
2241 Регистрација

192 Упис у судски регистар Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.144,  чл.18,  чл.22 ст.2,  чл.23,  чл.24,  чл.33 ст.2,  чл.41 
ст.4,  чл.44 ст.1,  чл.5,  чл.59 ст.2,  чл.91,  чл.94, 
Одлука о квалитету течних нафтних горива, (Сл.гл. БиХ 27/2002, Сл.гл. БиХ 28/2004, Сл.гл. БиХ 
16/2005, Сл.гл. БиХ 14/2006)  чл.24,  чл.25, 
Закон о јавним предузећима, (Сл.гл. РС 75/2004)  чл.1 ст.2, 
Закон о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања, (Сл.гл. РС 113/2004, 
Сл.гл. РС 110/2005)  чл.2,  чл.5, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.2 ст.2, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.2, 
Закон о геолошким истраживањима, (Сл.гл. РС 51/2004
Сл.гл. РС 75/2010)  чл.16,  чл.29, 
Закон о рударству - Пречишћени текст, (Сл.гл. РС 107/2005
Сл.гл. РС 75/2010)  чл.122 ст.2,  чл.13 ст.1,  чл.37,  чл.50 ст.3,  чл.80 ст.1,  чл.83 ст.8, 
Закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, (Сл.гл. РС 24/2009)  чл.4,  
чл.6 ст.1, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.3,  чл.5,  чл.6,  чл.6 ст.1,  чл.6 ст.2,  чл.8, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.5 ст.1, 
Правилник о минимално техничким и квалификационим условима за обављање шпедитерске 
дјелатности и шпедитерских послова, (Сл. гл. РС 56/10, Сл. гл. РС 28/12)  чл.3 ст.1 тач.а,  чл.4 
ст.1 тач.а, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.52 
ст.3 тач.б,  чл.52 ст.3 тач.в,  чл.57, 
Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, (Сл.гл. РС 42/2005, Сл.гл. РС 
118/2009, Сл.гл. РС 102/2012
)  чл.13,  чл.2,  чл.4,  чл.5,  чл.6,  чл.7,  чл.8, 
Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају друштва и 
друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских 
постројења и инсталација, (Сл.гл. РС 37/2011)  чл.сви, 
Закон о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици 
Српској, (Сл.гл. РС 74/2010)  чл.2,  чл.22,  чл.5, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.17 ст.1,  чл.21 ст.2, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.82 ст.7, 
Закон о рударству, (Сл.гл. РС 59/2012)  чл.14 ст.1,  чл.18,  чл.31 ст.1,  чл.33,  чл.4,  чл.53,  чл.67, 
Нова Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 9/2013)  чл.Сви, 
Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 8/2014)  чл.Сви, 
Закон о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 66/2013)  чл.4,  чл.5,  чл.6,  чл.7, 

Закон о систему јавних служби, (Сл. гл. РС 68/2007, 109/2012)  чл.11,  чл.14

ПН - правно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.1 тач.2,  чл.424 ст.2,  чл.425,  
чл.425 ст.1 тач.2,  чл.425 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.2, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.16, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.81 ст.1,  чл.82 ст.1, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.2,  чл.441 ст.3 тач.а,  чл.441 ст.4, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.1,  чл.145 ст.2, 
Закон о рударству, (Сл.гл. РС 59/2012)  чл.83 ст.1 тач.и

ПН - одговорно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.1 тач.2,  чл.424 ст.2,  чл.425,  
чл.425 ст.1 тач.2,  чл.425 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.2, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.16, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.81 ст.2,  чл.82 ст.2, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.2,  чл.441 ст.3 тач.а,  чл.441 ст.4, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.3, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.1,  чл.145 ст.2, 
Закон о рударству, (Сл.гл. РС 59/2012)  чл.83 ст.2,  чл.84 ст.2

ПН - физичко лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.1 тач.2,  чл.424 ст.2,  чл.425,  
чл.425 ст.1 тач.2,  чл.425 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.2, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.16, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.2,  чл.441 ст.3 тач.а,  чл.441 ст.4, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.4, 
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Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57,  
чл.81 ст.3,  чл.81 ст.4,  чл.82 ст.3, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.3, 
Закон о рударству, (Сл.гл. РС 59/2012)  чл.85 ст.1

ПП - правно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.1 тач.2,  чл.424 ст.2,  чл.425,  
чл.425 ст.1 тач.2,  чл.425 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.2, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.16, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.2,  чл.441 ст.3 тач.а,  чл.441 ст.4, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.1,  чл.145 ст.2

ПП - одговорно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.1 тач.2,  чл.424 ст.2,  чл.425,  
чл.425 ст.1 тач.2,  чл.425 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.2, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.16, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.2,  чл.441 ст.3 тач.а,  чл.441 ст.4, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.3, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.1,  чл.145 ст.2

ПП - физичко лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.1 тач.2,  чл.424 ст.2,  чл.425,  
чл.425 ст.1 тач.2,  чл.425 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.2, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.16, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.2,  чл.441 ст.3 тач.а,  чл.441 ст.4, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.4, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.3

Отклањање неправилности Закон о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања, (Сл.гл. РС 113/2004, 
Сл.гл. РС 110/2005)  чл.2,  чл.5, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66а. ст.1, 
Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ, (Сл.гл. РС 71/2002)  чл.2, 
Закон о геолошким истраживањима, (Сл.гл. РС 51/2004
Сл.гл. РС 75/2010)  чл.49ђ, 
Закон о рударству - Пречишћени текст, (Сл.гл. РС 107/2005
Сл.гл. РС 75/2010)  чл.103б,  чл.122 ст.2,  чл.13,  чл.35,  чл.37,  чл.50,  чл.80 ст.1,  чл.83, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.61,  чл.69, 
Закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, (Сл.гл. РС 24/2009)  чл.4,  
чл.6 ст.1, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.101,  чл.169,  чл.180,  чл.181,  чл.3,  чл.333,  чл.5,  чл.50,  чл.6,  чл.6 ст.1,  чл.6 ст.2,  чл.8,  
чл.87, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.52 
ст.3 тач.б,  чл.52 ст.3 тач.в,  чл.57,  чл.61, 
Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, (Сл.гл. РС 42/2005, Сл.гл. РС 
118/2009, Сл.гл. РС 102/2012
)  чл.13,  чл.2,  чл.4,  чл.5,  чл.6,  чл.7,  чл.8, 
Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају друштва и 
друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских 
постројења и инсталација, (Сл.гл. РС 37/2011)  чл.сви, 
Закон о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици 
Српској, (Сл.гл. РС 74/2010)  чл.2,  чл.22,  чл.5, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.141 ст.2, 
Закон о рударству, (Сл.гл. РС 59/2012)  чл.14 ст.1,  чл.18,  чл.31 ст.1,  чл.33,  чл.4,  чл.53,  чл.67, 
Нова Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 9/2013)  чл.Сви, 
Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 8/2014)  чл.Сви, 
Закон о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 66/2013)  чл.4,  чл.5

Одузимање Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66б. ст.1 тач.б,  чл.66б. ст.1 тач.в, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.58 ст.1 ал.1,  чл.58 ст.1 
ал.2,  чл.58 ст.1 ал.3, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.37 ст.1,  чл.37 ст.1 тач.а,  чл.37 ст.2,  чл.37 ст.3,  чл.37 ст.4

Забрана Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66а. ст.2,  чл.66а. ст.3,  чл.66г. ст.1 тач.а,  чл.66г. ст.1 тач.б,  чл.66г. ст.2,  чл.66г. ст.3,  чл.66г. 
ст.4, 
Закон о геолошким истраживањима, (Сл.гл. РС 51/2004
Сл.гл. РС 75/2010)  чл.49ђ, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.59,  чл.61, 
Правилник о начину печаћења и другим облицима означавања забрана у поступку инспекцијског 
надзора, (Сл.гл. РС 17/2007)  чл.1, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57,  
чл.61, 
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Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.141 ст.2, 
Закон о рударству, (Сл.гл. РС 59/2012)  чл.81

200 Рјешење надлежног органа, 
потврда-ЈИБ, увјерење-ИД број

Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.16,  чл.18, 
Закон о контроли предмета од драгоцјених метала, (Сл.гл. РС 13/2002, Сл.гл. РС 100/2011 )  
чл.16, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.2 ст.2,  чл.5 ст.5,  чл.5 ст.7,  чл.5а,  чл.7, 
Правилник о медицинским средствима, (Сл.гл. РС 74/2006, Сл.гл. РС 116/2006, Сл.гл. РС 80/2007) 
 чл.11,  чл.12,  чл.13,  чл.14,  чл.15,  чл.16, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.13 ст.10,  чл.16 ст.3,  чл.17 ст.4,  чл.19,  чл.2 ст.1 тач.љ,  чл.21,  чл.5 ст.1,  
чл.6 ст.4а,  чл.7 ст.2, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.18,  чл.18 ст.2,  чл.21 ст.2,  чл.31 ст.1,  
чл.32 ст.1,  чл.39 ст.1,  чл.41 ст.1, 
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.15 ст.7,  чл.21 ст.6,  чл.21 ст.7,  чл.21 ст.9,  чл.26 ст.1,  чл.26 ст.8,  чл.28 ст.4,  
чл.29 тач.а,  чл.29 тач.в,  чл.29 тач.ж,  чл.29 тач.к,  чл.30 ст.2,  чл.30 ст.6, 
Нова Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 9/2013)  чл.Сви, 
Закон о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 66/2013)  чл.4,  чл.5,  чл.6,  чл.7

ПН - правно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.1 тач.г,  чл.66 ст.2,  чл.66 ст.3,  чл.67 ст.1,  чл.67а ст.1 тач.в,  чл.67а ст.1 
тач.г,  чл.67б ст.1 тач.г,  чл.68 ст.1 тач.б,  чл.69 ст.1 тач.б, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.1 тач.б,  чл.41 ст.1 тач.ва,  чл.41 ст.1 тач.г,  чл.41 
ст.1 тач.ђ,  чл.42 ст.1 тач.б,  чл.42 ст.1 тач.в,  чл.42 ст.1 тач.г, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.98 ст.1 тач.а,  чл.98 ст.2,  чл.99 ст.1 
тач.б,  чл.99 ст.1 тач.г,  чл.99 ст.1 тач.ђ,  чл.99 ст.4

ПН - одговорно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.1 тач.г,  чл.66 ст.2,  чл.66 ст.3,  чл.67 ст.2,  чл.67а ст.2,  чл.68 ст.1 тач.б,  
чл.69 ст.1 тач.б, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.1 тач.б,  чл.40 ст.2,  чл.41 ст.1 тач.ва,  чл.41 ст.1 
тач.г,  чл.41 ст.1 тач.ђ,  чл.42 ст.1 тач.б,  чл.42 ст.1 тач.в,  чл.42 ст.1 тач.г,  чл.42 ст.2, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.101 ст.2,  чл.98 ст.2,  чл.99 ст.2, 
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.55 ст.3

ПН - физичко лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.1 тач.г,  чл.66 ст.2,  чл.66 ст.3,  чл.67а ст.3,  чл.68 ст.1 тач.б,  чл.69 ст.1 
тач.б, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.1 тач.б,  чл.40 ст.3,  чл.41 ст.1 тач.ва,  чл.41 ст.1 
тач.г,  чл.41 ст.1 тач.ђ,  чл.42 ст.1 тач.б,  чл.42 ст.1 тач.в,  чл.42 ст.1 тач.г,  чл.42 ст.3,  чл.42 ст.4 
тач.г, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.101 ст.3,  чл.98 ст.3,  чл.99 ст.3, 
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.55 ст.1 тач.г,  чл.55 ст.1 тач.д,  чл.55 ст.1 тач.ђ,  чл.55 ст.1 тач.е,  чл.55 ст.1 
тач.з,  чл.55 ст.1 тач.и,  чл.55 ст.1 тач.к,  чл.55 ст.4,  чл.56 ст.1 тач.ђ,  чл.56 ст.1 тач.и

ПП - правно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.1 тач.г,  чл.66 ст.2,  чл.66 ст.3,  чл.67а ст.1 тач.в,  чл.67а ст.1 тач.г,  
чл.67а ст.1 тач.д,  чл.68 ст.1 тач.б,  чл.69 ст.1 тач.б, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.1 тач.б,  чл.41 ст.1 тач.ва,  чл.41 ст.1 тач.г,  чл.41 
ст.1 тач.ђ,  чл.42 ст.1 тач.б,  чл.42 ст.1 тач.в,  чл.42 ст.1 тач.г, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.101 ст.1 тач.б,  чл.98 ст.1 тач.а,  чл.98 
ст.2,  чл.99 ст.1 тач.б,  чл.99 ст.1 тач.г,  чл.99 ст.1 тач.ђ,  чл.99 ст.4

ПП - одговорно лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.1 тач.г,  чл.66 ст.2,  чл.66 ст.3,  чл.67а ст.2,  чл.68 ст.1 тач.б,  чл.69 ст.1 
тач.б, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.1 тач.б,  чл.40 ст.2,  чл.41 ст.1 тач.г,  чл.41 ст.1 
тач.ђ,  чл.42 ст.1 тач.б,  чл.42 ст.1 тач.в,  чл.42 ст.1 тач.г,  чл.42 ст.2, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.101 ст.2,  чл.98 ст.2,  чл.99 ст.2, 
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.55 ст.3

ПП - физичко лице Закон о предузећима, (Сл.гл. РС 24/1998, Сл.гл. РС 38/2003, Сл.гл. РС 97/2004, Сл.гл. РС 34/2006, 
Сл.гл. РС 62/2002, Сл.гл. РС 66/2002)  чл.424 ст.1 тач.1,  чл.424 ст.2, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.а,  чл.66 ст.1 тач.г,  чл.66 ст.2,  чл.66 ст.3,  чл.67а ст.3,  чл.68 ст.1 тач.б,  чл.69 ст.1 
тач.б, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.40 ст.1 тач.а,  чл.40 ст.1 тач.б,  чл.40 ст.3,  чл.41 ст.1 тач.ва,  чл.41 ст.1 
тач.г,  чл.41 ст.1 тач.ђ,  чл.42 ст.1 тач.б,  чл.42 ст.1 тач.в,  чл.42 ст.1 тач.г,  чл.42 ст.3,  чл.42 ст.4 
тач.г, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.101 ст.3,  чл.98 ст.3,  чл.99 ст.3, 
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Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.55 ст.1 тач.г,  чл.55 ст.1 тач.д,  чл.55 ст.1 тач.ђ,  чл.55 ст.1 тач.е,  чл.55 ст.1 
тач.з,  чл.55 ст.1 тач.и,  чл.55 ст.1 тач.к,  чл.55 ст.4,  чл.56 ст.1 тач.ђ,  чл.56 ст.1 тач.и

Отклањање неправилности Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66а. ст.1, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.61, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.52 
ст.3 тач.б,  чл.52 ст.3 тач.в,  чл.57,  чл.61, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.94 ст.1

Одузимање Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66б. ст.1 тач.б,  чл.66б. ст.1 тач.в, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.58 ст.1 ал.1,  чл.58 ст.1 
ал.2,  чл.58 ст.1 ал.3, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.36 ст.1 тач.б

Забрана Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66а. ст.2,  чл.66а. ст.3,  чл.66г. ст.1 тач.а,  чл.66г. ст.1 тач.б,  чл.66г. ст.2,  чл.66г. ст.3,  чл.66г. 
ст.4, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.59,  чл.61, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.37 ст.1 тач.а,  чл.37 ст.2,  чл.37 ст.3,  чл.37 ст.4, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57,  
чл.57 ст.1 тач.б,  чл.61, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.94 ст.2,  чл.94 ст.3,  чл.95 ст.1,  чл.95 
ст.1 тач.а,  чл.95 ст.1 тач.б,  чл.95 ст.1 тач.в,  чл.95 ст.1 тач.г,  чл.95 ст.1 тач.д,  чл.95 ст.1 тач.ђ,  
чл.95 ст.2, 
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.55 ст.2,  чл.56 ст.2

2682 Рјешење о употребној дозволи Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.5 ст.2,  чл.5 ст.3, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.7 ст.6,  чл.7 ст.7, 
Закон о туризму, (Сл.гл. РС 70/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.18 ст.6

ПН - правно лице

ПН - одговорно лице

ПН - физичко лице

ПП - правно лице

ПП - одговорно лице

ПП - физичко лице

Отклањање неправилности

Захтјев/иницијатива

Забрана

198 Усклађеност дјелатности са 
рјешењем

Закон о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања, (Сл.гл. РС 113/2004, 
Сл.гл. РС 110/2005)  чл.1,  чл.10,  чл.11,  чл.12,  чл.13,  чл.2,  чл.3,  чл.4,  чл.5,  чл.6,  чл.7,  чл.8,  
чл.9, 
Уредба о разврставању јединица разврставања према класификацији дјелатности, (Сл.гл. РС 
13/1997, Сл.гл. РС 14/2005)  чл.сви, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.10,  чл.11,  чл.12,  чл.13,  чл.14,  чл.16,  чл.17,  чл.18,  чл.19,  чл.2 ст.2,  чл.20,  чл.21,  чл.22,  
чл.23,  чл.24,  чл.25,  чл.26,  чл.29,  чл.32,  чл.35,  чл.36,  чл.37,  чл.38,  чл.39,  чл.42,  чл.43,  чл.46, 
 чл.7 ст.3,  чл.9, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.3,  чл.5,  чл.6 ст.1,  чл.6 ст.2, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.3,  чл.4, 
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.21 ст.6,  чл.57а,  чл.6 ст.5, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.82,  чл.86, 
Нова Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 9/2013)  чл.Сви, 
Закон о класификацији дјелатности Републике Српске, (Сл.гл. РС 66/2013)  чл.4,  чл.5,  чл.6,  чл.7

ПН - правно лице Закон о заштити на раду, (Сл.гл. РС 1/2008)  чл.67 ст.1 тач.d,  чл.67 ст.1 тач.đ,  чл.67 ст.1 тач.e,  
чл.67 ст.1 тач.g,  чл.67 ст.1 тач.l,  чл.67 ст.1 тач.ž, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.з,  чл.66 ст.1 тач.ј,  чл.66 ст.1 тач.к,  чл.66 ст.1 тач.м,  чл.66 ст.1 тач.њ,  чл.66 ст.2,  
чл.66 ст.3,  чл.67а ст.1 тач.б,  чл.67а ст.1 тач.г,  чл.67а ст.1 тач.љ, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.3 тач.а, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.41 ст.2, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.1

ПН - одговорно лице Закон о заштити на раду, (Сл.гл. РС 1/2008)  чл.67 ст.1 тач.d,  чл.67 ст.1 тач.đ,  чл.67 ст.1 тач.e,  
чл.67 ст.1 тач.g,  чл.67 ст.1 тач.l,  чл.67 ст.1 тач.ž, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.з,  чл.66 ст.1 тач.ј,  чл.66 ст.1 тач.к,  чл.66 ст.1 тач.м,  чл.66 ст.1 тач.њ,  чл.66 ст.2,  
чл.66 ст.3,  чл.67а ст.2, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.2,  чл.441 ст.3 тач.а,  чл.441 ст.4, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.41 ст.2,  чл.41 ст.3, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.1,  чл.145 ст.2
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ПН - физичко лице Закон о заштити на раду, (Сл.гл. РС 1/2008)  чл.67 ст.1 тач.d,  чл.67 ст.1 тач.đ,  чл.67 ст.1 тач.e,  
чл.67 ст.1 тач.g,  чл.67 ст.1 тач.l,  чл.67 ст.1 тач.ž, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.з,  чл.66 ст.1 тач.ј,  чл.66 ст.1 тач.к,  чл.66 ст.1 тач.м,  чл.66 ст.1 тач.њ,  чл.66 ст.2,  
чл.66 ст.3,  чл.67а ст.3, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.3 тач.а, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.41 ст.2,  чл.41 ст.4, 
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, (Сл.гл. РС 117/11, Сл.гл. РС 121/2012, Сл.гл. РС 
67/2013, 44/2016)  чл.56 ст.1 тач.г, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.3

ПП - правно лице Закон о заштити на раду, (Сл.гл. РС 1/2008)  чл.67 ст.1 тач.d,  чл.67 ст.1 тач.đ,  чл.67 ст.1 тач.e,  
чл.67 ст.1 тач.g,  чл.67 ст.1 тач.l,  чл.67 ст.1 тач.ž, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.з,  чл.66 ст.1 тач.ј,  чл.66 ст.1 тач.к,  чл.66 ст.1 тач.м,  чл.66 ст.1 тач.њ,  чл.66 ст.2,  
чл.66 ст.3,  чл.67а ст.1 тач.б,  чл.67а ст.1 тач.г,  чл.67а ст.1 тач.љ, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.3 тач.а, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.41 ст.2, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.1

ПП - одговорно лице Закон о заштити на раду, (Сл.гл. РС 1/2008)  чл.67 ст.1 тач.d,  чл.67 ст.1 тач.đ,  чл.67 ст.1 тач.e,  
чл.67 ст.1 тач.g,  чл.67 ст.1 тач.l,  чл.67 ст.1 тач.ž, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.з,  чл.66 ст.1 тач.ј,  чл.66 ст.1 тач.к,  чл.66 ст.1 тач.м,  чл.66 ст.1 тач.њ,  чл.66 ст.2,  
чл.66 ст.3,  чл.67а ст.2, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.3 тач.а, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.41 ст.2,  чл.41 ст.3, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.2

ПП - физичко лице Закон о заштити на раду, (Сл.гл. РС 1/2008)  чл.67 ст.1 тач.d,  чл.67 ст.1 тач.đ,  чл.67 ст.1 тач.e,  
чл.67 ст.1 тач.g,  чл.67 ст.1 тач.l,  чл.67 ст.1 тач.ž, 
Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66 ст.1 тач.з,  чл.66 ст.1 тач.ј,  чл.66 ст.1 тач.к,  чл.66 ст.1 тач.м,  чл.66 ст.1 тач.њ,  чл.66 ст.2,  
чл.66 ст.3,  чл.67а ст.3, 
Закон о привредним друштвима, (Сл.гл. РС 127/2008, Сл.гл. РС 100/2011, Сл.гл. РС 67/2013)  
чл.441 ст.1 тач.а,  чл.441 ст.3 тач.а, 
Закон о угоститељству, (Сл.гл. РС 15/2010, Сл.гл. РС 57/12 
, Сл.гл. РС 67/2013)  чл.41 ст.2,  чл.41 ст.4, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.145 ст.3

Отклањање неправилности Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66а. ст.1, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.61, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.52 
ст.3 тач.б,  чл.52 ст.3 тач.в,  чл.57,  чл.61, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.141 ст.2

Одузимање

Забрана Закон о трговини, (Сл.гл. РС 6/2007, Сл.гл. РС 52/2011, Сл.гл. РС 67/2013, Сл.гл. РС 106/2015)  
чл.66а. ст.2,  чл.66а. ст.3, 
Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.59,  чл.61, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57,  
чл.61, 
Закон о социјалној заштити, (Сл.гл. РС 37/2012,Сл.гл. РС 90/2016)  чл.141 ст.2

6687672 Одобрење Министарства здравља

6687689 Одобрење Министарства 
здравља

ПН - правно лице

ПН - одговорно лице

ПН - физичко лице

ПП - правно лице

ПП - одговорно лице

ПП - физичко лице

Забрана

6687673 Испуњеност услова
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6687674 Обезбјеђеност стручног кадра Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.18 ст.1, 
Правилник о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести, 
(Сл.гл. РС 47/2010, Сл.гл. РС 68/2011)  чл.Сви, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.12 ст.1

ПН - правно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.1 тач.б, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.1 тач.1,  
чл.61 ст.1 тач.8

ПН - одговорно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.2,  чл.61 
ст.2

ПН - физичко лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.3, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.3

ПП - правно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.1 тач.б, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.1 тач.1,  
чл.61 ст.1 тач.8

ПП - одговорно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.2,  чл.61 
ст.2

ПП - физичко лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.3, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.3

Отклањање неправилности Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.56 ст.1 тач.р, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.59 ст.1 тач.26

Забрана Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.56 ст.1 тач.р, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.59 ст.1 тач.6

6687675 Едукација кадра Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.71, 
Правилник о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести, 
(Сл.гл. РС 47/2010, Сл.гл. РС 68/2011)  чл.Сви

ПН - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.љ

ПН - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

ПН - физичко лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.106 ст.1 тач.б

ПП - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.љ

ПП - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

ПП - физичко лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.106 ст.1 тач.б

Отклањање неправилности Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.56 ст.1 тач.р, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.59 ст.1 тач.26

6687676 Здравствени прегледи радника Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.74, 
Правилник о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести, 
(Сл.гл. РС 47/2010, Сл.гл. РС 68/2011)  чл.Сви

ПН - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.м

ПН - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

ПН - физичко лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.106 ст.1 тач.в

ПП - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.м

ПП - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

ПП - физичко лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.106 ст.1 тач.в

Отклањање неправилности Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.ј

Забрана Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.ђ

6687677 Обезбјеђеност опреме за 
обављање дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације

Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.18 ст.1, 
Правилник о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести, 
(Сл.гл. РС 47/2010, Сл.гл. РС 68/2011)  чл.Сви, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.12 ст.1

ПН - правно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.1 тач.б, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.1 тач.1,  
чл.61 ст.1 тач.8

ПН - одговорно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.1 тач.б,  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.2,  чл.61 
ст.2
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Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.1 тач.б,  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.2,  чл.61 
ст.2

ПН - физичко лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.3, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.3

ПП - правно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.1 тач.б, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.1 тач.1,  
чл.61 ст.1 тач.8

ПП - одговорно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.60 ст.2,  чл.61 
ст.2

ПП - физичко лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.61 ст.3, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.3

Отклањање неправилности Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.56 ст.1 тач.р, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.59 ст.1 тач.26

Забрана Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.56 ст.1 тач.р, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.59 ст.1 тач.6

6687678 Посједовање и ношење 
заштитне одјеће и обуће

Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.74, 
Правилник о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести, 
(Сл.гл. РС 47/2010, Сл.гл. РС 68/2011)  чл.Сви

ПН - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.м

ПН - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

ПН - физичко лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.106 ст.1 тач.в

ПП - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.м

ПП - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

ПП - физичко лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.106 ст.1 тач.в

Отклањање неправилности Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.ј

6687679 Одобрење за употребу биоцида

6687680 Дозвола за стављање биоцида 
у промет и упис у инвентар

Закон о биоцидима, (СЛ.гл. РС 37/09)  чл.21,  чл.7

ПН - правно лице Закон о биоцидима, (СЛ.гл. РС 37/09)  чл.64 ст.1 тач.а,  чл.64 ст.1 тач.ђ

ПН - одговорно лице Закон о биоцидима, (СЛ.гл. РС 37/09)  чл.64 ст.3

ПП - правно лице Закон о биоцидима, (СЛ.гл. РС 37/09)  чл.64 ст.1 тач.а,  чл.64 ст.1 тач.ђ

ПП - одговорно лице Закон о биоцидима, (СЛ.гл. РС 37/09)  чл.64 ст.3

Уништавање Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.а

Забрана Закон о биоцидима, (СЛ.гл. РС 37/09)  чл.62 ст.1 тач.а,  чл.62 ст.1 тач.г

6687681 Посједовање упутства за 
употребу на разумљивом језику

Закон о биоцидима, (СЛ.гл. РС 37/09)  чл.7

Отклањање неправилности Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.ј

6687682 Посједовање БТЛ Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.19,  чл.20

Отклањање неправилности Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.ј

6687683 Начин паковања и означавања Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.14,  чл.15,  чл.6, 
Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа, (Сл. 
гл. РС 9/2016)  чл.Сви

ПН - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.а,  чл.105 ст.1 тач.б

ПН - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

ПП - правно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.1 тач.а,  чл.105 ст.1 тач.б

ПП - одговорно лице Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.105 ст.3

Отклањање неправилности Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.ј

Забрана Закон о хемикалијама, (Сл.гл. РС 25/09)  чл.101 ст.1 тач.е

6687684 Обавјештавање о извођењу дератизације

6687690 Обавјештавање о извођењу 
дератизације

Отклањање неправилности

6687685 Вођење евиденција и достављање извјештаја о извршеним ДДД
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6687691 Вођење евиденција и 
достављање извјештаја о 
извршеним ДДД

Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.18,  чл.65,  чл.9

ПН - правно лице Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.81 ст.1

ПН - одговорно лице Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.81 ст.2

ПН - физичко лице Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.81 ст.3

ПП - правно лице Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.81 ст.1

ПП - одговорно лице Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.81 ст.2

ПП - физичко лице Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.81 ст.3

Отклањање неправилности Закон о евиденцијама и статистичким истраживањима у области здравствене заштите, (Сл.гл. РС 
53/2007)  чл.80 ст.2

6687688 Прихватање систематске дератизације

6687692 Прихватање систематске 
дератизације

Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.15, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.15

ПН - правно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.60 ст.1 тач.в,  чл.61 ст.1 тач.а, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.1 тач.7

ПН - одговорно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.60 ст.2,  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.2

ПН - физичко лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.60 ст.3,  чл.61 ст.3,  чл.62 ст.1 тач.б, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.3

ПП - правно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.60 ст.1 тач.в,  чл.61 ст.1 тач.а, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.1 тач.7

ПП - одговорно лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.60 ст.2,  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.2

ПП - физичко лице Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.60 ст.3,  чл.61 ст.3,  чл.62 ст.1 тач.б, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.61 ст.3

Отклањање неправилности Закон о заштити становништва од заразних болести, (Службени гласник Републике Српске, број 
14/10)  чл.56 ст.1 тач.г, 
Нови Закон о заштити становништва од заразних болести , (Сл. Гл. РС 90/17)  чл.59 ст.1 тач.5

2233 Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса
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558 Пријава у Јединствени систем Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.16 
ст.2,  чл.16а ст.1,  чл.57 ст.3,  чл.57 ст.4,  чл.61 ст.2, 
Нови Закон о раду, (Сл.гл. РС 1/2016)  чл.16 ст.1 тач.1, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.26 ст.2,  чл.26 ст.4,  чл.93а ст.2,  чл.93б ст.1,  чл.93б ст.2,  чл.93б ст.4,  чл.93в ст.1,  
чл.93в ст.2,  чл.95а ст.1,  чл.95а ст.2,  чл.95а ст.3,  чл.95а ст.4

ПН - правно лице Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Нови Закон о раду, (Сл.гл. РС 1/2016)  чл.266 ст.1 тач.3,  чл.266 ст.3, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.95а ст.1

ПН - одговорно лице Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Нови Закон о раду, (Сл.гл. РС 1/2016)  чл.266 ст.2,  чл.266 ст.4,  чл.266 ст.5, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.95а ст.4

ПН - физичко лице Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Нови Закон о раду, (Сл.гл. РС 1/2016)  чл.266 ст.1 тач.2,  чл.266 ст.2,  чл.266 ст.4, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.95а ст.2,  чл.95а ст.3

ПП - правно лице Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Нови Закон о раду, (Сл.гл. РС 1/2016)  чл.266 ст.1 тач.3,  чл.266 ст.3, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.95а ст.1

ПП - одговорно лице Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Нови Закон о раду, (Сл.гл. РС 1/2016)  чл.266 ст.5, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.95а ст.4

ПП - физичко лице Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57, 
Нови Закон о раду, (Сл.гл. РС 1/2016)  чл.266 ст.2,  чл.266 ст.4, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.95а ст.2,  чл.95а ст.3

Отклањање неправилности Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.80 ст.1 тач.5, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57,  
чл.57 ст.4

Забрана Закон о инспекцијама у РС, (Сл.гл. РС 113/2005, Сл.гл. РС 1/2008)  чл.80 ст.2,  чл.80 ст.3,  чл.80 
ст.4,  чл.80 ст.5,  чл.80 ст.6,  чл.80 ст.7, 
Закон о инспекцијама у Републици Српској, (Сл. гл. РС 74/10, 109/2012, 117/2012, 44/2016)  чл.57 
ст.3,  чл.61 ст.2, 
Закон о пореском поступку Републике Српске, (Сл.гл. РС 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014, 
44/2016)  чл.93б ст.1,  чл.93б ст.2,  чл.93б ст.4,  чл.93в ст.1,  чл.93в ст.2
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