Везано за питање под тачком 1. овог акта, обавјештавамо вас да је регистрација и пословање у
форми предузетника регулисано Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12 и 67/13). Предузетник је физичко лице које обавља
предузетничку дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити, и као такав уписан је
регистар предузетника. Регистрациони орган за пословање у овој привредној форми је надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Чланом 17. став 1. поменутог закона прописано је да предузетник може обавЉати предузетничку
дјелатност ако испуњава сљедеће услове:
а) да је пунољетан,
б) да му правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања те
дјелатности,
в) да има посебну здравствену способност ако је то посебним законом прописано за обављање
одређених дјелатности,
г) да има одговарујућу стручну спрему или да запосли лице са одговарајућом стручном спремом
ако је то посебним законом прописано за обављање одређених дјелатности и
д) да посједује опрему, односно средства рада, кадрове и одговарајући пословни простор, у складу
са овим законом и посебним прописом.
Испуњеност наведених услова провјерава се у поступку регистрације предузетника и приликом
инспекцијског прегледа од стране надлежног инспекцијског органа.
Према рјешењу члана 19. став 3. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, надлежни орган
јединице локалне самоуправе, у поступку регистрације предузетника, провјерава испуњеност
услова из члана 17. тачке а) и б), а који се тичу идентитета и пунољетства предузетника, као и
чињенице да ли је предузетнику забрањено обављање дјелатности, која је предмет регистрације.
Испуњеност прописаних услова из члана 17. тачке в) до д) поменутог закона, а који између осталог
обухватају и средства рада, односно у предметној ситуацији моторно возило, провјерава надлежни
инспекцијски орган у инспекцијском прегледу.
На основу наведеног, евидентно је да у тренутку подношења захтјева за регистрацију превозничке
дјелатности у форми предузетника, подносилац захтјева није обавезан посједовати моторно
возило.
Међутим, према члану 21. став 7. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности након што
надлежни орган јединице локалне самоуправе донесе рјешење о регистрацији
предузетника, предузетник је дужан да отпочне са обављањем дјелатности најкасније у року од 30
дана од дана достављања рјешења. Ставом 8. истог члана прописано је да испуњеност услова за
обављање дјелатности провјерава надлежни инспекцијски орган у року од 45 дана од дана
достављања рјешења о регистрацији предузетника.
Сходно цитираним законским одредбама, очито је да је предузетник, који обавља превозничку
дјелатност, обавезан да изврши набавку моторног возила и почне са пословањем у року од 30 дана
од дана достављања рјешења о регистрацији. Такође, несумњиво је да је Законом о занатскопредузетничкој дјелатности утврђен и рок, у којем надлежни инспекцијски орган, врши контролу
испуњености услова за обављање дјелатности.
Уједно овом приликом наводимо, да је након регистрације превозничке дјелатности, а прије
почетка њеног обављања, предузетник дужан да у складу са Законом о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/08, 50/10 и 12/13) и Правилником о
издавању лиценци превозника и легитимације за возача моторног возила („Службени гласник
Републике Српске”, бр. 77/13 и 101/13) обезбиједи одговарајућу лиценцу превозника. Поменута
лиценца представља неопходан документ, прије почетка пословања, јер у супротном обављање
превозничке дјелатности неће бити у складу са прописима из области саобраћаја.

Што се тиче питања под тачком 2. овог акта, информишемо вас да је чланом 23. Закона о занатско–
предузетничкој дјелатности дато право физичком лицу, које не располаже пословним простором
или средствима рада, да региструје припремне радње за обављање предузетничке дјелатности,
односно пословање у форми предузетника, а најдуже на период до годину дана.
Наведено законско рјешење има за циљ да олакша оснивање, јер физичко лице по основу
привремене регистрације стиче погодност за прибављање новчаних средстава под повољнијим
околностима ради испуњавања услова за трајну регистрацију и отпочињање пословања.
Ипак, физичко лице којем је издато рјешење о регистрацији припремних радњи, не стиче својство
предузетника, а самим тим ни привредног субјекта, што за посљедицу има ограничење за ово лице,
у погледу права на обављање дјелатности, остваривања прихода и иступања у правном промету.
Сходно томе, физичко лице, које изврши регистрацију припремних радњи за пословање у форми
предузетника, не може се регистровати као порески обвезник, нити као предузетник отворити
текући рачун, јер је пореска регистрација услов за отварање пореског рачуна.
Дакле, да би физичко лице прибавило ЈИБ и отворило текући рачун за пословање у форми
предузетника, неопходно је код надлежног органа јединице локалне самоуправе провести
поступак регистрације предузетника, који се окончава издавањем рјешења о регистрацији
предузетника.

