине

и

17.

Измјена
Закона
о Доставу података МЕОРС-у вршиће АПИФ, а 1.квартал
страним улагањима у не судови. Сходно томе и образац Влади РС
РС
прилагодити
потребама
домаћи/страни
улагач

Закона

Закона

о Прилагодити
потребама
реформе
и 1.квартал
Министаство трговине и туризма
ускладити са Законом о привредним 2013. на Влади
друштвима
РС
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на Министарство
туризма

на Министарство
за
економске
односе и регионалну сарадњу

18.

Размотрити
измјену У
смислу
омогућавања
успостављања 1.Квартал
Закона о унутрашњем централног регистра принудне наплате код 2013.
платном промету
АПИФ-а

19.

Посеби закони који
регулишу оснивање
удружења грађана
(спортске, културне,
и др. организације)

Прилагодити одредбе ових закона 1.Квартал на Министарство
управе
и
реформским активностима. С обзиром да Влади РС
локалне самоуправе
је
надлежност
регистрације
ових
ОСТАЛА
РЕСОРНА
организација
остала
у
основним
МИНИСТАРСТВА
судовима, подаци о њиховој регистрацији
(Министарство просвјете и
такође морају бити увезани са АПИФ-ом,
културе,
Министарство
у циљу вођења јединственог регистра.
породице, омладине и спорта,
...)
МИНИСТАРСТВА
КОЈА
Посебно је важно питање да ли је
СМАТРАЈУ ДА НЕМА ПОТРЕБА
потребно водити посебне регистре при
ЗА ИЗМЈЕНАМА ИЗ СВОЈЕ
РЕСОРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ
ресорним
министарствима,
уколико
АПИФ води и регистар удружења грађана.
ТРЕБАЈУ ДОСТАВИТИ ВЛАДИ
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

20.

Измјене свих
посебних закона, а
који се тичу
отпочињања
пословних
активности у РС

Одредбе посебних закона који регулишу 1.квартал
услове
за
обављање
појединих 2013. године
дјелатности, прилагодити потребама ове
реформе (посебно обратити пажњу на
предложене
измјене
Закона
о
привредним друштвима) тако да се исти
преиспитају и предложе рјешења којима
ће се убрзати и појефтинити поступак
отпочињања специфичних пословних
активности.
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Министарство финансија, АПИФ

Сва министарства
МИНИСТАРСТВА
КОЈА
СМАТРАЈУ ДА НЕМА ПОТРЕБА
ЗА ИЗМЈЕНАМА ИЗ СВОЈЕ
РЕСОРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ
ТРЕБАЈУ ДОСТАВИТИ ВЛАДИ
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ - ДРУГА ФАЗА
ИНФОРМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
1. Посјета Агенцији за
1.Квартал
Размјена
практичних
рјешења
из
спроведеног
привредне регистре
2013. године
процеса реформе
Републике Србије
или посјета
Једношалтерском
систему Македоније

2. Израда подлоге за
софтверско рјешење

1.квартал
Осмислити нови облик пријавног обрасца који 2013. године
треба да има елементе свих досадашњих =
судског рјешења, статистике, пореске управе,
УИО, водећи рачуна да се одмах врши
разврставање према претежној дјелатности и
да се може вршити класификација према
статистици националних рачуна и EUROSTAT-a
Осмислити
начин
комуникације
укљученим институцијама

међу

Осмислити излазне документе
Осмислити извјештаје
3. Осигурати средства
за информациони
систем и изабрати
извођача радова

1.Квартал
2013. године
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Координатор: АПИФ
Учесници:
АФИП
Пореска управа
Суд
Министарство правде
Агенција
за
информационо
друштво
Завод за статистику
МЕОРС
Координатор:
Агенција
за
информационо друштво и МЕОРС
Учесници:
Привредни судови
АПИФ
Пореска управа
Републички Завод за статистику
Министарство правде
Министарство
финансија
(класификација
дјелатности,
рачуноводство и ревизија, итд)
Агенција
за
информационо
друштво Републике Српске

Влада Републике Српске

4. Израда софтверског
рјешења

1-2. квартал Агенција
за
информационо
2013. године
друштво
Републике
Српске/
фирма која добије посао на
тендеру

РЕАЛИЗАЦИЈА
Кораци
1. НОТАР
2. АПИФ
shop“

3. квартал
2013
Садржај корака
Оснивач или овлашћено лице одлази нотару за
обраду, овјеру или потврду оснивачког акта

-

„one

stop Заинтересовано лице попуњава пријавни
образац и исти подноси АПИФ-у са потребном
документацијом (уколико је захтјев са
документацијом непотпун АПИФ упућује
Напомена: надлежни одмах на исправљање недостатака)- и уплаћује
орган
јединице 50КМ административне таксе за АПИФ + 10
локалне самоуправе КМ Службени гласник РС + 10 КМ за ПУРС + 10
има
обавезу
да КМ ѕа РЗС +10КМ за УИО (укупно 90 КМ)+
електронским путем судску таксу 100-150КМ
прослиједи рјешење о
-Поштански шалтер код АПИФ-а
регистрацији
занатскопредузетничке
дјелатности исти дан
по издавању рјешења.
3. АПИФ - технички
АПИФ резервише по пријему захтјева МБ и ЈИБ,
сервис
а по могућностиу и ПИБ (код РЗС и ПУРС,
односно УИО) и ако се захтјев предао до 10
сати ујутро успјева да електронски прослиједи
исти дан надлежном регистрационом суду на
поступање, који обрађује захтјев у року од два
радна дана од дана запримања, електронски
9

доставља рјешење о регистрацији АПИФ-у и
исти дан судско рјешење је спремно да буде
преузето. АПИФ је елекронски увезан са
Инспекторатом РС тако да га обавјештава о
основаним новим друштвима као и о
евентуалним промјенама што ће омогућити
ефикаснију инспекцијску контролу рада
привредних друштава.
4. Преузимање рјешења Рјешење сардржи све потребне елементе, МБ и
код АПИФ-а
ЈИБ, ако буде могуће и ПИБ, (елиминисано је
овјеравање судског рјешења и остале
документације ради подношења захтјева код
РЗС и ПУРС)
5. АПИФ
води АПИФ прати пословање субјеката преко
јединствени регистар постојећих регистара и анализира податке за
свих
пословних потребе институција Републике Српске
субјеката
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