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XI
Услови за избор и именовање чланова Управног одбора
и директора Дома, њихова права и обавезе уређују се Статутом Дома у складу са законом.
XII
Дом је дужан да Статут Дома усклади са овом одлуком
у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу.
XIII
Оснивач даје сагласност на годишњи програм, финансијски план и Статут Дома.
XIV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-476/14
21. марта 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

387
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 53. сједници, одржаној 21.03.2014.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса проширење и реконструкција Улице косовске у Бањој Луци, па се у ту сврху
може извршити потпуна експропријација некретнина означених као:
- к.ч. бр. 345/2, “Кућиште-двориште”, у површини од 17
м², уписана у Пл. бр. 390 к.о. Чифлук на име Нинковић Милорада Небојше са 3/4 дијела и Ожеговић Милорада Радмиле са 1/4 дијела, а што по старом премјеру одговара к.ч.
бр. 65/12, “Воћњак Градилиште”, воћњак у површини од 17
м², уписана у зк. ул. бр. 393 к.о. Чифлук са правом сусвојине Нинковић Милорада Небојше са 3/4 дијела и Ожеговић
Милорада Радмиле са 1/4 дијела.
II
Корисник експропријације је Град Бања Лука.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-471/14
21. марта 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 53. сједници, одржаној 21.03.2014. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА

I
У Одлуци о утврђивању општег интереса, број: 04/1012-2-2001/13, од 18.09.2013. године (“Службени гласник
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Републике Српске”, број 85/13), у тачки I послије алинеје
97 додају се нове алинеје, које гласе:
“ - к.ч. бр. 591/13, Поток Баворна, поток у површини од
54 м², уписана у Пл. бр. 84/2 к.о. Лисковац, посјед ДС Воде
са 1/1 дијела,
- к.ч. бр. 619/2, канал, 330 канал, у површини од 443 м²,
уписана у Пл. бр. 253 к.о. Лисковац, посјед Водопривредно
предузеће “Сава” Градишка са 1/1 дијела и
- к.ч. бр. 34/14, Поткућница, њива 3. класе, у површини од 262 м², уписана у Пл. бр. 385 к.о. Лисковац, посјед
Бајректаревић (Назифа) Елведина са 1/1 дијела.”.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-472/14
21. марта 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

389
На основу члана 8. став 5. Закона о развоју малих и
средњих предузећа (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије,
енергетике и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УСПОСТАВЉАЊA
ПОСЛОВНИХ ЗОНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се врсте, услови, начин,
носиоци и потребне активности за успостављање пословних зона.
Члан 2.
Циљеви успостављања пословних зона су:
а) стварање нових, раст и развој постојећих малих и
средњих предузећа,
б) отварање нових радних мјеста и раст прихода на локалном и републичком нивоу,
в) подстицање инвестиција у производне и остале дјелатности,
г) подстицање и промовисање улагања кроз доступност
потребне инфраструктуре на једном мјесту уз одређене погодности,
д) јачање сарадње међу пословним субјектима и њихово увезивање,
ђ) повећање конкурентности пословних субјеката,
е) сарадња са образовним институцијама, усвајање нових технологија и развој иновација,
ж) рационално коришћење простора уз обезбјеђење заштите животне средине и
з) промоција подручја као повољне инвестиционе локације.
Члан 3.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику
имају сљедеће значење:
а) пословна зона је облик предузетничке инфраструктуре који представља грађевински уређен и комунално
опремљен простор, намијењен да га усклађено и плански
користи већи број привредних субјеката који обављају привредну дјелатност,
б) корисник пословне зоне је правно лице или предузетник који послује у оквиру пословне зоне,
в) успостављање пословне зоне су активности које
обухватају припремне радње, утврђивање економске оправданости, доношење одлуке о оснивању, уређење и пословно настањивање у пословној зони,
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г) припремне радње на успостављању пословне зоне
су активности које се спровoде у циљу утврђивања потенцијалних локација за зону, разматрањем постојећих инфраструктурних капацитета, планова развоја јединице локалне
самоуправе и потребе за успостављањем пословне зоне,
д) студија економске оправданости (прединвестициона
студија) је документ којим се, на основу анализе привредног стања и потреба, исказаног предузетничког интереса,
потенцијалне локације за пословну зону и њених просторних и еколошких предуслова, утврђује економска оправданост успостављања пословне зоне,
ђ) одлука о оснивању пословне зоне је одлука којом се
утврђују оснивач, назив, просторни смјештај у складу са
документима просторног уређења, инфраструктура, фазе
изградње, начин обезбјеђивања финансијских средстава и
управљање пословном зоном, као и друга питања од значаја за успостављање и рад пословне зоне,
е) инвестициона студија је техничко-економски документ који обједињује анализу трошкова и користи, изворе
средстава за финансирање успостављања зоне и динамику
њиховог прибављања, као и друге информације потребне
за доношење оперативних одлука у вези са успостављањем
зоне,
ж) ниво предузетничке активности представља број
пословних субјеката на 1.000 становника на територији за
коју се успоставља пословна зона и
з) уређење пословне зоне је изградња потребне инфраструктуре до прилаза зони, као и у оквиру зоне.
Члан 4.
(1) Оснивач пословне зоне, у смислу овог правилника,
јесте јединица локалне самоуправе.
(2) Скупштина јединице локалне самоуправе разматра
и доноси одлуке у вези са успостављањем пословне зоне.
(3) Изузетно од става 1. овог члана, Влада Републике
Српска може бити оснивач пословне зоне која је од интереса за Републику Српску.
Члан 5.
(1) Пословне зоне, у смислу овог правилника, дијеле се
према критеријумима:
а) значаја за укупни развој Републике Српске и локални
економски развој,
б) укупне површине пословне зоне и
в) врсте пословних активности у оквиру пословне зоне.
(2) Укупна површина пословне зоне утврђује се одлуком о оснивању.
(3) Локације пословних зона у Републици Српској
утврђују се у складу са стратешким документом просторног уређења.
Члан 6.
(1) Пословне зоне се према значају за укупни развој Републике Српске и локални економски развој дијеле на:
а) стратешке пословне зоне, које су успостављене са
циљем јачања равномјерног територијалног развоја, подстицања директних страних инвестиција, привлачења пословних субјеката који обављају дјелатности засноване на
знању, иновативности, савременим научнотехнолошким
достигнућима и организацији управљања, подстицања прекограничне и међународне пословне сарадње,
б) подручне пословне зоне, које су успостављене ради
развоја одређеног подручја у складу са стратешким документом просторног уређења и
в) локалне пословне зоне, у којима пословни субјекти
са подручја једне јединице локалне самоуправе обављају
дјелатност.
(2) Критеријуми за утврђивање стратешких и подручних пословних зона из става 1. т. а) и б) овог члана су:
а) допринос реализацији стратешких циљева развоја
Републике Српске и јединице локалне самоуправе,
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б) допринос равномјерном територијалном развоју Републике Српске,
в) величина пословне зоне,
г) геостратешки положај локације намијењене за пословну зону и компаративне предности пословне зоне,
д) природни потенцијали и индустријска структура подручја у којем је успостављена пословна зона,
ђ) мјере подршке за пословне субјекте који обављају
или намјеравају да обављају дјелатност у пословној зони
(центри за пословно савјетовање, бизнис инфо-центри, локалне развојне агенције, инкубатори, финансијске институције и друго),
е) број и структура запослених на подручју у којем се
успоставља пословна зона,
ж) ниво предузетничке активности,
з) исказани предузетнички интерес за пословно
настањивање у пословној зони и
и) исказани предузетнички интерес пословних субјеката који обављају дјелатности засноване на знању, иновативности, савременим научнотехнолошким достигнућима
и организацији управљања за пословно настањивање у пословној зони.
(3) На основу критеријума из става 2. овог члана, а на
приједлог Министарства индустрије, енергетике и рударства, које претходно прибавља мишљења министарства
надлежног за просторно уређење и грађевинарство, министарства надлежног за локалну самоуправу, министарстава надлежних за поједине привредне дјелатности и других организација, Влада Републике Српске доноси одлуку о
утврђивању стратешких и подручних пословних зона.
(4) Подршка развоју стратешких и подручних зона планира се у складу са расположивим средствима у републичком буџету, буџетима јединица локалне самоуправе, средствима из европских фондова, донација и других облика
помоћи.
Члан 7.
Пословне зоне се према укупној површини дијеле на:
а) микрозоне, чија је укупна површина до 10 ha,
б) мале зоне, чија је укупна површина од 10 ha до 50 ha,
в) средње зоне, чија је укупна површина од 50 ha до
100 ha и
г) велике зоне чија је укупна површина већа од 100 ha.
Члан 8.
Пословне зоне се према врсти пословних активности
које се у њима обављају дијеле на:
а) производне зоне, у којима већи број корисника зоне
обавља производне дјелатности, односно већи дио укупне
површине зоне заузимају корисници који обављају производне дјелатности,
б) трговачко-дистрибутивне зоне, у којима већи број корисника зоне обавља дјелатности трговине, складиштења
и превоза, односно већи дио укупне површине зоне заузимају корисници који обављају дјелатности трговине, складиштења и превоза и
в) услужне зоне, у којима већи број корисника зоне
обавља услужне дјелатности, односно већи дио укупне површине зоне заузимају корисници који обављају услужне
дјелатности.
Члан 9.
Услови које је оснивач дужан да обезбиједи за успостављање пословне зоне су:
а) енергетска инфраструктура (електрична енергија, гас
и друго),
б) комунална инфраструктура (вода, канализација и
друго),
в) саобраћајна инфраструктура (приступни путеви, путеви у оквиру зоне и друго),
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г) телекомуникациона инфраструктура (телефон, интернет и друго),
д) заштита животне средине,
ђ) средства за успостављање пословне зоне и
е) управљање пословном зоном.
Члан 10.
(1) У циљу испуњавања услова за успостављање пословне зоне, у смислу члана 9. овог правилника, оснивач
предузима сљедеће активности:
а) разматра потребу за успостављањем пословне зоне,
б) доноси одлуку о предузимању припремних радњи за
успостављање пословне зоне,
в) доноси одлуку о изради студије економске оправданости за успостављање пословне зоне,
г) доноси одлуку о оснивању пословне зоне,
д) планира и обезбјеђује изворе финансирања за успостављање пословне зоне,
ђ) израду спроведбеног документа просторног уређења
за пословну зону,
е) рјешава имовинско-правне односе у оквиру пословне
зоне,
ж) израду пројеката инфраструктуре за пословну зону,
з) израду инвестиционе студије за пословну зону,
и) уређење простора и изградња инфраструктуре у пословној зони,
ј) доноси одлуку о условима и критеријумима пословног настањивања и коришћењу пословне зоне и
к) промоцију пословне зоне.
Члан 11.
(1) Разматрање потребе за успостављањем пословне
зоне из члана 10. тачка а) овог правилника врши се на основу стратешких докумената оснивача.
(2) Стратешки документи из става 1. овог члана могу
бити:
а) стратешки документи просторног уређења или
б) стратешки план економског развоја или
в) други развојни документи.
(3) У случају да оснивач не располаже стратешким документима из става 2. овог члана, потреба за успостављањем
пословне зоне утврђује се на основу оцјене друштвено-економског стања у јединици локалне самоуправе.
(4) Оцјена друштвено-економског стања из става 3. овог
члана врши се на основу фактора који утичу на развој јединице локалне самоуправе, а између осталог обухватају:
а) географски положај,
б) природне изворе и богатство,
в) саобраћајне везе,
г) расположиву енергетску и комуналну инфраструктуру,
д) број запослених и незапослених, односно проценат
запослености,
ђ) ниво предузетничке активности,
е) образовну структуру радно активног становништва,
ж) могућности образовања,
з) трошкове радне снаге и
и) близину потрошача и добављача.
(5) Резултат разматрања потребе за успостављањем
пословне зоне је утврђивање њене неопходности за даљи
развој јединице локалне самоуправе, без дефинисања величине, садржаја и других елемената пословне зоне.
Члан 12.
(1) Послије утврђене потребе за успостављањем пословне зоне, оснивач доноси одлуку о предузимању при-
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премних радњи за успостављање пословне зоне из члана
10. тачка б) овог правилника.
(2) Одлуком о предузимању припремних радњи именује
се радна група за провјеру потенцијалних локација у смислу свих релевантних података у вези са успостављањем
пословне зоне.
(3) Радну групу чине службеници јединице локалне самоуправе.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, оснивач може, а
у зависности од потреба и расположивих новчаних средстава, именовати у радну групу и друга стручна лица која
доприносе успјешној реализацији задатка радне групе.
(5) Након провјере потенцијалних локација за успостављање пословне зоне, извршене анализе исказаних потреба, постојећег стања и доступних извора финансирања,
радна група из става 2. овог члана утврђује оправданост,
односно потребу за успостављањем пословне зоне на простору јединице локалне самоуправе и сачињава пројектни
задатак и акциони план.
Члан 13.
(1) Оснивач разматра утврђени пројектни задатак са акционим планом из члана 12. став 5. овог правилника.
(2) Ако оснивач процијени да је успостављање пословне зоне оправдано, доноси одлуку о изради студије економске оправданости за успостављање пословне зоне из члана
10. тачка в) овог правилника.
(3) Студија економске оправданости за успостављање
пословне зоне обавезно садржи анализу:
а) привредног стања и потреба на територији оснивача,
б) просторних карактеристика свих потенцијалних локација за пословну зону,
в) еколошких карактеристика свих потенцијалних локација за пословну зону,
г) предузетничког интереса,
д) пословних зона у окружењу и
ђ) начин управљања пословном зоном.
(4) Оснивач доноси одлуку о усвајању студије економске оправданости за успостављање пословне зоне.
Члан 14.
(1) Анализа привредног стања и потреба из члана 13.
тачка а) овог правилника подразумијева разматрање економског стања у јединици локалне самоуправе са становишта:
а) радно активног становништва,
б) броја запослених и незапослених,
в) образовне структуре незапослених,
г) расположивих природних ресурса,
д) нивоа предузетничке активности,
ђ) структуре привредних дјелатности,
е) дјелатности које је потребно развијати у наредном
периоду,
ж) могућности образовања и
з) пословног окружење.
(2) Анализом привредног стања утврђују се развојни
правци и приоритети у циљу отварања нових радних мјеста
и привлачења инвеститора.
Члан 15.
Анализом просторних карактеристика свих потенцијалних локација за пословну зону из члана 13. тачка б)
овог правилника утврђује се тренутно стање коришћења
простора и планира успостављање пословне зоне на локацији која је у складу са просторним планом.
Члан 16.
Анализом еколошких карактеристика свих потенцијалних локација за пословну зону из члана 13. тачка в) овог
правилника утврђује се тренутно стање животне средине
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на потенцијалним локацијама за успостављање пословне
зоне, као и очекивани утицај успостављања пословне зоне
на животну средину.
Члан 17.
(1) Анализом предузетничког интереса из члана 13.
тачка г) овог правилника утврђује се заинтересованост
пословних субјеката са територије јединице локалне самоуправе за пословање у пословној зони.
(2) Оснивач сходно својим могућностима и потребама
може у анализу из става 1. овог члана укључити провјеру
заинтересованости и других пословних субјеката за пословање у пословној зони.
(3) Резултати анализе из става 1. овог члана утичу на
планирање величине, структуре и намјене пословне зоне.
Члан 18.
Анализа пословних зона у окружењу из члана 13. тачка
д) овог правилника подразумијева прикупљање и обраду
података о величини, намјени, условима пословања и броју
пословних субјеката у пословним зонама у окружењу, као и
другим подацима у циљу доношења одлуке о врсти и капацитету пословне зоне која се успоставља.
Члан 19.
(1) Оснивач утврђује начин управљања пословном зоном из члана 13. тачка ђ) овог правилника.
(2) Оснивач управља пословном зоном.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, оснивач може правном лицу повјерити управљање пословном зоном на основу
закљученог уговора, којим се уређују међусобне обавезе.
(4) Ако правно лице из става 3. овог члана није у већинском власништву оснивача, обавезно се спроводи поступак
јавне конкуренције за избор правног лица које управља пословном зоном.
Члан 20.
(1) На основу усвојене студије економске оправданости
за успостављање пословне зоне, оснивач доноси одлуку о
оснивању пословне зоне из члана 10. тачка г) овог правилника.
(2) Одлука о оснивању пословне зоне обавезно садржи:
а) назив зоне,
б) локацију и површину зоне,
в) намјену зоне са структуром предвиђених дјелатности
у зони,
г) начин управљања зоном,
д) изворе обезбјеђења средстава за почетак успостављања пословне зоне и
ђ) обавезу планирања средстава у буџету јединице локалне самоуправе за успостављање, односно рад пословне зоне.
Члан 21.
(1) Јединица локалне самоуправе дужна је да планира и
обезбиједи изворе финансирања за успостављање пословне зоне из члана 10. тачка д) овог правилника.
(2) Средства за успостављање пословне зоне планирају
се и обезбјеђују у буџету јединице локалне самоуправе, односно из других доступних извора за покриће трошкова у
вези са успостављањем зоне.
(3) Средства за успостављање пословне зоне односе се
на трошкове:
а) израде спроведбеног документа просторног уређења
за пословну зону,
б) откупа земљишта у пословној зони, односно регулисања имовинско-правних односа,
в) изградње инфраструктуре у пословној зони,
г) промоције и привлачења пословних субјеката за пословно настањивање у пословној зони,
д) управљање пословном зоном и
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ђ) друге трошкове у вези са успостављањем и пословањем зоне.
Члан 22.
(1) Оснивач у складу са студијом економске оправданости за успостављање пословне зоне и прописима из области уређења простора и заштите животне средине израђује
спроведбени документ просторног уређења за пословну
зону из члана 10. тачка ђ) овог правилника.
(2) Спроведбеним документом просторног уређења
дефинишу се парцеле у оквиру пословне зоне, капацитети инфраструктуре, просторни распоред инфраструктуре,
објеката, зелених и заједничких површина.
Члан 23.
(1) Рјешавање имовинско-правних односа у оквиру пословне зоне из члана 10. тачка е) овог правилника подразумијева да се пословне зоне оснивају на земљишту које је у
власништву оснивача или на земљишту за које оснивач има
право коришћења.
(2) Пословна зона се не може основати на земљишту за
које нису ријешени имовинско-правни односи.
Члан 24.
Израда пројеката инфраструктуре за пословну зону из
члана 10. тачка ж) овог правилника врши се у складу са
одредбама прописа о уређењу простора и грађења.
Члан 25.
Инвестициона студија за пословну зону из члана 10.
тачка з) овог правилника садржи изводе из спроведбеног
документа просторног уређења и информације о:
а) оснивачким документима пословне зоне,
б) моделу управљања пословном зоном,
в) локацији пословне зоне,
г) детаљној структури парцела у пословној зони,
д) детаљној структури израженог предузетничког интереса,
ђ) трошковима улагања са структуром финансијских
улагања и извора финансирања,
е) детаљној структури техничког улагања у опремање
пословне зоне,
ж) динамици изградње пословне зоне,
з) динамици пословног настањивања у пословној зони,
и) финансијским и другим очекиваним ефектима од
успостављања пословне зоне,
ј) мјерама подршке пословним субјектима који намјеравају пословати у пословној зони,
к) утицају пословне зоне на животну средину и
л) друге информације за које оснивач или правно лице
које управља пословном зоном процијене да су потребне у
инвестиционој студији.
Члан 26.
Уређење простора и изградња инфраструктуре у пословној зони из члана 10. тачка и) овог правилника може
отпочети послије прибављања потребних дозвола у складу са прописима којима се регулише уређење простора и
грађење и осигурање финансијских средстава.
Члан 27.
(1) Оснивач одлуком утврђује услове и критеријуме за
пословно настањивање и коришћење капацитета пословне
зоне из члана 10. тачка ј) овог правилника.
(2) Оснивач одлуком може прописати мјере подстицаја за пословне субјекте који изразе намјеру за пословно
настањивање и коришћење капацитета пословне зоне у
складу са својим надлежностима.
Члан 28.
(1) Оснивач раписује јавни позив којим се позивају пословни субјекти да доставе понуде за пословно настањивање у пословној зони.
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(2) Јавни позив обавезно садржи услове и мјере подстицаја из члана 27. ст. 1. и 2. овог правилника и расписује
се у једном од средстава јавног информисања доступном
на територији Републике Српске и на интернет страници
оснивача.
(3) Јавни позив расписује се најмање на период од 30
дана.
(4) Оснивач је обавезан да омогући увид, односно доставу свих релевантних докумената у вези са пословном
зоном пословном субјекту који изрази намјеру за пословно
настањивање у пословној зони.
(5) Документација из става 4. овог члана обавезно садржи уговор којим се уређује предмет уговорног односа и
међусобна права и обавезе оснивача и пословног субјекта.
(6) Оснивач именује комисују за спровођење јавног позива из става 1. овог члана.
(7) Задатак комисије из става 6. овог правилника је да
у складу са утврђеним критеријумима размотри приспјеле
понуде на јавни позив, изврши њихову оцјену и бодовање, а затим оснивачу достави листу пословних субјеката
који испуњавају услове за пословно настањивање, на разматрање и одлучивање.
Члан 29.
(1) Промоција пословне зоне из члана 10. тачка к) овог
правилника је поступак који отпочиње доношењем одлуке
о припремним радњама и траје до достизања пуног капацитета пословне зоне.
(2) Начин промотивних активности усклађује се са фазама успостављања пословне зоне.
Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.04/020-3213/13
6. марта 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Жељко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 39. став 6. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 117/11, 121/12 и 67/13) и члана 82. став 2. Закона
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар индустрије, енергетике и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА МАЈСТОРСКОГ ИСПИТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и услови за полагање мајсторског испита, именовање, састав и начин рада
комисија за полагање мајсторског испита, садржај увјерења о мајсторском звању, вођење евиденције о одржаним
мајсторским испитима и издатим увјерењима.
Члан 2.
Циљ овог правилника је омогућити физичким лицима да стекну специфична стручно-теоријска и практична
знања за обављање одређене занатске дјелатности, вјештине потребне за самостално вођење пословања, као и знања
и компетенције потребне за обучавање других лица у занатској дјелатности.
Члан 3.
Кандидат може полагати мајсторски испит ако испуњава сљедеће услове:
а) посједује одговарајућу средњу стручну спрему и најмање двије године радног искуства у занату за који жели
стећи мајсторско звање или
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б) не посједује одговарајућу средњу стручну спрему,
али има завршену средњу школу и најмање пет година радног искуства у занимању за који жели да полаже мајсторски
испит.
Члан 4.
(1) Мајсторски испит састоји се од три области:
а) стручно-теоријске области,
б) пословне области и
в) педагошко-андрагошке области.
(2) Стручно-теоријска област обухвата:
а) практични дио, који подразумијева преглед, односно
контролу практичног рада кандидата и
б) теоријски дио, који подразумијева провјеру струковних знања и вјештина које су потребне за обављање заната.
(3) Пословна област подразумијева провјеру способности кандидата за самостално вођење посла у складу са
основним економским и правним принципима пословања.
(4) Педагошко-андрагошка област подразумијева провјеру знања и вјештина кандидата који су потребни за обучавање других лица у занатској дјелатности.
(5) Полагање мајсторског испита је јавно.
Члан 5.
(1) У складу са одредбама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, стручно-теоријска, пословна и педагошко-андрагошка област мајсторског испита утврђују се у
Програму мајсторског испита.
(2) Програм мајсторског испита обухвата садржај, литературу и друге потребне информације од значаја за припрему и полагање мајсторског испита.
(3) Програм мајсторског испита објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(4) Министарство надлежно за предузетништво и министарство надлежно за образовање могу сачинити листе
испитних питања за полагање пословне, односно педагошко-андрагошке области мајсторског испита.
Члан 6.
(1) За сваку област мајсторског испита из члана 4. став
1. овог правилника именује се посебна комисија, те се
мајсторски испит полаже пред:
а) стручном комисијом,
б) пословном комисијом и
в) педагошко-андрагошком комисијом.
(2) Комисије из става 1. овог члана имају три испитивача, од којих је један предсједник.
(3) Занатско-предузетничка комора Републике Српске
(у даљем тексту: Комора) именује комисије, као и замјенике
предсједника и чланова комисије.
(4) Комора именује комисије на основу сопствене евиденције и евиденције наставника, коју води Завод за образовање одраслих (у даљем тексту: Завод).
(5) Евиденцију наставника из става 4. овог члана чине:
а) физичка лица која су ангажована у образовању одраслих у складу са посебним прописима и
б) друга физичка лица која нису ангажована у образовању одраслих, а испуњавају услове у погледу стручне
спреме и радног искуства прописане овим правилником.
(6) Физичка лица из става 5. тачка б) овог члана могу
у току цијеле године поднијети Заводу пријаву за упис у
евиденцију наставника.
(7) Завод на својој интернет-страници током цијеле године приказује обавјештење о могућности пријаве физичких лица на евиденцију наставника.
(8) Завод провјерава испуњеност услова подносиоца
пријаве из става 6. овог члана и, ако подносилац пријаве

