„Члан 6. став 3. Закона о занатско–предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 117/11 и 121/12) прописује да се предузетничке дјелатности одређују по шифри и
називу дјелатности, а према најнижем хијерархијском нивоу важеће класификације дјелатности.
Чланом 21. став 3. Закона прописано је да рјешење о одобрењу обављања дјелатности обавезно
садржи име и презиме, адресу и јединствени матични број предузетника, пословно име и
сједиште предузетника, шифру и назив претежне дјелатности и других дјелатности у складу са
важећом класификацијом дјелатности. Став 6. истог члана прописује да предузетник може
обављати само оне дјелатности које су наведене у рјешењу о одобрењу обављања дјелатности.
Ставом 9. истог члана прописано је да ако је посебним прописом, као услов за обављање
одређене предузетничке дјелатности, предвиђено прибављање одобрења, сагласности или
другог акта надлежног органа, предузетник може почети да обавља дјелатност по добијању
одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа.
На основу наведених одредаба јасно је да предузетник региструје дјелатности које намјерава
обављати, као и да се у току пословања не може бавити нерегистрованим дјелатностима. Уредба
о класификацији дјелатности Републике Српске је хијерархијска класификација, која садржи
четири нивоа и који се означавају као подручје, област, грана и разред. Један разред, као најнижи
хијерархијски ниво, у правилу обухвата више дјелатности (послова) који могу бити сродни или
различити. Будући да, класификација дјелатности не садржи хијерархијске нивое који су нижи од
разреда, право предузетника на обављање појединих дјелатности (послова) у оквиру једне
регистроване дјелатности, потребно је појединачно цијенити за сваку дјелатност. Дакле, број
дјелатности (послова) у оквиру једног разреда класификације дјелатности којима се предузетник
може бавити непосредно послије његове регистрације, зависи да ли се за неку дјелатност (посао),
која је садржана у регистрованом разреду, тражи одобрење за њено обављање.
Према томе, ако разред садржи дјелатности (послове) који не захтијевају одобрење надлежног
органа, предузетник може обављати све дјелатности (послове) обухваћене једним разредом. У
супротном, ако је у оквиру једног разреда садржано више разнородних дјелатности (послова) који
захтијевају прибављање различитих одобрења или других аката од надлежних органа,
предузетник је обавезан да прије почетка њиховог обављања прибави тражене акте за сваку
дјелатност (посао) понаособ.
Уједно, овом приликом напомињемо да према одредби члана 21. став 8. Закона о занатско–
предузетничкој дјелатности испуњеност услова за обављање дјелатности провјерава надлежни
инспекцијски орган у року од 45 дана од дана пријема рјешења о одобрењу обављања
дјелатности.“

