РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА

Број: 26.012/050-903/09
Датум: 24.04.2009. године
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
Н/Р Министрице
Предмет: Одовор на упит, доставља се
Веза: Акт број 17.05-482-235/09 oд 07.04.2009. године
Поводом Вашег дописа, наведени број и датум, којим од овог органа тражите
одговор на упит запримљеног путем Регистра одобрења и инспекцијских поступака и
предмета контроле, обавјештавамо Вас о следећем.
Поступци гашења предузећа, односно одјављивања радње регулисани су
одредбама Закона о предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 24/98,
62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06) као и Законом о занатско - предузетничкој
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 72/07). Предузећа своју
пословну активност завршавају након спроведеног поступка ликвидације или у
одређеним случајевима, након спроведеног стечајног поступка, који омогућује
намирење повјериоцима који су пријавлили своја потраживања. Предузетник престаје
са обављањем предузетничке дјелатности одјавом, по сили закона и у другим
случајевима одређеним законом. Одјава обављања дјелатности врши се писменим
путем, прије престанка рада, код надлежног општинског органа управе, који о истом
доноси рјешење. Рјешење о престанку обављања дјелатности надлежни општински
орган управе доставља подносиоцу пријаве, надлежном органу пореске управе,
надлежним инспекцијским органима, надлежном фонду пензијског и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања, занатско-предузетничкој комори, републичком
заводу за статистику, као и надлежном органу управе ако предузетник има
пребивалиште на подручју друге општине.
Неизмирена дуговања привредних субјеката према државним органима,
Пореској управи, Управи за индиректно опорезивање, јавним фондовима и др.
потражују наведени повјериоци поступима који су регулисани законском и
подзаконском материјом. Инспекцијски органи не контролишу измиривање обавеза
истих према повјериоцима након престанка обављања привредне дјелатности, већ
њихово законито пословање, тј. да ли привредни субјекат испуњава услове у погледу
техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређивања животне средине,
као и друге прописане услове. Дакле, свако чији је имовински интерес оштећен од
стране дужника своје потраживање може остварити у судском поступку.
С поштовањем,
ДИРЕКТОР
Славко Суботић
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