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 На основу члана 5. став 3. Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/13 и 15/16), члана 159. став 3. и 

члана 185. став 7. Закона о стечају („Службени гласник Републике Српске“, број 16/16) и 

члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар правде, 02. фебруара 

2018. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О КОРИШТЕЊУ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА И ОДРЖАВАЊУ 

ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИЈЕЛА РЕГИСТРА ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА  

 

 

Члан 1.  

 

Овим правилником се прописује кориштење, техничке карактеристике и 

одржавање електронског дијела регистра.  

 

Члан 2. 

 

(1) Изглед, садржај и упутство за кориштење електронског дијела Регистра 

пословних субјеката и стечајних маса (у даљем тексту: Регистар), те изглед и садржај 

Пријаве за регистрацију пословних субјеката и Пријавe за регистрацију стечајне масе 

наведени су у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио. 

(2) Регистар се води у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката у 

Републици Српској. 

(3) Регистар води надлежни регистарски суд, који уноси и мијења податке главне 

књиге за субјекте уписа.  

 

Члан 3. 

 

(1) Пријава за регистрацију пословних субјеката садржи: 

1) предмет уписа, 

2) правна  форма пословног субјекта, 

3) подаци о субјекту уписа, 

4) правни основ уписа, 

5) промјена сједишта - ново сједиште пословног субјекта,  

6) подаци о објекту у којем послује субјект уписа,  

7) вријеме трајања субјекта уписа, 

8) оснивачи/чланови субјекта уписа,  

9) основни капитал субјекта уписа,  

10) облик својине,  

11) поријекло капитала,  

12) дјелатност субјекта уписа, 

13) претежна дјелатност субјекта уписа, 

14) спољнотрговинска дјелатност субјекта уписа,  

15) лица овлаштена за заступање субјекта уписа, 

16) прокура, 

17) подаци за пословну јединицу,  

18) основ за регистрацију и упис у регистар обвезника индиректних пореза 

(УИО/УИНО) 



 

19) повезана друштва, 

20) подаци о лицу које води пословне књиге, 

21) банкарски трансакциони рачуни (за плаћање директних и индиректних пореза), 

22) напомена за главну књигу, 

23) прилог (исправе које се достављају уз пријаву), 

24) начин доставе судске одлуке подносиоцу.  

(2) Пријава за регистрацију стечајне масе садржи:  

1) предмет уписа, 

2) подаци о стечајној маси,  

3) правни основ уписа, 

4) вриједност стечајне масе,  

5) подаци о стечајном управнику, 

6) упис или брисање забиљежбе, 

7) брисање стечајне масе,   

8) напомена за главну књигу, 

9) прилог (исправе које се достављају уз пријаву), 

10) начин доставе судске одлуке подносиоцу.  

 

Члан 4. 

 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о изгледу, садржају 

и употреби главне књиге-регистра пословних субјеката („Службени гласник Републике 

Српске“, број 84/08). 

 

Члан 5. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске”. 

 

 

 

Број: 08.020/020-61/18  МИНИСТАР 

Датум: 02. фебруар 2018. године 

 Антон Касиповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОГ 1. 

 

 

Изглед, садржај и упутство за кориштење електронског дијела Регистра,  

Пријава за регистрацију пословних субјеката и  

Пријава за регистрацију стечајне масе 

 

 

Јединствени информациони систем за регистрацију пословних субјеката у 

Републици Српској (у даљем тексту: ЈИС) пружа подршку за сљедеће пословне процесе: 

1. Процес оснивања пословног субјекта, 

2. Процес подношења и обраде пријава које се односе на статусне промјене – 

одвајање, спајање и подјелу, 

3. Процес уписа промјене података уписаних у регистар пословних субјеката, 

4. Процес брисања, стечаја и ликвидације пословног субјекта, 

5. Издавање актуелних и историјских извода из регистра пословних субјеката, 

6. Издавање кориснички дефинисаних извјештаја и докумената, 

7. Јавни увид у податке регистра. 

 

Корисници ЈИС-а врше интеракцију са информационим системом помоћу ЈИС-а, 

веб-апликације која омогућава корисницима да изврше предвиђене задатке.  

Приступање ЈИС апликацији остварује се помоћу смарт картица, које садрже 

одговарајуће електронске цертификате као вид потврде идентитета корисника ЈИС-а. 

 

Приликом пријаве на систем отвара се сљедећа форма (слика 1): 

 
Слика 1. Пријава на систем 

 

Сваки корисник има јединствено корисничко име и PIN (енгл. Personal Identification 

Number). На овај начин се спречава неовлаштен приступ апликацији.  

Уношење исправних података омогућава приступ апликацији и бази података.  

ЈИС подржава више типова корисника са јасно разграниченим правима приступа и 

улогама на систему.  

Систем омогућава интеграцију свих институција укључених у процес регистрације 

пословних субјеката: Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у 

даљем тексту: АПИФ), окружни привредни судови и Пореска управа Републике Српске. 

 

 

 

 

 



 

Изглед информационог система је подијељен у неколико секција:  

1. бочни мени,  

2. главни мени,  

3. подешавања, 

4. централни панел. 

 

Бочни мени је позициониран са лијеве стране апликације и намијењен је за приказ 

свих повезница према дијеловима апликације.  

Списак повезница у бочном менију је варијабилан – зависно од улоге корисника на 

систему (слика 2).  

 

 

 
Слика 2. Бочни мени  

 

 

Главни мени представља списак референци и акција на предметима и приказује се у 

процесу попуњавања пријаве, издавања извода, прегледу детаља и слично (слика 3). 

 

 

 
Слика 3. Главни мени 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подешавања система, као што су преглед и промјена профилних података, преглед 

поште, одјава са система, као и приказ упутстава за разне дијелове апликације и улоге 

може се пронаћи у горњем десном углу апликације (слика 4). 

 

 
Слика 4. Подешавања 

 

 

Централни панел је дио апликације који служи за извођење оперативних задатака 

било да се ради о попуњавању пријаве, издавању извода или било којој другој 

оперативној активности.  

Форма централног панела је варијабилна (промјењива), односно зависи од 

конкретне активности која се обавља.  

Централни панел служи за попуњавање централног дијела апликације (слика 5). 

 

 
 

Слика 5. Централни панел 

 



 

 

На појединим мјестима се користе поједини елементи апликације за управљање 

активностима као што су додавање нове ставке (записа), уклањање или брисање реда, 

измјена постојећег реда и слично (слика 6).  

 

 
Отвара форму за додавање новог уписа у табелу 

 
Отвара форму за измјену уписа у табели 

 
Брисање уписа у табели 

 
Отвара се форма за приказ документа 

 
Служи за преузимање документа на кориснички рачунар 

 
Отвара апликацију за дигитално потписивање документа 

 
Креира се Обавјештење о преузимању документа 

 

Слика 6. Елементи за управљање апликацијом 

 

1. ПРЕДМЕТ 

 

Свака активност која се обавља у АПИФ-у или суду, а која у свом процесу 

подразумијева попуњавање пријаве, води се кроз „предмет“.  

Предмет представља скуп докумената који се воде под јединственим бројем 

протокола.  

Предмет је могуће отворити креирањем: 

‒ пријаве за регистровање новог или измјену постојећег пословног субјекта, 

‒ за издавање извода, 

‒ за неку другу активност. 

Сваки предмет садржи централни мени у којем се налазе одређене опције. 

 

 
 

Слика 1.1 Детаљи предмета 

 

 

Опција „Детаљи“ омогућава преглед промјена које се дешавају и односе се на 

одабрани пословни субјекат, као што се види на табели „Предмети уписа“ на слици 1.1. 



 

Такође, под детаљима предмета се могу видјети и статуси у којима се одабрани предмет 

тренутно налази, односно у којима се налазио у току обраде (табела „Статуси“ на слици 1.1).  

Опција „Пријава“ омогућава преглед свих корака пријаве са свим унесеним 

детаљима. На овај начин је могуће лакше ревидирати заведени предмет и унијети 

одговарајуће измјене ако се укаже потреба за тим (слика 1.2).  

Кораци који се могу наћи на пријави варирају зависно од одабране измјене, односно 

активности на пословном субјекту.  

На примјер, у случају регистрације пословног субјекта пријава броји двадесет 

корака, док је број корака за издавање извода само три.  

Кораци за попуњавање пријаве су наведени под тачком  2. Пријава. 

 

 

 
 

Слика 1.2 Пријава за предмет 

 

Опција „Документи“ подразумијева да сваки предмет сачињава један или више 

докумената.  

Документи се могу посматрати као излазни документи (правна форма) или као 

прилози (додатни документи којима се допуњава предметна документација).  

Документе је могуће додавати, брисати, мијењати, преузети на локални рачунар или 

дигитално потписати.  

Све наведене акције су доступне у виду сликовних иконица, на десном крају 

одабраног реда као што се види на слици 1.3. 

 

 
Слика 1.3 Управљање документима предмета 

 

Опција „Поруке“ служи за комуникацију учесника на изради предмета.  



 

Да бисте остварили комуникацију, потребно је уписати текст поруке у прво 

текстуално поље, изабрати једног примаоца или више прималаца порука и изабрати 

опцију „Пошаљи“ (слика 1.4). 

 

 
Слика 1.4 Поруке 

 

Опција „Учесници“ подразумијева да се на овом сегменту могу прегледати сви 

учесници у изради предмета са улогама којима припадају (слика 1.5).  

Ако постоји потреба да се дода тренутно пријављени корисник међу учеснике на 

предмету, може се то остварити бирајући опцију „Додај себе у учеснике“, након чега бира 

улогу коју ће опонашати. 

 

 
 

Слика 1.5 Учесници на предмету 

 

Опција „Акције“ је посљедња опција главног менија и уједно је и најобимнија.  

Ова опција нуди неколико могућности подијељених у категорије (варијабилно у 

зависности од улоге): 

1. Креирај документ (креирање излазног документа је објашњено под тачком 6. 

Израда излазних докумената), 

2. Рјешење о регистрацији, 

3. Закључак, 

4. Рјешење о одбаченој пријави, 

5. Рјешење о обустављању, 

6. Рјешење о одбијању, 

7. Рјешење о прекиду, 

8. Рјешење о брисању по закљученом стечајном/ликвидационом поступку, 

9. Оглас за службени гласник, 

10. Извод. 

 

 

 



 

Постави предмет у статус: 

1. Позитивно ријешено по захтјеву, 

2. Закључак – допуна пријаве, 

3. Одбачена пријава, 

4. Обустављена пријава, 

5. Одбијена пријава. 

 

Промјене: 

1. Сигнација / Пресигнација (тачка 4. Координација и протоколисање), 

2. Промијени број протокола (тачка 4. Координација и протоколисање), 

3. Промијени предмет уписа, 

4. Промијени забиљешку, 

5. Обриши предмет. 

 

 

Генерисање: 

1. Креирање новог МБС-а, 

2. Креирање новог ЈИБ-а. 

 

 

Опција „Постави предмет у статус“ односи se на завршетак предмета, у којој судија 

или референт има обавезу да постави предмет у неки од понуђених статуса.  

Након што се изабере било која опција од понуђених, отвара се форма као на 

слици 1.6. 

 

 
Слика 1.6 Постављање статуса предмета 

 

Изглед форме се неће битније мијењати у зависности од одабраног статуса, осим 

конкретног дугмета, односно акције (у овом примјеру изабрана је опција „Позитивно 

ријешен“).  

Након одабира селектоване опције (означени правоугаоник), информациони систем 

изводи једну од двије акције: 

 

1. Обавијест о грешци – на истој форми са слике 1.6. црвеним словима исписује се 

порука о грешци која се десила и која спречава постављање документа у жељени 

статус.  

 

 

 

Најчешћа грешка је недостатак дигитално потписаних докумената у предмету 

(слика 1.7). 

 



 

 
 

Слика 1.7 Порука о грешци 

 

У овом случају, судија или референт враћа се на опцију „Документи“ и обавља  

дигитално потписивање потребних докумената (види под тачком 7. Дигитално 

потписивање докумената). 

 

2. Постављен статус – у случају исправног постављања статуса, информациони 

систем обавља редирекцију на форму „Детаљи“ предмета, у којој се у дијелу 

„Статуси“ појављује нови статус, који се налази на дну, јер је хронолошки 

задњи додијељен (слика 1.8). 

 

 
Слика 1.8 Постављен статус предмета 

 

Задњи додати статус је могуће обрисати бирајући опцију брисања (знак „X“ у 

црвеном квадратићу), која се налази на крајњем десном дијелу реда. 

Опција „Промјене –> Промијени забиљешку“ подразумијева измјену или допуну већ 

унесене забиљешке при креирању предмета (слика 1.9). 

 

 
Слика 1.9 Унос/измјена забиљешке 

 

Након што се жељени текст унесе, потребно је изабрати опцију „Сачувај“ ако је 

потребно сачувати измјене, односно опцију „Одустани“ ако је измјена непотребна. 



 

Опција „Промјене –> Обриши предмет“ подразумијева брисање комплетног 

предмета са свим припадајућим детаљима и документима.  

Након одабира ове опције, отвара се форма као на слици 1.10. 

 

 

 
Слика 1.10 Брисање предмета 

 

 

Довољно је само изабрати опцију „Обриши предмет“ у доњем десном углу, након 

чега информациони систем обавља редирекцију на почетну страну апликације. 

 

 

2. ПРИЈАВА 

 

 

2.1. Регистарски орган 

 

Први корак код регистрације предмета јесте избор одговорне институције која 

региструје конкретан привредни субјект.  

У падајућој листи „Институција“ потребно је изабрати одговарајућу институцију 

која представља орган регистрације привредног субјекта и изабрати опцију „Сљедећа“ 

(Слика 2.1). 

 

 
Слика 2.1 Регистарски орган 

 

 

2.2. Правна форма правног лица 

 

Други корак подразумијева избор једног облика организовања из падајуће листе 

свих врста организовања правних субјеката.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У падајућој листи „Облик организовања“ изабере се жељена правна форма и изабере 

се опција „Сљедећа“ (слика 2.2). 

 

 
Слика 2.2 Правна форма правног лица 

 

 

2.3.  Подаци о субјекту уписа 

 

Наведени корак представља унос свих информација које се односе на пословног 

субјекта, а које су тема отвореног предмета.  

У форми (слика 2.3) потребно је унијети све неопходне информације које су 

категоризоване у три групе:  

1. подаци о субјекту уписа,  

2. подаци о сједишту пословног субјекта,  

3. контакт подаци.  

 
Слика 2.3 Подаци о субјекту уписа 

 

Одређена поља су обавезна за унос, те ако се оставе празна, систем ће приказати 

валидациону поруку да одређена поља морају бити попуњена (Пословно име, улица и број).  

Такође, одређена поља нису омогућена за унос (МБС/Рег. уложак, ЈИБ, МБ) јер се 

ови подаци формирају накнадно, консултујући друге одговорне институције.  

 

2.4.  Правни основ уписа 

 

Правни основ је скуп исправа које, зависно од предмета уписа у регистар, 

представљају правни основ за упис у регистар пословних субјеката.  



 

Да би се унијели одговарајући документи којима се гарантује правни основ за њихов 

упис, на форми је потребно изабрати опцију „Додај“, након чега се приказује форма за 

унос детаља о сваком документу посебно (слика 2.4).  

 
Слика 2.4 Правни основ уписа привредног субјекта 

 

Приликом уноса информација о документу, потребно је попунити обавезна поља 

(назив и датум акта), те унијети, ако су доступне, информације о нотару. 

 

 

2.5.  Објекат у којем послује субјекат уписа и вријеме трајања субјекта уписа 

 

Пети корак у формирању пријаве привредног субјекта је унос додатних информација о 

пословном субјекту, као што су објекти у којима послује и вријеме трајања (слика 2.5). 

 

 
Слика 2.5 Локација обављања пословања и вријеме трајања субјекта 

 

Такође, могуће је изабрати једну од двије опције за трајање привредног друштва:  

‒ неодређено и  

‒ одређено.  

Подразумијевана опција је „неодређено трајање“, али у случају да се изабере опција 

„одређено трајање“, потребно је дефинисати датум до којег пословни субјект траје. 

 

 

2.6.  Оснивачи/чланови субјекта уписа 

 

Битан корак код оснивања привредног субјекта јесте евиденција његових 

оснивача/чланова.  



 

Оснивачи/чланови могу наступати као физичка или правна лица, те су стога на 

форми јасно разграничена ова два скупа (слика 2.6). 

 

 
Слика 2.6 Оснивачи/чланови пословног субјекта 

 

Прва табела подразумијева евиденцију физичких лица која наступају као 

оснивачи/чланови субјекта уписа, док је друга табела резервисана за групу правних лица 

која наступају као оснивачи/чланови.  

Приликом уноса правних лица могуће је као осниваче/чланове додати неке од 

предефинисаних оснивача наведених под опцијом „Додај предефинисаног оснивача“. 

 

 

2.7.  Основни капитал привредног друштва 

 

За унесене осниваче из претходног корака, потребно је дефинисати количину 

капитала коју исти уносе у оснивање привредног друштва. 

 

 
Слика 2.7 Основни капитал привредног друштва 

 

 

Приказ капитала се разврстава на двије категорије:  

1. уписани и уплаћени,  

2.  унесени.  

Такође, због чињенице да оснивачи/чланови могу бити и физичка и правна лица, 

наведене табеле капитала се приказују у обје категорије оснивача/чланова (слика 2.9).  

Капитал је могуће унијети у новцу, стварима, правима или акцијама. 

 

 



 

2.8. Облик својине и поријекло капитала 

 

Овај корак подразумијева дефинисање облика својине, те поријекло унесеног 

капитала.  

Као подразумијеване, одабране су вриједности „Без ознаке својине“ и „Без ознаке 

поријекла капитала“ за облик својине и поријекло капитала, респективно.  

Могуће је изабрати један од понуђених облика својине:  

1. друштвена,  

2. државна,  

3. приватна,  

4. мјешовита,  

5. задружна својина.  

За поријекло капитала, могуће је изабрати једну од сљедећих опција:  

1. домаћи,  

2. страни, 

3. мјешовити капитал (слика 2.8). 

 
Слика 2.8 Облик својине и поријекло капитала 

 

2.9.  Дјелатност субјекта уписа 

 

Сваки привредни субјект би требало да има дјелатност која дефинише област 

пословања субјекта.  

На овом кораку могуће је из падајуће листе „Дјелатности“ изабрати једну или више 

дјелатности којима се пословни субјект бави (слика 2.9), те изабрати опцију „Додај“.  

Све дјелатности додијељене субјекту уписа могу се видјети у табели „Дјелатност 

субјекта уписа“ на слици 2.9. 

У случају да корисник жели да обрише све дјелатности додијељене субјекту уписа, 

потребно је да одабере опцију „Обриши све“. Ако је потребно обрисати појединачну 

дјелатност, корисник ће одабрати иконицу за брисање реда у табели. 

 
Слика 2.9 Дјелатност субјекта уписа 



 

 

2.10. Претежна дјелатност субјекта уписа 

 

 

Пословни субјекат мора имати претежну дјелатност која би била примарна 

дјелатност пословања у односу на друге дјелатности којима се бави.  

Стога, на овом кораку, из падајуће листе „Претежна дјелатност субјекта уписа“, бира се 

претежна дјелатност из скупа дјелатности одабраних у претходном кораку (слика 2.10).  

Могуће је изабрати само једну претежну дјелатност. 

 

 

 

 
Слика 2.10 Претежна дјелатност субјекта уписа 

 

 

2.11. Спољнотрговинска дјелатност 

 

 

Овим кораком дефинише се спољнотрговинска дјелатност којом се привредни 

субјекат бави, ако се уопште бави спољном трговином.  

Ако таква дјелатност постоји, потребно је изабрати опцију „ДА“ у пољу 

„Спољнотрговинска дјелатност“, а затим у текстуалном пољу испод описати конкретну 

дјелатност (слика 2.11). 

 

 

 
Слика 2.11 Спољнотрговинска дјелатност 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.12. Лица овлаштена за заступање субјекта уписа 

 

Додавање лица овлаштеног за заступање пословног субјекта остварује се кроз 

наведени корак и форму приказану на слици 2.12. 

 
Слика 2.12 Овлаштено лице за заступање субјекта уписа 

 

 

2.13. Прокура 

 

 

На овом кораку је могуће дефинисати особу или групу особа који имају овлаштења 

за закључивање правних послова у име привредног друштва.  

Додавање једног или више прокуриста остварује се избором опције „Додај“ уз 

претходни избор врсте прокуре из падајуће листе „Врста прокуре“.  

Могуће је изабрати једну од двије могуће врсте:  

‒ заједничка,  

‒ појединачна (слика 2.13). 

 

 

 
Слика 2.13 Прокура 

 

 

2.14. Основ за регистрацију и упис у регистар обвезника индиректних пореза 

 

 

 

Ако привредно друштво треба да се упише у регистар обвезника индиректних 

пореза, потребно је да се изабере врста регистрације.  

 

 

 



 

 

Избор врсте регистрације постиже се избором једне или више понуђених врста 

регистрација (слика 2.14). 

 
Слика 2.14 Основ за регистрацију  

привредног друштва у регистар обвезника индиректних пореза 

 

Поред избора врсте регистрације, потребно је додати запис о регистрацији за акцизе 

(за врсту прихода) и царинску пријаву.  

 

 

2.15. Повезана друштва 

 

Ако постоји потреба да се евидентирају матична и зависна привредна друштва за 

привредно друштво које се региструје, могуће је то урадити на овом кораку и у ту сврху 

су креиране двије табеле за матична и зависна привредна друштва, респективно (слика 

2.15). 

 

 
 

Слика 2.15 Повезана друштва 

 

 

2.16. Подаци о лицу које води пословне књиге 

 

Привредно друштво може да ангажује стручно лице за вођење пословних књига и 

њега је потребно евидентирати у систему за регистрацију привредних субјеката.  

 

 

 



 

Стручно лице може бити у својству физичког или правног лица, те стога постоје 

одвојене табеле за евидентирање података о стручном лицу, респективно (слика 2.16).  

Додавање стручног лица се остварује избором опције „Додај“, те попуњавањем 

потребних поља. 

 

 

 
Слика 2.16 Стручно лице за вођење пословних књига 

 

 

2.17. Банкарски трансакциони рачуни 

 

Привредно друштво посједује банкарске трансакционе рачуне. 

На овом кораку могуће их је евидентирати избором опције „Додај“, те попуњавањем 

потребних поља (слика 2.17).  

За сваки рачун је потребно навести и назив банке у којем је рачун отворен. 

 

 

 
Слика 2.17 Банкарски трансакциони рачун 

 

 

2.18. Прилог (исправе које се достављају уз пријаву) 

 

Уз пријаву, приликом регистрације привредног друштва, потребно је доставити и 

осталу неопходну пратећу документацију.  

Унос докумената у систем остварује се избором опције „Кликните овдје“ у правоугаоном 

оквиру, који отвара додатни прозор за проналазак документа на локалном систему.  

Након што се жељени документ пронађе и изабере, потребно је изабрати опцију 

„Сачувај“. 

 

 

 

 



 

 

Сви документи завршавају у категорији „Прилози“ и као такви се даље могу 

преузимати, мијењати, дигитално потписивати или прегледати (слика 2.18).  

У прве двије табеле „Документи и Закључци“ налазе се документи генерисани од 

стране информационог система, тј. није могуће на неки други начин смјестити документ у 

те двије категорије.  

Такође, на овој форми дозвољено је да више докумената у једној акцији буде 

видљиво и активно.  

 
Слика 2.18 Прилози 

 

 

2.19. Начин доставе 

 

Након што се пријава обради и генерише одређени излазни документ (рјешење, 

закључак и сл.), потребно је документацију доставити до клијента.  

Начин доставе подразумијева достављање путем поште или шалтерско преузимање 

документације.  

У овом кораку потребно је изабрати један од два начина доставе, и поред тога 

унијети податке о подносиоцу пријаве (слика 2.19). 

 

 
Слика 2.19 Начин доставе 



 

 

2.20. Завршавање предмета 

 

Завршни корак у процесу креирања пријаве је завршавање предмета.  

На задњем кораку, избором опције „Крај“ сигнализира се систему да је процес 

пријаве завршен и да се заврши креирање предмета.  

Ако нису сви услови испуњени, систем приказује поруку о неуспјешном 

завршавању предмета, те је потребно да се обаве све потребне исправке и поново закључи 

предмет.  

Након успјешног креирања предмета, систем приказује адекватну поруку (слика 

2.20). 

 
Слика 2.20 Завршен предмет 

 

2.21. Напомена за главну књигу 

 

Ако постоји потреба за уносом напомена за главну књигу приликом уноса података 

из судске архиве, могуће је то урадити на овом кораку.  

Додавање напомене врши се бирањем опције „Додај“, те попуњавањем 

одговарајућег поља.  

Након што се дода напомена, она се појављује у табели са слике 2.21.  

У случају да је потребно обрисати запис, то се може урадити кликом на дугме за 

брисање на слици 2.21 означено плавим квадратом. 

 
 

Слика 2.21 Напомена за главну књигу 

 



 

 

2.22. Пословне јединице 

 

Додавање, измјена и брисање пословних јединица пословног субјекта врши се на 

овом кораку (слика 2.22).  

Додавање нове пословне јединице врши се кликом на дугме „Додај“, при чему се 

отвара нова форма на којој корисник попуњава податке за пословну јединицу.  

Измјена се врши избором дугмета „Измјени“.  

Брисање се врши тако што се изабере промјена пословне јединице и промјени статус 

пословне јединице у „брисан“.  

Могуће је извршити филтрирање пословних јединица, ради њиховог лакшег 

прегледа.  

Да би се корисницима омогућио лакши и бржи рад, сви подаци за пословну 

јединицу додају се и мијењају на овом кораку.  

У првој колони табеле налазе се опције за додавање и измјену правног основа уписа, 

лица овлаштеног за заступање, прокуриста и дјелатности.  

Кликом на једно од наведених опција отвара се табела за рад са одабраним 

подацима.  

 
Слика 2.22 Пословне јединице 

 

На слици 2.23 приказана је табела за рад са правним основама уписа пословне 

јединице. 

 
Слика 2.23 Правни основ уписа пословне јединице 

 



 

 

2.23. Статус субјекта уписа 

 

 

 

У случају да се пријава односи на промјену статуса субјекта уписа, на овом кораку 

је потребно измијенити статус субјекта уписа (слика 2.24). 

 

 

 

 
 

Слика 2.24 Статус субјекта уписа 

 

 

2.24. Подаци о стечајном дужнику 

 

 

Наведени корак представља унос свих информација које се односе на стечајну масу, 

а које су тема отвореног предмета. 

 

 

  

У форми као на слици 2.25. потребно је унијети све неопходне информације које су 

категоризоване у три групе:  

1. подаци о стечајној маси,  

2. сједиште стечајног дужника,  

3. контакт подаци.  

 

 

 

 

 



 

 
Слика 2.25 Подаци о стечајном дужнику 

 

 

 

 

Одређена поља су обавезна за унос, те ако се оставе празна, систем приказује 

валидациону поруку да одређена поља морају бити попуњена (Пословно име, улица и 

број). 

 

 

2.25. Правни основ уписа стечајна маса 

 

 

Правни основ уписа представља скуп обрађених докумената Окружног привредног 

суда.  

 

 

Да би се унијели одговарајући документи којима се гарантује правни основ за њихов 

упис, на форми је потребно изабрати опцију „Додај“, након чега се приказује форма за 

унос детаља о сваком документу посебно (слика 2.26).  

 



 

 
Слика 2.26 Правни основ уписа стечајна маса 

 

Приликом уноса информација о документу потребно је попунити обавезна поља 

(Окружни привредни суд, број рјешења, датум издавања рјешења и текст). 

 

2.26. Вриједност стечајне масе 

 

Ако је одређена вриједност стечајне масе, потребно је ту вриједност уписати у 

одговарајуће поље са слике 2.27.  

У случају да није одређена вриједност стечајне масе, у поље се не уписује никаква 

вриједност. 

 

 
 

2.27 Вриједност стечајне масе 

 

 

2.27. Стечајна маса настала од пословног субјекта 

 

Потребно је изабрати привредно друштво од ког је настала стечајна маса (слика 

2.28).  

У случају да привредно друштво не постоји у Јединственом регистру привредних 

субјеката Републике Српске, потребно га је унијети кроз унос актуелних података из 

судске архиве. 

 



 

 
 

Слика 2.28 Пословни субјекат од ког је настала стечајна маса 

 

 

2.28. Упис или брисање забиљежбе 

 

На овом кораку могуће је уписати, обрисати или измијенити забиљежбу.  

Поља „Врста акта и Текст“ обавезни су, а остала поља су опциона (слика 2.29). 

 

  

 
 

Слика 2.29 Упис или брисање забиљежбе 

 

 

2.29. Брисање стечајне масе 

 

Приликом брисања стечајне масе потребно је навести врсту акта, број акта и 

институцију која је издала акт за брисање стечајне масе (слика 2.30). 

 



 

 
 

Слика 2.30 Брисање стечајне масе 

 

 

3. НОВИ ПРЕДМЕТ 

 

Након запримања пријаве, корисник ЈИС-а приступа креирању предмета. Могуће је 

креирати четири типа предмета:  

1. регистарски предмети,  

2. изводи,  

3. унос актуелних података из судске архиве, 

4. стечајна маса.  

 

 

3.1. Регистарски предмети 

 

Предмети за регистар се дијеле према предмету уписа.  

Постоји пет врста предмета уписа, а свака врста уписа има своје подуписе који се 

бирају приликом креирања предмета.  

Врсте предмета уписа су: 

1. Оснивање, 

2. Друге промјене, 

3. Престанак, 

4. Статусне промјене, 

5. Техничка исправка. 

 

 

3.2. Оснивање 

 

Опција „Оснивање“ подразумијева да се одабиром ставке „Нови предмет“ из менија 

„Предмети – Пословни субјекти“ отвара форма за креирање новог предмета (слика 3.1), 

гдје корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Забиљешка, 

4. Привредно друштво. 

 



 

 
Слика 3.1 Оснивање 

 

 Наведени подаци подразумијевају:  

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа из секције „Оснивања“. 

Корисник може изабрати само један предмет уписа. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – у случају оснивања не бира се привредно друштво, будући 

да ће се по завршетку овога предмета креирати ново привредно друштво. 

 

Кликом на дугме „Сачувај“ креира се предмет за оснивање.  

Корисник се усмјерава на страницу за пријаву, на којој су му приказани кораци 

објашњени под тачком 2. Пријава.  

Кораци који се приказују се сљедећи: 

1. Регистарски орган, 

2. Правна форма правног лица, 

3. Подаци о субјекту уписа, 

4. Правни основ уписа, 

5. Објекат у којем послује субјекат уписа и вријеме трајања субјекта уписа, 

6. Оснивачи/чланови субјекта уписа, 

7. Основни капитал привредног друштва, 

8. Облик својине и  поријекло капитала, 

9. Дјелатност субјекта уписа, 

10. Претежна дјелатност субјекта уписа, 

11. Спољнотрговинска дјелатност, 

12. Лица овлаштена за заступање субјекта уписа, 

13. Прокура, 

14. Основ за регистрацију и упис у регистар обвезника индиректних пореза, 

15. Повезана друштва, 

16. Подаци о лицу које води пословне књиге, 

17. Банкарски трансакциони рачуни, 

18. Прилог (исправе које се достављају уз пријаву), 

19. Начин доставе, 



 

20. Завршавање предмета. 

 

 

      3.3. Друге промјене 

 

Опција „Друге промјене“ подразумијева да се одабиром ставке „Нови предмет“ из 

менија „Предмети – Пословни субјекти“ отвара форма за креирање новог предмета (слика 

3.2), на којој корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Забиљешка, 

4. Привредно друштво.  

 

 
 

Слика 3.2 Друге промјене 

 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа из секције „Друге 

промјене“. Корисник може изабрати више предмета уписа из секције „Друге промјене“, 

као што је приказано на слици 3.2. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – бира се привредно друштво над којим се врше промјене. 

 

Кликом на опцију „Сачувај“ креира се предмет за друге промјене.  

Корисник се усмјерава на страницу за пријаву гдје су му приказани кораци 

објашњени под тачком 2. Пријава.  

Кораци који се приказују у пријави су једнаки као и код оснивања, с тим да се 

појављује још и корак „Пословне јединице“. 

 

 

 



 

3.4. Престанак  

 

Опција „Престанак“ подразумијева да се одабиром ставке „Нови предмет“ из менија 

„Предмети – Пословни субјекти“ отвара форма за креирање новог предмета (слика 3.3), у 

којој корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања,  

2. Предмет уписа,  

3. Забиљешка,  

4. Привредно друштво. 

 

 

 
 

Слика 3.3 Престанак 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа из секције 

„Престанак“. Корисник може изабрати само један од предмета уписа из секције 

„Престанак“. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – бира се привредно друштво над којим се врше промјене. 

 

Кликом на опцију „Сачувај“ креира се предмет за друге промјене.  

Корисник се усмјерава на страницу за пријаву, на којој су му приказани кораци 

објашњени под тачком 2. Пријава.  

 

Кораци који се приказују у пријави су сљедећи: 

1. Регистарски орган, 

2. Подаци о субјекту уписа, 

3. Правни основ уписа, 

4. Оснивачи/чланови субјекта уписа, 

5. Основни капитал привредног друштва, 

6. Статус субјекта уписа, 



 

7. Лица овлаштена за заступање субјекта уписа, 

8. Пословне јединице, 

9. Прилог (исправе које се достављају уз пријаву), 

10. Начин доставе, 

11. Завршавање предмета. 

 

На кораку „Статус субјекта уписа“ потребно је за субјекат уписа изабрати 

одговарајући статус. 

 

 

3.5. Статусне промјене 

 

3.5.1. Одвајање уз припајање 

 

Привредно друштво „Дјељеник“ преноси дио своје имовине на једно или више 

постојећих привредних друштава „Стицалаца“, при чему привредно друштво „Дјељеник“ 

остаје да постоји, а одређен дио чланова постају чланови привредних друштава 

стицалаца. 

Одабиром ставке „Нови предмет“ из менија „Предмети – Пословни субјекти“ отвара 

се форма за креирање новог предмета (слика 3.4), на којој корисник треба да упише 

сљедеће податке: 

1. Датум запримања,  

2. Предмет уписа, 

3. Забиљешка, 

4. Привредно друштво.  

 

 
 

Слика 3.4 Одвајање уз припајање 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа „Одвајање уз 

припајање“. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – бира се привредно друштво које преноси своју имовину на 

друга привредна друштва, односно „Дјељеник“. 

 

Кликом на опцију „Сачувај“ отвара се форма са слике 3.5.  

 



 

 
 

Слика 3.5 Статусне промјене 

 

У табелу „Привредна друштва која се гасе“ у овом случају не додаје се ниједан 

запис, будући да се овим предметом уписа не брише ниједно привредно друштво. 

 

У табелу „Привредна друштва – Стицаоци и дјељеници“ додају се привредна 

друштва од којих се одваја дио имовине и привредна друштва којима се припаја дио 

имовине.  

Кликом на опцију „Додај“ отвара се форма за додавање стицаоца и дјељеника (слика 

3.6). 

 

 
Слика 3.6 Форма за додавање стицалаца 

 

Потребно је изабрати привредно друштво које се дијели и привредно друштво које 

стиче имовину (слика 3.7).  

Након клика на опцију „Сачувај“, отварају се кораци који су једнаки корацима у 

процесу измјене података за привредно друштво. 

 



 

 
Слика 3.7 Додавање стицалаца и дјељеник 

 

3.5.2. Одвајање уз оснивање 

 

Привредно друштво „Дјељеник“, преноси дио своје имовине на једно или више тиме 

основаних привредних друштава-стицалаца, при томе привредно друштво „Дјељеник“ 

остаје да постоји, а одређен дио чланова постају чланови нових привредних друштава 

стицалаца. 

Одабиром ставке „Нови предмет“ из менија „Предмети – Пословни субјекти“ отвара се 

форма за креирање новог предмета (слика 1.5), гдје корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања,  

2. Предмет уписа,  

3. Забиљешка,  

4. Привредно друштво.  

 

 
Слика 3.8 Одвајање уз оснивање 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа „Одвајање уз оснивање“. 



 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – бира се привредно друштво које преноси своју имовину на 

друга привредна друштва, односно дјељеник. 

 

На форми са слике 3.5 потребно је изабрати привредно друштво које се дијели 

(слика 3.9).  

Након клика на опцију „Сачувај“ отварају се кораци који су једнаки корацима код 

промјене података за привредно друштво. 

 

 

 
 

Слика 3.9 Одабран дјељеник 

 

 

3.5.3. Подјела уз оснивање 

 

Привредно друштво престаје да постоји без ликвидације и преноси своју имовину на 

два или више нових привредних друштава која се оснивају, у замјену за издавање акција, 

односно удјела.  

У овом случају је потребно за сва нова привредна друштва која настају креирати 

предмет са предметом уписа – Подјела уз оснивање. 

 

Одабиром ставке „Нови предмет“ из менија „Предмети – Пословни субјекти“ отвара 

се форма за креирање новог предмета (слика 3.10),  гдје корисник треба да упише сљедеће 

податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа,  

3. Забиљешка,  

4. Привредно друштво.  

 



 

 
Слика 3.10 Подјела уз оснивање 

 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа „Подјела уз оснивање“. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – у овоме случају се не бира привредно друштво јер ће се по 

завршетку овог предмета креирати ново привредно друштво. 

 

 

На форми са слике 3.5 потребно је изабрати привредно друштво које се брише без 

ликвидације (слика 3.11).  

Након клика на опцију „Сачувај“ отварају се кораци који су једнаки корацима 

процесу оснивања новог привредног друштва. 

 

 
Слика 3.11 Одабрано друштво које се гаси 

 

 

 



 

3.5.4. Подјела уз припајање 

 

Приведно друштво престаје да постоји без ликвидације и преноси своју имовину на два 

или више постојећих привредних друштава у замјену за издавање акција, односно удјела.  

У овом случају је потребно за сва привредна друштва која стичу имовину креирати 

предмет са предметом уписа подјела уз припајање. 

 

Одабиром ставке „Нови предмет“ из менија Предмети – Пословни субјекти“ отвара 

се форма за креирање новог предмета (слика 3.12),  гдје корисник треба да упише сљедеће 

податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа,  

3. Забиљешка,  

4. Привредно друштво. 

 

 

 
Слика 3.12 Подјела уз припајање 

 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа „Подјела уз припајање“. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – бира се привредно друштво које стиче имовину, подјелом 

другог привредног друштва. 

 

На форми са слике 3.5 потребно је изабрати привредно друштво које се брише без 

ликвидације и привредно друштво које стиче имовину подјелом (слика 3.13). 

 Након клика на опцију „Сачувај“ отварају се кораци који су једнаки корацима у 

процесу измјене података за привредно друштво. 

 

 



 

 
 

Слика 3.13 Одабрано друштво које се гаси и стицалац 

 

 

3.5.5. Спајање уз оснивање 

 

Два или више привредних друштава престају да постоје, без ликвидације преносећи 

цијелу своју имовину на привредно друштво које настаје у замјену за издавање акција, 

односно удјела. 

 

 

Одабиром ставке „Нови предмет“ из менија „Предмети – Пословни субјекти“ отвара се 

форма за креирање новог предмета (слика 3.14), гдје корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Забиљешка, 

4. Привредно друштво. 

 

 
Слика 3.14 Спајање уз оснивање 



 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа „Спајање уз оснивање“. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална забиљешка. 

4. Привредно друштво – у овоме случају се не бира привредно друштво јер ће се по 

завршетку овог предмета креирати ново привредно друштво. 

 

На форми са слике 3.5 потребно је изабрати привредна друштва која се бришу без 

ликвидације  (слика 3.15).  

Након клика на опцију „Сачувај“ отварају се кораци који су једнаки корацима у 

процесу оснивања новог привредног друштва. 

 

 
Слика 3.15 Одабрана друштва која се гасе 

 

 

3.5.6. Спајање уз припајање 

 

Привредно друштво А престаје да постоји, без ликвидације, преносећи привредном 

друштву Б сву своју имовину у замјену за издавање акција, односно удјела. 

 

Одабиром ставке „Нови предмет“ из менија „Предмети – Пословни субјекти“ отвара 

се форма за креирање новог предмета (слика 3.16),  гдје корисник треба да упише сљедеће 

податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Забиљешка, 

4. Привредно друштво. 

 



 

 
Слика 3.16 Спајање уз припајање 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа „Спајање уз 

припајање“. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – бира се привредно друштво које стиче имовину, спајањем 

са другим привредном друштвом. 

 

 

 

На форми са слике 3.5 потребно је изабрати привредно друштво које се брише без 

ликвидације и привредно друштво које стиче имовину (слика 3.17). 

 Након клика на опцију „Сачувај“, отварају се кораци који су једнаки корацима у 

процесу измјене података за привредно друштво. 

 

 
Слика 3.17 Одабрано друштво које се гаси и стицалац 

 



 

 

3.6. Техничке исправе  

 

Опција „Техничка исправка“ подразумијева процес креирања предмета, који је 

једнак као у случају „Друге промјене“. 

 

 

3.7. Изводи 

 

Одабиром ставке „Нови извод“ из бочног менија отвара се форма за креирање новог 

извода (слика 3.18) гдје корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Забиљешка, 

4. Привредно друштво. 

 
Слика 3.18 Извод 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – корисник бира тип документа који је потребно израдити. 

3. Забиљешка – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

забиљешка. 

4. Привредно друштво – бира се привредно друштво за које се израђује документ. 

 

Након уноса одговарајућих података, кликом на опцију „Сачувај“ креира се нови 

извод.  

Корисник се усмјерава на страницу за пријаву гдје су му приказани кораци под 

тачком 2. Пријава.  

Кораци који се приказују у пријави су сљедећи: 

1. Регистарски орган, 

2. Прилог (исправе које се достављају уз пријаву), 

3. Завршавање предмета. 

 

 

3.8. Унос пословних субјеката из старог регистра 

 

Пословни субјекти који постоје у регистру суда, али не постоје у електронској 

форми, могу се унијети помоћу опције „Унос актуелних података из судске архиве“. 

 



 

Предмет за унос података из судске архиве се може покренути из АПИФ-а одабиром 

ставке „Нови предмет“ из менија „Предмети – Пословни субјекти“. На форми која се 

отвара (слика 3.19),  корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Институција, 

3. Забиљешка. 

 

 
 

Слика 3.19 Унос података из судске архиве 

 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Институција – из падајуће листе се бира Oкружни привредни суд коме се 

упућује захтјев. 

3. Забиљешка – у забиљешку је потребно уписати основне податке о пословном 

субјекту, тако да би у Окружном привредном суду знали за који пословни субјекат је 

поднесен захтјев. 

 

Након што радник у АПИФ-у успјешно попуни форму за креирање захтјева, кликом 

на дугме „Сачувај“, креира се нови захтјев за унос из судске архиве.  

Тај захтјев одлази у одабрани Окружни привредни суд гдје радници са улогом 

референта врше унос података из судске архиве.  

 

Референт такође може креирати унос актуелних података из судске архиве, тако што 

изабере опцију „Унос посљедњег стања“ из менија „Судска архива“.  

Изглед форме за креирање је исти као на слици 3.19. Референт треба да попуни 

одговарајућа поља и кликне на дугме „Сачувај“.  

Након тога се отвара пријава са корацима за унос актуелних података из судске 

архиве. Кораци који се на овоме случају попуњавају су: 

1. Правна форма правног лица, 

2. Подаци о субјекту уписа, 

3. Оснивачи/чланови субјекта уписа, 

4. Основни капитал привредног друштва, 

5. Облик својине, Поријекло капитала, 

6. Дјелатност субјекта уписа, 

7. Претежна дјелатност субјекта уписа, 

8. Спољнотрговинска дјелатност, 



 

9. Лица овлаштена за заступање субјекта уписа, 

10. Прокура, 

11. Пословне јединице, 

12. Напомена за главну књигу. 

 

           3.9. Стечајна маса 

 

Предмети за стечајну масу се дијеле према предмету уписа.  

Постоје три врста предмета уписа. Свака врста уписа има своје подуписе који се 

бирају приликом креирања предмета. Врсте предмета уписа су: 

1. Оснивање,  

2. Промјене, 

3. Брисање. 

 

 

Опција „Оснивање“ подразумијева да се одабиром ставке „Нови предмет“ из менија 

„Предмети – Стечајна маса“ отвара форма за креирање новог предмета (слика 3.20), гдје 

корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Напомена, 

4. Стечајна маса. 

 

 
 

Слика 3.20 Оснивање стечајне масе 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа из секције „Оснивања“. 

Корисник може изабрати само један предмет уписа. 

3. Напомена – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

напомена. 

4. Стечајна маса – у случају оснивања не бира се стечајна маса јер се по завршетку 

овог предмета креира нова стечајна маса. 

 



 

Кликом на опцију „Сачувај“ креира се предмет за оснивање.  

Корисник се усмјерава на страницу за пријаву гдје су му приказани кораци под 

тачком 2. Пријава. Кораци који се приказују се сљедећи: 

1. Регистарски орган, 

2. Подаци о стечајном дужнику, 

3. Правни основ уписа стечајна маса, 

4. Вриједност стечајне масе, 

5. Стечајна маса настала од пословног субјекта, 

6. Упис или брисање забиљежбе, 

7. Облик својине, Поријекло капитала, 

8. Лица овлаштена за заступање субјекта уписа, 

9. Банкарски трансакциони рачуни, 

10. Прилог (исправе које се достављају уз пријаву), 

11. Начин доставе, 

12. Завршавање предмета. 

 

Опција „Промјене“ подразумијева да се одабиром ставке „Нови предмет“ из менија 

„Предмети – Стечајна маса“ отвара форма за креирање новог предмета (слика 3.21), гдје 

корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Напомена, 

4. Стечајна маса. 

 

 
 

Слика 3.21 Промјене 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа из секције „Промјене“. 

3. Напомена – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

напомена. 

4. Стечајна маса – бира се стечајна маса над којом се врше промјене. 

 

Кликом на опцију „Сачувај“ креира се предмет за промјене.  



 

Корисник се усмјерава на страницу за пријаву гдје су му приказани кораци под 

тачком 2. Пријава.  

Кораци који се приказују у пријави су једнаки као и код оснивања. 

 

 

Опција „Брисање“ подразумијева да се одабиром ставке „Нови предмет“ из менија 

„Предмети – Стечајна маса“ отвара форма за креирање новог предмета (слика 3.22), гдје 

корисник треба да упише сљедеће податке: 

1. Датум запримања, 

2. Предмет уписа, 

3. Напомена, 

4. Стечајна маса. 

 

 
Слика 3.22 Брисање 

 

Наведени подаци подразумијевају: 

1. Датум запримања – корисник уноси датум када је странка поднијела пријаву. 

2. Предмет уписа – из падајуће листе се бира предмет уписа из секције „Промјене“. 

3. Напомена – ако је потребно, на овом мјесту се може унијети текстуална 

напомена. 

4. Стечајна маса – бира се стечајна маса која се брише. 

Кликом на опцију „Сачувај“ креира се предмет за брисање стечајне масе.  

Корисник се усмјерава на страницу за пријаву гдје су му приказани кораци под 

тачком 2. Пријава.  

Кораци који се приказују у пријави су исти као и код оснивања, с тим да се 

појављује и корак „Брисање стечајне масе“. 

 

 

4. ПРЕТРАГА 

 

Претрага подразумијева проналажење записа похрањених у централном регистру по 

задатим критеријумима.  

Претрага се у информационом систему појављује на неколико мјеста, гдје год се 

указала потреба да се одређени записи пронађу у маси других.  

Принцип претраге је једноставан: унесе се жељени узорак који претражујемо над 

записима у бази података и сви који садрже унесени узорак биће враћени као резултат. 



 

Претрага се унутар информационог система појављује на сљедећим мјестима: 

1. Судска архива, 

2. Пословни субјекти, 

3. Претрага лица, 

4. РЕГ предмети, 

5. РЕГЗ предмети. 

Изглед форме за претрагу представљен је на слици 4.1. 

 

 
Слика 4.1 Претрага 

 

Свака претрага подразумијева једно текстуално поље у које се уноси жељени узорак 

и затим се бира опција „Тражи“.  

Након тога, информациони систем претражује базу података и враћа записе који 

задовољавају задани критеријум, односно садрже унесени узорак и исписује их у дијелу 

„Предмети“.  

Кроз информациони систем могу постојати одређена одступања у изгледу поља за 

унос узорка, или секције за приказ резултата, али принцип остаје исти. 

 

 

5. КООРДИНАЦИЈА И ПРОТОКОЛИСАЊЕ 

 

5.1. Координација 

 

Рад на регистрацији пословног субјекта захтијева укљученост више интересних 

страна у сам процес. 

 Процес регистрације привредног субјекта почиње у АПИФ-у, попуњавањем свих 

детаља пријаве.  

Након што се процес креирања пријаве заврши, у надлежни Окружни привредни суд 

стиже информација у виду нотификације која одговорне особе обавјештава о статусу пријаве.  

Да би се даљи процес регистрације пословног субјекта успјешно наставио, потребно 

је одговарајући предмет расподијелити одговарајућим овлаштеним особама у оквиру 

судске институције.  

Овај процес расподјеле се назива „координација предмета“. 

Да би се предмет расподијелио одговарајућим особама, потребно је у бочном менију 

изабрати опцију „Расподјела предмета“.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Након тога, у форми за преглед нерасподијељених предмета (слика 5.1) приказују се 

сви предмети које је потребно расподијелити.  

 
Слика 5.1 Нерасподијељени предмети 

 

 

Кликом на назив предмета у табели, отвара се форма за одабир одговорних особа за 

одговарајуће улоге (слика 5.2).  

 

 
 

Слика 5.2 Избор одговарајућих особа за улоге 

 

Поред сваке улоге (референт, судија и сарадник), које заправо представљају и 

кориснике система, налази се падајућа листа у којој се може изабрати особа која ће бити 

задужена за одређени дио посла. 

1. Референт – улога задужена за одређивање и унос броја протокола, те израда 

извода, 

2. Судија – улога задужена за дигитално потписивање и одређивање статуса 

излазног документа (позитивно или негативно ријешено), 

3. Сарадник – израда излазног документа. 

Ако се ради о регистрацији пословног субјекта, тада је потребно попунити све три 

падајуће листе.  

У случају издавања извода, тада комплетан процес може завршити референт и тада 

је потребно попунити само конкретну падајућу листу.  

Након што се попуне одговарајућа поља, потребно је сачувати измјене кликом на 

опцију „Сачувај“, или одустати од измјена избором опције „Одустани“. 

 

 

 

 

 



 

 

Након додавања одговорних особа за одговарајуће улоге, приказује се табеларни 

преглед учесника у процесу регистрације пословног субјекта, односно издавања извода. 

Поред сваког учесника налази се и додијељена улога у систему (слика 5.3). 

 

 
Слика 5.3 Преглед улога и одговарајућих носилаца улога 

 

Опција „Додај себе у учеснике“ омогућава директан унос пријављеног корисника. 

 

 

5.2. Протоколисање 

 

Излазни документи, генерисани у оквиру суда, а током процеса рјешавања предмета 

морају се протоколисати с циљем давања јединствене ознаке документа – броја протокола.  

Протоколисање или одређивање броја протокола у информационом систему се 

постиже тако што се за документ изабере у главном менију опција „Акције -> Промијени 

број протокола“ (слика 5.4). 

 
Слика 5.4 Протоколисање 

 



 

Избором те опције отвара се форма која референту омогућава да унесе број 

протокола документа. 

Број протокола је у формату xxx-x-Рег-x-xx-000000.  

Референт мијења задњу секцију броја протокола (дио 000000), који заправо 

представља јединствени број документа за конкретну институцију, тип предмета и годину 

(слика 5.5).  

 

 

 
Слика 5.5 Унос броја протокола 

 

Након што се број протокола формира на жељени начин, потребно је кликнути на 

опцију „Сачувај“, након чега систем врши редирекцију на страницу за преглед детаља, 

гдје је евидентан и новоунесени број протокола. 

 

 

6. ИЗРАДА ИЗЛАЗНИХ ДОКУМЕНАТА 

 

 

 

Под термином „Излазни документ“ подразумијевају се сви документи које су 

генерисали судије или референти и који имају одређену правну снагу.  

 

 

Постоје различити типови излазних докумената као што су рјешења, закључци или 

изводи.  

 

 

Принцип израде било којег излазног документа је исти.  

Да бисте генерисали излазни документ, потребно је под опцијом „Акције“ у оквиру 

главног менија предмета изабрати тип документа, након чега се отвара форма као на 

слици 6.1. 



 

 
Слика 6.1 Генерисање излазног документа 

 

Поље „Датум доношења“ је аутоматски попуњено системским датумом, али у 

сваком тренутку га је могуће измијенити кликом на поље гдје се уписује датум.  

Поље „Наслов“ представља назив документа који ће бити препознатљив унутар 

информационог система. 

 Поље „Преамбула“ представља уводни текст самог документа у којем се наводи 

сврха и разлог генерисања документа.  

Поље „Напомена“ служи да се у документ унесе додатна текстуална напомена. 

Осим наведених поља, на доњем дијелу форме налазе се штиклиране кућице које 

означавају који ће се подаци из самог предмета приказати на излазном документу.  

Након што се изаберу сви подаци и попуне жељена поља, потребно је изабрати 

опцију „Сачувај“ да се унесени подаци похране у базу података и да се генерише 

документ или да се изабере опција „Одустани“ ако се из неког разлога жели одустати од 

креирања излазног документа.  

Након креирања излазног документа, он је видљив у дијелу „Документи“ под 

опцијом „Документи“ из главног менија (види под тачком 1. Предмет). 

 

7. ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ДОКУМЕНАТА 

 

Приликом обраде пријаве за регистрацију привредног субјекта или генерисање 

новог извода, потребно је генерисати излазни документ (рјешење, закључак, извод и др.) 

којим се доноси одлука о започетом процесу.  

Да би генерисани документ имао своју валидност и правну снагу, потребно га је 

дигитално потписати.  

 

За одабрани документ, дигитално потписивање докумената се остварује избором 

сертификата који се односи на корисника информационог система (слика 7.1).  

 



 

У пољу „Изаберите сертификат“ потребно је изабрати конкретан сертификат који се 

налази у персоналном досијеу корисничког рачунара.  

 

 
Слика 7.1 Дигитално потписивање документа 

 

 

Након избора сертификата, потребно је кликнути на опцију „Потпиши документ“, 

чиме се стартује процес дигиталног потписивања.  

Статус операције може се пратити на централном панелу форме гдје се исписују све 

појединачне активности и њихов крајњи исход.  

Ако су све активности успјешно извршене, исписује се посљедња порука у 

централном панелу форме за дигитално потписивање и форма се затвара.  

Ако постоји потреба да се прегледају детаљи одабраног сертификата, довољно је 

изабрати опцију „Детаљи сертификата“, чиме се у централном панелу исписују 

информације које су записане у самом сертификату (сертификационо тијело, серијски 

број и верзија сертификата). 

 

 

8. ДЕТАЉИ ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА 

 

Преглед података о пословном субјекту може се вршити кроз централни мени (слика 

8.1). 

Централни 

панел 



 

 
Слика 8.1 Детаљи пословног субјекта 

 

Опција „Детаљи“ подразумијева да се приказују неки основни подаци о пословном 

субјекту, као што су пословно име, скраћено пословно име, ЈИБ, статус и друго (слика 

8.1). 

Опција „Рјешења“ омогућава преглед и преузимање свих рјешења која су урађена за 

одабраног пословног субјекта (слика 8.2). 

 

 
Слике 8.2 Рјешења пословног субјекта 

 

Опција „Предмети“ подразумијева приказ свих предмета који су кроз систем 

урађени за одабраног пословног субјекта.  

Са ове форме је могуће отићи на било који од приказаних предмета, што олакшава 

рад на систему (слика 8.3). 

 
Слика 8.3 Предмети пословног субјекта 

 

Опција „Информације о оснивачима“ подразумијева преглед основних података о 

оснивачима, као што су име и презиме, адреса итд.  



 

Такође, могуће је видјети за које пословне субјекте је наведено лице подносило 

пријаве, у којим пословним субјектима се води као оснивач и у којим пословним 

субјектима се лице води као лице овлаштено за заступање. 

Опција „Напомена за главну књигу“ видљива је само корисницима из окружних 

привредних судова.  

На овој форми се могу додавати, мијењати и брисати напомене за главну књигу 

(слика 8.4). 

 

 
Слика 8.4 Напомена за главну књигу 

 

Опција „Напомена суда“ видљива је само корисницима у окружним привредним судовима. 

На овој форми се могу додавати, мијењати и брисати напомене суда (слика 8.5). 

 

 
Слика 8.5 Напомена суда 

 

 

9. АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Административни дио апликације служи за додавање, измјену и брисање записа у 

шифрарницима. Сљедећи шифрарници се могу измијенити кроз администрацију: 

1. Радник, 

2. Нотар, 

3. Банка, 

4. Дјелатност, 

5. Облик својине, 

6. Подручје заступања, 

7. Поријекло капитала, 



 

8. Врста регистрације. 

Опција „Радник“ омогућава додавање нових радника у АПИФ-у и у окружним 

привредним судовима (слика 9.1). Такође, омогућава измјену података о радницима као и 

њихово брисање. 

 

 
Слика 9.1 Преглед радника 

 

 

Опција „Нотар“ омогућава додавање нових нотара, измјену података код већ 

постојећих и брисање нотара који више нису активни (слика 9.2). 

 

 
Слика 9.2 Нотар 

 

Опција „Банка“ омогућава додавање, измјену података и брисање банака (слика 9.3). 

 



 

 
Слика 9.3 Банка 

 

Опција „Дјелатности“ омогућава додавање, измјену података и брисање дјелатности 

(слика 9.4). 

 

 
Слика 9.4 Дјелатности 

 

 

 

Опција „Облик својине“ омогућава додавање, измјену података и брисање облика 

својине (слика 9.5). 

 



 

 
 

Слика 9.5 Облик својине 

 

Опција „Подручје заступања“ омогућава додавање, измјену података и брисање 

подручја заступања (слика 9.6). 

 

 
 

Слика 9.6 Подручје заступања 

 

 

Опција „Поријекло капитала“ омогућава додавање, измјену података и брисање 

поријекла капитала (слика 9.7). 

 



 

 
 

Слика 9.7 Поријекло капитала 

 

Опција „Врста регистрације“ омогућава додавање, измјену података и брисање врсте 

регистрације (слика 9.8). 

 

 
 

Слика 9.8 Врста регистрације 

 

 

10. НЕПРЕУЗЕТИ ДОКУМЕНТИ 

 

Након што се креира излазни документ у суду, он се у штампаном облику шаље у 

АПИФ у коме је поднесена пријава.  

По доласку штампане верзије документа у АПИФ, службеник АПИФ-а проналази 

наведени документ у апликацији и на том документу поставља датум када је он 

достављен у АПИФ.  

Службеници АПИФ-а у бочном менију имају опцију „Непреузети документ“. 

Наведена опција отвара форму са четири картице. 



 

 

Форма „Креирање обавјештења“ подразумијева ако у року од десет дана странка не 

преузме рјешење, службенику АПИФ-а се наведени документ појављује у табели и он за 

њега може креирати „Обавјештење о преузимању документа“, којим се странка 

обавјештава да је дужна да преузме документ (слика 10.1).  

 

 
Слика 10.1 Креирање обавјештења 

 

Форма за креирање обавјештења се добија кликом на опцију за креирање 

обавјештења, која је објашњена у дијелу „Иконице“.  

Изглед форме је објашњен под тачком 6. Израда излазних докумената.  

Након креирања обавјештења, обавјештење је видљиво у дијелу „Обавјештења“ под 

опцијом „Документи“ из главног менија (види тачка 1. Предмет), (слика 10.2). 

 
Слика 10.2 Обавјештења 

 

Чим се креира обавјештење, оно се аутоматски објављује на електронској огласној 

табли АПИФ-а, а службеник га у штампаној форми објављује на огласној табли АПИФ-а. 

Форма „Објављивање рјешења на огласној табли“ подразумијева да се у табели 

појављују документи за које је креирано обавјештење прије осам или више дана, а странка 

још није преузела документ (слика 10.3).  

Документ се објављује на електронској огласној табли, тако што службеник 

АПИФ-а попуни опцију „Датум објаве на огласној табли“ у „Документи“ под опцијом 

„Документи“.  

Документ се, наравно, и у штампаном облику објављује на огласној табли АПИФ-а.  

Странка је у обавези да прати стање како на електронској тако и на огласној табли. 

 



 

 
Слика 10.3 Објављивање рјешења на огласној табли 

 

Форма „Завршавање предмета“ подразумијева да документи који се објављују на 

огласној табли могу бити рјешења и закључци.  

У случају да се ради о рјешењу и да је прошло 15 дана од његовог објављивања на 

огласној табли, а странка га није преузела, оно се појављује у табели (слика 10.4).  

Након истека 15 дана сматра се да је рјешење преузето, тако да службеник АПИФ-а 

завршава предмет и сву документацију која се односи на предмет шаље у Окружни 

привредни суд који је радио на датом предмету. 

 

 
Слика 10.4 Завршавање предмета 

 

Форма „Слање закључка суду“ подразумијева да у случају да је објављени документ 

закључак и да је истекло 15 дана од његове објаве, а странка га није преузела, он се 

појављује у табели (слика 10.5).  

Ово служи као обавјештење службеницима АПИФ-а да је потребно да тај закључак 

врате у Окружни привредни суд у коме је он креиран. 

 

 

 



 

 

 
Слика 10.5 Слање закључака суду 

 

 

 

11. ИЗВЈЕШТАЈИ 

 

 

 

Кроз апликацију је могуће генерисати широк спектар извјештаја који омогућавају 

лакше праћење рада система, брже уочавање грешака и њихово исправљање, анализу рада 

и спровођење корака ка побољшању самог рада система.  

Омогућен је преглед статистичких извјештаја који се односе на предмете, као и 

њихова штампа.  

 

Такође, могуће је израдити интерне извјештаје који се односе на сам поступак 

обраде предмета.  

 

За све извјештаје омогућено је сортирање и груписање према задатим 

критеријумима, као и одабир временског интервала на који се извјештај односи.  

Извјештаји су подијељени по улогама, тако да различите групе корисника виде 

различите извјештаје. 

 

 Корисник приступа извјештајима тако што изабере опцију „Извјештаји“ из бочног 

менија (слика 11.1). 



 

 
Слика 11.1 Извјештаји 

 

Кроз апликацију је могуће генерисати сљедеће извјештаје: 

1. Рјешења по судијама, 

2. Преглед запримљених пријава, 

3. Вријеме трајања обраде предмета, 

4. Ангажман радника, 

5. Статус запримљених пријава, 

6. Активни предмети, 

7. Документи, 

8. Преглед извода и увјерења, 

9. Унос података из судске архиве, 

10. Преглед завршених предмета у суду, 

11. Преглед пријава, 

12. Активни пословни субјекти, 

13. Активности судија и сарадника, 

14. Просјечно вријеме рада суда. 

Након што корисник изабере извјештај који жели, отвара се форма на којој 

попуњава параметре који су потребни за генерисање извјештаја (слика 11.2).  

Када се успјешно попуне параметри, корисник кликом на опцију „Прикажи“ 

генерише извјештај. 



 

 
Слика 11.2 Параметри извјештаја 

 

Генерисани извјештај се приказује у новој картици претраживача (слика 11.3). 

Поред прегледа, извјештај је могуће сачувати на рачунару и накнадно штампати. 

 
 

Слика 11.3 Приказ извјештаја 



 

12. ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА 

 

Прописани образац пријаве доступан је у штампаној форми у свакој пословној 

јединици АПИФ-а. Исти образац је доступан у електронској форми на веб-страници 

АПИФ-а. 

 

 
Слика 12.1 Пријава за регистрацију пословних субјеката  



 

 
Слика 12.2 Пријава за регистрацију пословних субјеката – наставак 



 

 
Слика 12.3 Пријава за регистрацију пословних субјеката – наставак 



 

 
Слика 12.4 Пријава за регистрацију пословних субјеката – наставак 



 

 
Слика 12.5 Пријава за регистрацију пословних субјеката – наставак 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Слика 12.6 Пријава за регистрацију пословних субјеката – наставак 

 



 

 

13. ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ 

 

Прописани образац пријаве доступан је у штампаној форми у свакој пословној 

јединици АПИФ-а. Исти образац је доступан у електронској форми на веб-страници 

АПИФ-а. 

 

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге 

Вука Караџића 6, 78 000 Бањалука 

Тел: 051/217-443, Фах: 051/217-323 

www.apif.net; info@apif.net 

 

ПРИЈАВА  ЗА  РЕГИСТРАЦИЈУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ 

 

 

Запримљена под бројем протокола: ___________________________________________ 

 

 

Пријава запримљена дана___________/_______/___________године у ____:______ сати 

 

у пословној јединици (ПЈ): ____________________________________________________ 

 

Шифра ПЈ: _________________________________________________________________ 

 

Службеник: ___________________ Окружни привредни суд: _______________________ 

 

ЈМБ службеника: □□□□□□□□□□□□□ Број протокола: _______________________________ 

 

 

1.  ПРЕДМЕТ УПИСА 

 

 

□   Оснивање                                                   

 

□   Промјена         

                                        

 

Промјена стечајног управника 

Промјена личних података о стечајном управнику 

Промјена вриједности стечајне масе 

Остало   

 

□  Упис или брисање забиљежбе 

 

□  Брисање 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@apif.net


 

2.  ПОДАЦИ О СТЕЧАЈНОЈ МАСИ 

 

 

Стечајна маса стечајног дужника (назив стечајног дужника): _____________________ 

 

 

ЈИБ стечајне масе:  __________________________________________________________ 

 

МБ стечајне масе: ___________________________________________________________ 

 

Адреса за пријем писмена стечајне масе 

 

Улица и број: _______________________________________________________________ 

Поштански број: _____________   Мјесто: _______________________________________ 

Град/општина: ______________________________________________________________ 

 

 

2.1  ПОДАЦИ О СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ НАД КОЈИМ ЈЕ 

ОБУСТАВЉЕН/ЗАКЉУЧЕН СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК  

 

 

Назив / Пословно име стечајног дужника:   ____________________________________ 

 

Скраћени назив / Пословно име стечајног дужника:  ___________________________ 

 

МБС / Рег. уложак стечајног дужника: __________________________________________  

 

ЈИБ стечајног дужника: _______________________________________________________ 

 

МБ стечајног дужника: _______________________________________________________  

 

ПДВ стечајног дужника: ______________________________________________________ 

 

 

Сједиште стечајног дужника 

 

Улица и број: _______________________________________________________________ 

Поштански број: _____________   Мјесто: _______________________________________ 

Град/општина: ______________________________________________________________ 

 

Контакт подаци стечајног дужника 

 

Телефон: _____________________________ Факс: _________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  ПРАВНИ ОСНОВ УПИСА 

 

Над стечајним дужником стечајни поступак  

 

□   Обустављен      □   Закључен 

 

Рјешењем Окружног привредног суда: __________________________________________ 

Број рјешења: _______________________________ датум: _________________________ 

 

Исправе које служе као правни основ за упис тражене промјене:  

   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4.  ВРИЈЕДНОСТ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ 

 

 

□  Није процијењена  

 

□  Процијењена у износу од _____________________________________________________ 

(словима:____________________________________________________________________) 

 

5.  ПОДАЦИ О СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ 

 

 

Име и презиме:   ____________________________________________________________ 

 

ЈМБ □□□□□□□□□□□□□    

 

Број л. к. / пасоша, мјесто и датум издавања: ______________________________________ 

 

Улица и број: _______________________________________________________________ 

 

Поштански број:  _____________  Мјесто: _______________________________________ 

 

Град/општина: ______________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________ Факс: _________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ЗАБИЉЕЖБЕ:  
 

 

□   Упис       

        

□   Брисање  

 

Врста акта: __________________________________________________________________ 

Орган који је издао акт: _______________________________________________________ 

 

Пословни број акта: __________________________________________________________ 

Датум доношења: ____________________________________________________________ 

 

Други основ за упис/брисање забиљежбе: _________________________________________ 

 

Текст забиљежбе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

7.  БРИСАЊЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:  

 

 

□  Брисање након обуставе стечајног поступка       

 

 

□  Брисање након закључења стечајног поступка   

 

 

Врста акта: _________________________________________________________________ 

 

Орган који је издао акт: _______________________________________________________ 

 

Пословни број акта: __________________________________________________________ 

 

Датум доношења: ____________________________________________________________ 

 

 

 

8.  НАПОМЕНА  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



 

9.  ПРИЛОЗИ (исправе које се достављају уз пријаву): 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

10.  НАЧИН ДОСТАВЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ ПОДНОСИОЦУ:  

 

 □  На шалтеру  АПИФ-а                                             □    Поштом 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су наведени 

подаци тачни. 

 

Име и презиме: ______________________________________________________________ 

 

ЈМБ □□□□□□□□□□□□□    

 

 

Својство подносиоца пријаве: _________________________________________________ 

 

Адреса за пријем писмена: ___________________________________________________ 

 

 

Мјесто: ___________________                                                           Потпис и печат: 

 

Датум: ___________________                                                           __________________ 
 
 
 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВИЛНИКА О КОРИШТЕЊУ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА И 

ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИЈЕЛА РЕГИСТРА ПОСЛОВНИХ 

СУБЈЕКАТА  

 

 

I  ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Правилника о кориштењу, техничким карактеристикама 

и одржавању електронског дијела регистра пословних субјеката садржан је у члану 5. став 

3. Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 67/13 и 15/16), којим је прописано да се коришћење, техничке 

карактеристике и одржавање електронског дијела регистра прописује правилником који 

доноси министар правде, у члану 159. став 3. Закона о стечају („Службени гласник 

Републике Српске“, број 16/16), којим је прописано да стечајну масу заступа стечајни 

управник, који је обавезан да стечајну масу региструје код органа који води регистар 

пословних субјеката, члану 185. став 7. Закона о стечају („Службени гласник Републике 

Српске“, број 16/16), којим је прописано да стечајна маса се региструје у регистру 

пословних субјеката на основу рјешења о закључењу стечајног поступка у складу са 

Законом којим се уређује регистрација пословних субјеката, а заступа је стечајни 

управник и члану 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) којим је прописано да 

министар представља министарство, доноси прописе и рјешења у управним и другим 

појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у министарству и 

одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства. 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Према мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број 

17.03-020-109/18  од 19. јануара 2018.године, након увида у прописе Европске уније и 

анализе одредаба Правилника о кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању 

електронског дијела регистра пословних субјеката, није установљено да постоје извори 

права ЕУ који уређују материју достављеног правилника, због чега у Изјави о 

усклађености стоји оцјена „непримјењиво“. 

 

III  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

Одредбом члана 5. став 3. Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/13 и 15/16) прописано је да се 

коришћење, техничке карактеристике и одржавање електронског дијела регистра 

прописује правилником који доноси министар правде.  

Чланом 159. Закона о стечају („Службени гласник Републике Српске“, број 16/16) је 

прописано да у случају продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни поступак у 

односу на стечајног дужника се обуставља, а у односу на стечајну масу се наставља, а 

коју заступа стечајни управник, који је обавезан да стечајну масу региструје код органа 

који води регистар пословних субјеката. 

Чланом 185. Закона о стечају је прописано да ако је уновчена сва имовина стечајног 

дужника, а постоје парнице које су у току, стечајни судија на приједлог стечајног 

управника може донијети рјешење о закључењу стечајног поступка, којим се стечајни 

управник именује за заступника стечајне масе стечајног дужника, коју чине средства 

издвојена по основу оспорених потраживања и средства која се остваре окончањем 



 

парница у корист стечајног дужника, а која се стечајна маса региструје у регистру 

пословних субјеката на основу рјешења о закључењу стечајног поступка у складу са 

Законом којим се уређује регистрација пословних субјеката.  

Имајући у виду чињеницу да је Закон о регистрацији пословних субјеката у 

Републици Српској, већ у примјени од 2013. године, те да је на снагу ступио Закон о 

стечају којим се прописује да се стечајна маса региструје у регистру пословних субјеката, 

било је неопходно приступити изради предметног Правилника, у складу са овим Законом. 

 

IV  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Правилника о кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању 

електронског дијела регистра пословних субјеката прописује се да се овим правилником 

прописује коришћење, техничке карактеристике и одржавање регистра пословних 

субјеката.  

Чланом 2. овог правилника прописује да се изглед, садржај и кориштење 

електронског дијела регистра пословних субјеката и Пријаве за регистрацију пословних 

субјеката и Пријаве за регистрацију стечајне масе налазе у прилогу овог правилника. 

Овим чланом се прописује да се регистра пословних субјеката води  у складу са Законом 

о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, а који Регистар води надлежни 

суд, који уноси и мијења податке у Регистру.  

Чланом 3. овог правилника прописује се садржај Пријаве за регистрацију пословних 

субјеката и Пријаве за регистрацију стечајне масе. 

Чланом 4. овог правилника прописује се да ће ступањем на снагу овог правилника 

престати да важи правилник, који је раније регулисао ову материју.  

Чланом 5. овог правилника прописује се ступање на снагу овог правилника. 

 

V   УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ 

ПРАВИЛНИКА 

 

У складу са чланом 37. став 1. тачка ђ) Пословника o раду Владе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) и тaчком 11. Смјерница за поступање 

републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12), обрађивач Правилника о 

кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању електронског дијела регистра 

пословних субјеката, није спровео консултације са јавношћу, јер материја предметног 

Правилника нема утицај на јавност и не подлијеже обавези у погледу консултација.  

 

VI  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ 

ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА 

 

За спровођење Правилника о кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању 

електронског дијела регистра пословних субјеката, нису потребна додатна средства из 

буџета Републике Српске.      


