
Занат ско-пред у зет нич ка комо ра 
Репу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 52. став 2. Зако на о занат ско-пред у зет -
нич кој дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Републике
Српске”, број 117/2011) и чла на 48. Ста ту та Занат ско
преду  зет нич ке комо ре Репу бли ке Срп ске, Скуп шти на
Занат ско-пред у зет нич ке комо ре Репу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци одр жа ној 30. маја 2012. годи не,  д о ни  ј е  л а  ј е

ОД Л У  К У
О НАЧИ НУ ОБРА ЧУ НА, ВИСИ НИ ГОДИ ШЊЕ 

ЧЛА НА РИ НЕ, РОКО ВИ МА И НАЧИ НУ УПЛА ТЕ 
ЧЛА НА РИ НЕ ЗАНАТ СКО-ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КОЈ 

КОМО РИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.

Чла на ри ну Занат ско-пред у зет нич кој комо ри Репу бли ке
Срп ске упла ћу ју сви реги стро ва ни пред у зет ни ци у основ ној,
допун ској и додат ној дје лат но сти који су по Зако ну о занат -
ско-пред у зет нич кој дје лат но сти чла но ви Занат ско-пред у зет -
нич ке комо ре Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Комо ра).

Члан 2.
Чла на ри на коју упла ћу ју чла но ви Комо ре из чла на 42.

став 1. Зако на о занат ско-пред у зет нич кој дје лат но сти упла -
ћу је се у мје сеч ном изно су у виси ни од 2 КМ, а која на
годи шњем нивоу изно си 24 КМ.

Члан 3.
Чла но ви Комо ре из чла на 42. став 2. Зако на о занат ско-

пред у зет нич кој дје лат но сти пла ћа ју чла на ри ну пау шал но.
Виси ну чла на ри не утвр ђу је Управ ни одбор Комо ре, уз
доно ше ње одлу ке о при је му у члан ство, у скла ду са чла -
ном 3. став 3. Ста ту та Комо ре.

Члан 4.
Чла на ри ну утвр ђе ну чла ном 2. ове одлу ке чла но ви

Комо ре дужни су упла ћи ва ти зајед но са дру гим оба ве за ма
по осно ву поре за и допри но са.

Члан 5.
Чла на ри на Комо ре је једин стве на и пла ћа се на жиро

рачун Комо ре, број: 5620990000097494 код Раз вој не бан ке
Бања  Лу ка.

Сред ства од чла на ри не Комо ре ауто мат ски се пра зне у
корист рачу на орга ни за ци о них једи ни ца Комо ре до пет на -
е стог у мје се цу.

Члан 6.
Сред ства при ку пље на од напла ће не чла на ри не кори сте

се за финан си ра ње рада и про грам ских зада та ка Комо ре и
орга ни за ци о них дије ло ва Комо ре, а дије ле се у изно су од
30% за Комо ру и 70% за орга ни за ци о не једи ни це Комо ре.

Члан 7.
Кон тро лу упла те чла на ри не са рачу на ЗПКРС на рачу -

не орга ни за ци о них једи ни ца Комо ре врши ће неза ви сни
реви зор.

Члан 8.
Ова одлу ка сту па на сна гу даном доно ше ња, а при мје -

њи ва ће се од 1. јану а ра 2012. годи не, а обја ви ће се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Републике Српске”.
Број: 17/12 Пред сје да ва ју ћи
30. маја 2012. годи не Скуп шти не,
Бања Лука Ла зо Шешић, с.р.

На осно ву чла на 48. Зако на о занат ско-пред у зет нич кој
дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Републике Српске”, број
117/11), Скуп шти на Занат ско-пред у зет нич ке комо ре
Републике Српске, на сјед ни ци одр жа ној 30. маја 2012.
годи не,  д о ни  ј е  л а  ј е

С ТА Т У Т
ЗАНАТ СКО-ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КЕ КОМО РЕ 

РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ
Члан 1.

Овим ста ту том регу ли шу се:
- назив и сје ди ште Занат ско-пред у зет нич ке комо ре

Републике Српске (у даљем тек сту Комо ра);
- про грам ски циље ви и зада ци Комо ре;
- пра ва, дужно сти и одго вор но сти чла но ва Комо ре;
- орга ни за ци о ни обли ци Комо ре;
- орга ни Комо ре:
- засту па ње и пред ста вља ње Комо ре;
- прав ни ста тус Комо ре;
- тери то ри јал на орга ни за ци ја;
- дру га пита ња од зна ча ја за рад Комо ре.

Члан 2.
Комо ра је само стал на, струч но-послов на невла ди на и

непр о фит на асо ци ја ци ја која засту па и ускла ђу је зајед нич -
ке инте ре се пред у зет ни ка на под руч ју Репу бли ке Срп ске.

Члан 3.
Пред у зет ни ци поста ју чла но ви Комо ре упи сом у Реги -

стар пред у зет ни ка.
Чла но ви Комо ре могу бити и дру ге орга ни за ци је, асо -

ци ја ци је и стру ков на удру же ња пред у зет ни ка који за то
изра зе инте рес.
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Субјек ти из ста ва 2. овог чла на поста ју чла но ви Комо -
ре доно ше њем одлу ке Управ ног одбо ра Комо ре да се заин -
те ре со ва ни субјек ти из чла на 2. овог ста ва при ма ју у члан -
ство Комо ре.

Члан 4.
Комо ра води Једин ствен реги стар чла но ва - пред у зет -

ни ка.
Реги стар чла но ва - пред у зет ни ка Комо ре је јав на књи -

га на осно ву које се изда ју и овје ра ва ју одго ва ра ју ћа увје -
ре ња и потвр де као јав не испра ве.

Пра вил ник о вође њу Једин стве ног реги стра чла но ва
Комо ре доно си Управ ни одбор Комо ре, уз сагла сност на -
дле жног мини стар ства.

II - НАЗИВ КОМО РЕ
Члан 5.

Назив Комо ре је: ЗАНАТ СКО-ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КА
КОМО РА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ.

Скра ће ни назив је: ЗПКРС.
Сје ди ште Комо ре је у Бањој Луци.

Члан 6.
Комо ра је прав но лице са пра ви ма, одго вор но сти ма и

оба ве за ма утвђе ним зако ном и овим ста ту том.
Члан 7.

Комо ра има окру гао печат преч ни ка 35 мм на коме су
испи са ни назив и сје ди ште Комо ре.

Печат је испи сан ћири ли цом у сље де ћем тек сту:
ЗАНАТ СКО-ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КА КОМО РА РЕПУ БЛИ КЕ
СРП СКЕ - БАЊА ЛУ КА, а у сре ди ни је заштит ни знак
Комо ре.

Знак је исто стра нич ни тро у гао пла ве боје, са жутим
исјеч ком окру глог обли ка у гор њем дије лу тро у гла, а у
доњем дије лу тро у гла садр жи скра ће ни назив ЗПКРС жуте
боје.

III - ЈАВ НА ОВЛА ШЋЕ ЊА
Члан 8.

Комо ра оба вља јав на овла шће ња која су утвр ђе на зако -
ном и дру гим про пи си ма.

Акти које Комо ра изда је у оба вља њу јав них овла шће ња
јесу јав не испра ве.

На потвр де и дру ге јав не испра ве које изда је Комо ра у
оба вља њу јав них овла шће ња може се изја ви ти при го вор.

Комо ра може изда ва ти потвр де, увје ре ња и сл. о чиње -
ни ца ма о који ма води еви ден ци ју.

IV - ЗАДА ЦИ КОМО РЕ
Члан 9.

Зада ци Комо ре су:
- да засту па инте ре се чла но ва Комо ре пред над ле жним

орга ни ма и орга ни за ци ја ма Репу бли ке Срп ске;
- да покре ће ини ци ја ти ве, даје приједлогe и мишље ња

над ле жним орга ни ма и орга ни за ци ја ма у вези са доно ше -
њем про пи са и мје ра које се тичу пред у зет ни штва и преду -
зет ни ка;

- да пру жа услу ге послов ног савје то ва ња, струч не и
савје то дав не помо ћи при ли ком осни ва ња и посло ва ња рад -
ње, као и да пру жа кон сул тант ске услу ге у скла ду са иска -
за ним инте ре си ма Комо ре;

- да про мо ви ше про из во де и услу ге чла но ва Комо ре у
земљи и ино стран ству посред ством интер не та, орга ни зо -
ва ње насту па на сај мо ви ма, изда ва ње публи ка ци ја, ката ло -
га и гла си ла и врше ње дру гих про мо тив них актив но сти;

- про мо ци ја, инфор ми са ње, савје то ва ње и уче ство ва ње
у актив но сти ма и посло ви ма који су у вези са сред њим
струч ним обра зо ва њем, сти ца њем мај стор ског зва ња,
доква ли фи ка ци јом, пре ква ли фи ка ци јом и оспо со бља ва -

њем за потре бе пред у зет нич ких дје лат но сти, ста рим и
умјет нич ким зана ти ма и дома ћом ради но шћу;

- ана ли за тржи шних усло ва и могућ но сти раз во ја пре -
д у зет ни штва;

-послов но пове зи ва ње, ускла ђи ва ње инте ре са, под сти -
ца ње лојал не кон ку рен ци је и сузби ја ње нело јал не кон ку -
рен ци је, зашти та добрих послов них оби ча ја, послов ног
мора ла и раз ви ја ње послов них одно са на дома ћем и ино -
стра ном тржи шту чла но ва Комо ре, сарад ња са дру гим
орга ни за ци ја ма и комо ра ма;

- да под сти че уна пре ђи ва ње ква ли те та про из во да и
услу га, уво ђе ња ино ва ци ја, зашти те живот не сре ди не,
зашти те на раду, зашти те потро ша ча и про мо ви са ња енер -
гет ске ефи ка сно сти;

- да раз ви ја инфор ма ци о ни систем и послов но инфор -
ми са ње, те инфор ми ше члан ство о струч ним, послов ним и
тех но ло шким пита њи ма из дје ло кру га рада;

- да доста вља инфор ма ци је по захтје ву над ле жног
мини стар ства;

- зашти та и уна пре ђи ва ње занат ских дје лат но сти, ста -
рих и умјет нич ких зана та и дома ће ради но сти;

- да под сти че, пома же, коор ди ни ра и врши над зор над
радом и испу ња ва њем зако ном и Ста ту том про пи са них
зада та ка орга ни за ци о них једи ни ца Комо ре;

- да води Једин стве ни реги стар пред у зет ни ка и еви ден -
ци је о орга ни за ци о ним једи ни ца ма Комо ре;

- да врши јав на овла шће ња која су повје ре на Комо ри
Зако ном о Занат ско-пред у зет нич кој дје лат но сти Репу бли ке
Срп ске и дру гим зако ни ма;

- да изда је потвр де о про из во ди ма сво јих чла но ва, а
које нису про пи са не дру гим про пи сом и

- да оба вља и дру ге посло ве у скла ду са зако ном и Ста -
ту том.

О врше њу јав них овла шће ња Комо ра под но си извје -
штај одго ва ра ју ћем орга ну у скла ду са повје ре ним овла -
шће њи ма.

V - ТЕРИ ТО РИ ЈАЛ НА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОМО РЕ
Члан 10.

Ради уна пре ђе ња, ускла ђи ва ња и засту па ња зајед нич -
ких инте ре са, пред у зет ни ци се удру жу ју у општин ска
занат ско-пред у зет нич ка удру же ња као основ ни орга ни за -
ци о ни облик рада.

У скла ду са прин ци пи ма еко но мич но сти, тери то ри јал -
не пове за но сти и сл., општин ска удру же ња са одре ђе ног
под руч ја удру жу ју се у под руч не занат ско-пред у зет нич ке
комо ре (у даљем тек сту: под руч не комо ре), те зајед но са
Занат ско-пред у зет нич ком комо ром Репу бли ке Срп ске чине
једин ствен комор ски систем пред у зет ни ка.

Члан 11.
Комо ра орга ни зу је свој рад пре ко под руч них комо ра,

које се фор ми ра ју за под руч ја: Бања Лу ка, Бије љи на,
Добој, Источ но Сара је во, Тре би ње и...

1. Под руч на комо ра реги је Бања  Лу ка обу хва та под ру -
ч ја општи на: Бања Лу ка, Гра ди шка, Језе ро, Кне же во,
Козар ска Дуби ца, Кру па на Уни, Костај ни ца, Лак та ши,
Мрко њић Град, Нови Град, При је дор, Прња вор, Риб ник,
Србац, Петро вац, Источ ни Дрвар, Оштра Лука, Купрес,
Чели нац и Шипо во, са сје ди штем у Бањој Лу ци.

2. Под руч на комо ра реги је Бије љи на обу хва та под ру чја
општи на: Бије љи на, Зво р ник, Бра ту нац, Сре бре ни ца,
Мили ћи, Вла се ни ца, Шеко ви ћи, Осма ци, Угље вик, Лопа -
ре, Пела ги ће во и Доњи Жабар, са сје ди штем у Бије љи ни.

3. Под руч на комо ра реги је Добој обу хва та под руч је
општи на: Добој, Дер вен та, Модри ча, Брод, Теслић,
Шамац, Петр о во и Вуко са вље, са сје ди штем у Добо ју.

4. Под руч на комо ра реги је Источ но Сара је во обу хва та
под руч ја општи на: Источ но Ново Сара је во, Пале, Више -
град, Рога ти ца, Рудо, Источ на Или џа, Источ ни Ста ри Град,
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Ново Гора жде, Соко лац, Трно во, Хан Пије сак и Чај ни че, са
сје ди штем у Источ ном Новом Сара је ву.

5. Под руч на комо ра реги је Тре би ње обу хва та под руч ја
општи на: Тре би ње, Фоча, Биле ћа, Гац ко, Бер ко ви ћи, Кали -
но вик, Љуби ње и Неве си ње, са сје ди штем у Тре би њу.

Члан 12.
Под руч на комо ра има свој ство прав ног лица.

Члан 13.
Ста тут под руч не комо ре не може бити у супрот но сти

са Ста ту том Комо ре, а ста тут занат ско-пред у зет нич ког
удру же ња не може бити у супрот но сти са ста ту том под руч -
не комо ре.

На ста тут удру же ња и под руч не комо ре сагла сност даје
Комо ра.

Члан 14.
Под руч не комо ре има ју: Скуп шти ну, Управ ни одбор,

извр шног дирек то ра и дру ге орга не у скла ду са општим
акти ма и овим ста ту том.

Члан 15.
Скуп шти на под руч не комо ре бира извр шног дирек то ра

под руч не комо ре, путем јав ног кон кур са, на при је длог
управ ног одбо ра.

Функ ци ја извр шног дирек то ра под руч не комо ре оба -
вља се про фе си о нал но.

Члан 16.
Међу соб на подје ла рада, садр жај и начин оба вља ња

рада изме ђу Комо ре и под руч не комо ре регу ли шу се посеб -
ним актом.

Члан 17.
Скуп шти не општин ских удру же ња пред у зет ни ка и

под руч них комо ра усва ја ју ста ту те.
Ста ту том удру же ња, одно сно под руч не комо ре регу ли -

шу се зада ци, избор орга на и њихо ве над ле жно сти, међу -
соб на пра ва и оба ве зе чла но ва удру же ња, одно си удру же -
ња и под руч не комо ре, уну тра шња орга ни за ци ја, избор не
про це ду ре и др.

VI - НАЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА РАДА КОМО РЕ
Члан 18.

Чла но ви Комо ре оства ру ју сво је инте ре се уче шћем
сво јих пред став ни ка у орга ни ма Комо ре и у одре ђе ним
обли ци ма орга ни зо ва ња рада у Комо ри.

Члан 19.
Комо ра оства ру је сво је задат ке путем Скуп шти не,

Управ ног одбо ра, под руч них комо ра и њихо вих орга на и
пре ко дру гих обли ка пове зи ва ња и рада у Комо ри.

Члан 20.
Ради оси гу ра ња зако ни то сти функ ци о ни са ња комор -

ског систе ма, под руч на комо ра оба ве зна је доста вља ти
Комо ри: про грам рада, финан сиј ски план, извје штај о раду,
годи шњи финан сиј ски извје штај, као и подат ке и дру ге
опште акте које над ле жна тије ла под руч не комо ре доно се
у под руч ја на осно ву овла шће ња која су са Комо ре пре не -
се на на под руч не комо ре.

VII - ОБРА ЗО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА
Члан 21.

Комо ра у скла ду са зако ном и дру гим про пи си ма под -
сти че, орга ни зу је и уче ству је у обра зо ва њу и оспо со бља ва -
њу за потре бе занат ства и малог пред у зет ни штва.

Члан 22.
Зада ци и посло ви Комо ре на под руч ју обра зо ва ње и

оспо со бља ва ње пред у зет ни ка за доби ја ње мај стор ског зва -
ња:

- орга ни зо ва ње и уче ство ва ње у изра ди про гра ма за
пола га ње мај стор ског испи та;

- даје мишље ње над ле жном мини стар ству о дје лат но -
сти ма које се сма тра ју занат ском про из вод њом и занат ским
услу га ма;

- пра ће ње раз во ја зани ма ња и пред ла га ње нових зани -
ма ња у занат ству;

- име ну је чла но ве коми си је за пола га ње прак тич ног
дије ла испи та;

- води еви ден ци ју чла но ва коми си је за пола га ње мај -
стор ског испи та;

- води Реги стар зана тли ја са поло же ним мај стор ским
испи том;

- утвр ђу је испу ње ност усло ва занат ских рад њи за оба -
вља ње прак тич ног дије ла обу ке у занат ским рад ња ма;

- води Реги стар занат ских рад њи које могу врши ти обу -
ку;

- може да орга ни зу је цен тре за обу ку;
- оба вља и дру ге посло ве у обла сти обра зо ва ња про пи -

са не зако ном и дру гим про пи си ма.
VIII - САРАД ЊА СА ДРЖАВ НИМ ОРГА НИ МА, 

ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА И КОМО РА МА
Члан 23.

Комо ра сара ђу је са Народном скуп шти ном Републике
Српске, Вла дом Републике Српске, репу блич ким орга ни ма
упра ве и дру гим орга ни ма и орга ни за ци ја ма у Репу бли ци
Срп ској у изгра ђи ва њу раз вој не и теку ће еко ном ске поли -
ти ке и рје ша ва њу дру гих пита ња од инте ре са за при вре ду
и раз вој пред у зет ни штва.

Члан 24.
У извр ша ва њу сво јих зада та ка Комо ра сара ђу је са При -

вред ном комо ром Репу бли ке Срп ске и при вред ним комо ра -
ма, удру же њи ма и слич ним асо ци ја ци ја ма дру гих зема ља,
реги ја и међу на род ним вла ди ним и невла ди ним еко ном -
ским орга ни за ци ја ма.

Сарад ња Комо ре са одре ђе ним међу др жав ним вла ди -
ним и невла ди ним еко ном ским орга ни за ци ја ма оства ру је
се путем орга на Комо ре.

IX - ОРГА НИ КОМО РЕ
Члан 25.

Орга ни Комо ре су:
- Скуп шти на Комо ре,
- Управ ни одбор,
- дирек тор Комо ре.

IX - 1. СКУП ШТИ НА КОМО РЕ
Члан 26.

Скуп шти на је нај ви ши орган упра вља ња Комо ре.
Скуп шти ну чине пред став ни ци под руч них комо ра.
Ман дат Скуп шти не Комо ре тра је четири годи не.

Члан 27.
Скуп шти на Комо ре бро ји 27 чла но ва.
Број пред став ни ка под руч них комо ра у Скуп шти ни

Комо ре утвр ђу је се сра змјер но бро ју пред у зет ни ка у по -
друч ној комо ри, тако да на сва ких 1000 пред у зет ни ка бира
се по један (1) пред став ни к у Скуп шти ну Комо ре.

Члан 28.
Скуп шти на ради и одлу чу је на сјед ни ца ма које се одр -

жа ва ју по потре би, а нај ма ње један пут годи шње, на осно ву
одлу ке Управ ног одбо ра Комо ре.

Управ ни одбор сази ва ван ред ну Скуп шти ну на осно ву
писа ног захтје ва већи не чла но ва Скуп шти не, одно сно на
осно ву писа ног захтје ва нај ма ње 2.000 пред у зет ни ка са
важе ћим упи сом у Реги стар.
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Члан 29.
Скуп шти на Комо ре има пред сје да ва ју ћег, који се бира

из реда чла но ва Скуп шти не.
Члан 30.

Скуп шти на може да ради и пуно ва жно одлу чу је ако
сјед ни ци при су ству је више од поло ви не њених чла но ва.

За одлу чи ва ње о Ста ту ту, њего вим измје на ма и допу на -
ма, финан сиј ском пла ну, утвр ђи ва њу виси не и начи на пла -
ћа ња чла на ри не, избо ру дирек то ра Комо ре и чла но ва
Управ ног одбо ра потреб на је сагла сност већи не од укуп ног
бро ја пред став ни ка у Скуп шти ни Комо ре, а у оста лим слу -
ча је ви ма одлу чу је се већи ном гла со ва при сут них.

Члан 31.
Над ле жно сти Скуп шти не су:
- доно си ста тут и послов ник о раду;
- доно си општа акта, осим акта о систе ма ти за ци ји рад -

них мје ста, који доно си дирек тор;
- утвр ђу је ста во ве и даје смјер ни це за рад орга на и

тије ла Комо ре;
- усва ја про грам рада, финан сиј ски план посло ва ња,

годи шњи извје штај о посло ва њу и извје штај неза ви сног
реви зо ра;

- доно си етич ки кодекс;
- бира и разр је ша ва чла но ве Управ ног одбо ра и дирек -

то ра;
- одлу чу је о рас пи си ва њу и спро во ђе њу избо ра за орга -

не Комо ре;
- бира и разр је ша ва чла но ве Суда части;
- одлу чу је о сти ца њу и про да ји непо крет не имо ви не,

заду жи ва њу и опте ре ће њу непо крет не имо ви не;
- бира неза ви сног реви зо ра за кон тро лу мате ри јал но-

финан сиј ског посло ва ња и финан сиј ских извје шта ја;
- одлу чу је о сарад њи са комо ра ма у земљи и ино стран -

ству, као и са међу на род ним орга ни за ци ја ма и
- оба вља и дру ге посло ве пред ви ђе не зако ном и овим

ста ту том.
Члан 32.

Начин рада Скуп шти не утвр ђу је се њеним послов ни -
ком о раду.

IX - 2. УПРАВ НИ ОДБОР
Члан 33.

Управ ни одбор је извр шни орган Скуп шти не Комо ре и
за свој рад одго ва ра Скуп шти ни.

Сјед ни це Управ ног одбо ра сази ва пред сјед ник Управ -
ног одбо ра или већи на чла но ва Управ ног одбо ра.

Члан 34.
Управ ни одбор има пет чла но ва.
Чла но ве Управ ног одбо ра бира Скуп шти на Комо ре из

реда пред став ни ка Комо ре, и то: Бања  Лу ка два чла на,
Бије љи на једног чла на, Добој једног чла на, Источ но Сара -
је во и Тре би ње једног чла на.

Члан 35.
Управ ни одбор из реда сво јих чла но ва бира пред сјед -

ни ка Управ ног одбо ра.
Чла но ви Управ ног одбо ра бира ју се на пери од од чети-

ри годи не, а нај ви ше се могу бира ти два ман да та.
Чла ну Управ ног одбо ра пре ста је ман дат при је исте ка

вре ме на на које је иза бран пре стан ком оба вља ња пред у зет -
нич ке дје лат но сти, под но ше њем остав ке или опо зи вом
орга на који га је иза брао.

Члан 36.
Над ле жно сти Управ ног одбо ра су:
- непо сред но упра вља Комо ром;

- пра ти извр ша ва ње оба ве за Комо ре;
- одлу чу ју о кори шће њу сред ста ва Комо ре;
- утвр ђу је при је дло ге поје ди нач них и општих ака та за

Скуп шти ну;
- утвр ђу је при је длог про гра ма рада, финан сиј ски план

посло ва ња и годи шњи извје штај о посло ва њу;
- доно си послов ник о свом раду и дру га општа акта

утвр ђе на Ста ту том;
- обра зу је тије ла за одре ђе на пита ња и утвр ђу је садр жај

њихо вог рада;
- утвр ђу је виси ну днев ни ца и дру гих накна да за чла но -

ве орга на и тије ла и функ ци о не ра Комо ре у скла ду са важе -
ћим про пи си ма;

- одре ђу је који се доку мен ти у Комо ри сма тра ју тај ним;
- одлу чу је о купо ви ни основ них сред ста ва;
- име ну је пред став ни ке Комо ре у одго ва ра ју ће орга не и

орга ни за ци је у скла ду са зако ном и акти ма тих орга на и
орга ни за ци ја;

- покре ће ини ци ја ти ву за доно ше ње нових и измје ну
или допу ну посто је ћих зако на и дру гих про пи са и мје ра од
зна ча ја за пред у зет ни ке, те раз ма тра нацр те зако на и дру -
гих про пи са и доста вља мишље ње над ле жним орга ни ма и

- оба вља дру ге посло ве у скла ду са зако ном, Ста ту том
и дру гим општим акти ма Комо ре.

Члан 37.
Начин рада Управ ног одбо ра утвр ђу је се Послов ни ком

о раду Одбо ра.
IX - 3. ДИРЕК ТОР КОМО РЕ

Члан 38.
Дирек то ра Комо ре бира и разр је ша ва Скуп шти на

Комо ре, на при је длог Управ ног одбо ра.
Дирек тор Комо ре бира се путем јав ног кон кур са.
За дирек то ра Комо ре може бити иза бра но лице које

има завр шен факул тет, нај ма ње пет годи на рад ног иску ства
на посло ви ма са руко во де ћим овла шће њи ма, зна њем стра -
ног јези ка и који испу ња ва дру ге посеб не усло ве утвр ђе не
пра вил ни ком о раду.

Дирек тор Комо ре име ну је се на ман дат ни пери од од че-
тири годи не, са могућ но шћу понов ног име но ва ња.

Дирек тор Комо ре за свој рад одго ва ра Скуп шти ни
Комо ре.

Члан 39.
Над ле жно сти дирек то ра Комо ре су:
- пред ста вља и засту па Комо ру;
- одго во ран је за зако ни тост рада Комо ре;
- спр о во ђе ње послов не поли ти ке;
- спро во ђе ње одлу ка Скуп шти не и Управ ног одбо ра;
- пра ти реа ли за ци ју про гра ма рада и финан сиј ског пла -

на;
- извје шта ва о посло ва њу Комо ре Управ ни одбор и

Скуп шти ну;
- при пре ма про грам рада и финан сиј ски план посло ва -

ња и годи шњи извје штај о посло ва њу;
- доно си акт о систе ма ти за ци ји рад них мје ста и
- има и дру га пра ва и оба ве зе утвр ђе не зако ном и Ста -

ту том.
X - СУД ЧАСТИ

Члан 40.
Суд части је неза ви сни орган Комо ре.
Суд части води поступ ке и одлу чу је о повре да ма

послов них оби ча ја, уго во ра, тржи шних пра ви ла и дру гих
про пи са, неиз вр ша ва њу оба ве за чла но ва и непо што ва њу
одлу ка Комо ре.
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Суд части има пред сјед ни ка и два чла на, које име ну је
Скуп шти на Комо ре, на пери од од четири годи не.

Начин рада Суда части утвр ди ће се посеб ним актом.
XI - СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Члан 41.
За оба вља ње струч них, адми ни стра тив них и помоћ них

посло ва Комо ра има Струч ну слу жбу.
Струч на слу жба Комо ре оба вља посло ве за спро во ђе ње

Ста ту та, одлу ка, закљу ча ка и дру гих ака та орга на и обли ка
орга ни зо ва ња и рада, при пре ма инфор ма ци је, ана ли зе,
нацр те општих и дру гих ака та за потре бе Комо ре, као и
ини ци јал не при је дло ге за доно ше ње зако на и дру гих про -
пи са из обла сти пред у зет ни штва, орга ни зу је актив но сти и
извр ша ва посло ве из дје лат но сти Комо ре.

Струч на слу жба Комо ре орга ни зу је се тако да за потре -
бе чла но ва Комо ре обез бје ђу је одре ђе не послов не инфор -
ма ци је, подат ке, струч не савје те, суге сти је и дру го што би,
на осно ву иску ста ва раз ви је не тржи шне при вре де, омо гу -
ћа ва ло чла но ви ма Комо ре успје шни је при ла го ђа ва ње
тржи шним усло ви ма при вре ђи ва ња.

Струч на слу жба Комо ре у оба вља њу сво јих посло ва
сара ђу је са струч ним слу жба ма под руч них комо ра, науч -
ним и струч ним орга ни за ци ја ма, репу блич ким орга ни ма
упра ве и репу блич ким орга ни за ци ја ма.

Члан 42.
Радом Струч не слу жбе руко во ди дирек тор Комо ре, који

ову функ ци ју оба вља про фе си о нал но.
Дирек тор Комо ре руко во ди радом Струч не слу жбе

Комо ре у скла ду са зако ном и општим акти ма Комо ре,
наред бо да вац је извр ше ња финан сиј ског пла на Комо ре у
дије лу сред ста ва за потре бе Струч не слу жбе и одго во ран је
за њихо во намјен ско кори шће ње.

XII - ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ И ЗАСТУ ПА ЊЕ КОМО РЕ
Члан 43.

Дирек тор Комо ре пред ста вља и засту па Комо ру пре ма
тре ћим лици ма.

Одлу ком дирек то ра Комо ре пред ста вља ње и засту па ње
Комо ре по поје ди ним пита њи ма може се пре ни је ти и на
дру га лица.

XIII - ЈАВ НОСТ РАДА КОМО РЕ
Члан 44.

Рад Комо ре је јаван.
Пред став ни ци јав ног инфор ми са ња могу при су ство ва -

ти сјед ни ца ма орга на Комо ре и рад них тије ла у Комо ри
ради оба вје шта ва ња јав но сти о раду Комо ре.

Изу зет но орга ни Комо ре могу одлу чи ти да се одре ђе на
пита ња раз ма тра ју без пред став ни ка сред ста ва јав ног
инфор ми са ња.

Члан 45.
Општим актом Комо ре одре ђу је се које испра ве и пода -

ци пред ста вља ју послов ну тај ну чије би саоп ште ње нео -
вла шће ном лицу, због њего ве при ро де и зна ча ја, било про -
тив но инте ре си ма Комо ре и њених чла но ва.

Члан 46.
Комо ра може орга ни зо ва ти сво је гла си ло путем којег

би инфор ми са ла о свом раду чла но ве Комо ре и дру ге орга -
не, орга ни за ци је и јав ност.

У циљу бржег и детаљ ни јег инфор ми са ња сво га члан -
ства и јав но сти, Комо ра има WEB стра ни цу.

Члан 47.
Дирек тор Комо ре, одно сно дру го лице које он овла сти

може дави ти инфор ма ци је и подат ке о Комо ри и одго вор ни
су за њихо ву тач ност и исти ни тост.

XIV - ФИНАН СИ РА ЊЕ КОМО РЕ
Члан 48.

Сред ства за финан си ра ње Комо ре и орга ни за ци о них
једи ни ца Комо ре обез бје ђу ју се из чла на ри не, при хо да од
накна да за услу ге које пру жа Комо ра и дру гих изво ра.

Скуп шти на Комо ре одлу ком утвр ђу је виси ну годи шње
чла на ри не, начин обра чу на, међу соб ну рас по дје лу изме ђу
Комо ре и орга ни за ци о них једи ни ца, роко ве и начин упла те
чла на ри не, а која на годи шњем нивоу не може бити већа од
24 КМ.

Одлу ка Скуп шти не из ста ва 2. овог чла на обја вљу је се
у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Сред ства при ку пље на од напла ће не чла на ри не кори сте
се за финан си ра ње рада и про грам ских зада та ка, а дије ле
се у изно су од 30% за Комо ру и 70% за орга ни за ци о не
једи ни це Комо ре.

Чла на ри на се упла ћу је на једин стве ни рачун Комо ре.
XV - КОН ТРО ЛА ФИНАН СИЈ СКОГ ПОСЛО ВА ЊА И

ЖИРО РАЧУН
Члан 49.

Управ ни одбор сва ке годи не под но си Скуп шти ни
Комо ре при је длог про гра ма рада, финан сиј ског пла на, као
и годи шњи извје штај о посло ва њу и завр шни рачун за
прет ход ну годи ну.

Годи шњи извје штај о посло ва њу и завр шни рачун за
про те клу годи ну прет ход но кон тро ли ше неза ви сни реви -
зор.

Члан 50.
Комо ра има свој жиро рачун, а наред бо дав ца за кори -

шће ње сред ста ва са жиро рачу на утвр ђу је Управ ни одбор.
XVI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 51.
Сту па њем на сна гу овог ста ту та пре ста је да важи Ста -

тут Занат ско-пред у зет нич ке комо ре Репу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 16/02) и
Одлу ка о измје на ма и допу на ма Ста ту та Занат ско-пред у -
зет нич ке комо ре Репу бли ке Срп ске, број: 18-1/09, од 24.
децембра 2009. годи не.

Члан 52.
Овај ста тут сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.
Број: 17/12 Пред сје да ва ју ћи
30. маја 2012. годи не Скуп шти не,
Бања Лука Ла зо Шешић, с.р.
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