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Законски оквир и значај „Привредног регистра РС“ 

Доношењем Закона о Привредној комори Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 65/08) испуњени су законски предуслови за стварање 
Привредног регистра РС. На основу Закона о Привредној комори Републике Српске - 
члан 17 ставке (1) до (4) („Службени гласник РС“, број 65/08) Привредна комора 
Републике Српске је задужена за успостављање и вођење Привредног регистра 
Републике Српске.  

Поменутим Законом, Привредни регистар РС дефинисан је као јединствена 
база података о привредним субјектима (привредним друштвима и предузетницима) 
која ће се формирати и ажурирати на основу података из више административних 
евиденција. Путем система Привредног регистра, Привредна комора РС ће 
прикупљати, обрађивати и просљеђивати корисницима одређене правне, привредне и 
финансијске показатеље у вези са привредним друштвима и предузетницима. На овај 
начин корисницима ће бити доступне информације неоходне за усмјеравање 
привредног и предузетничког система и за доношење одговарајућих одлука у 
економској политици.  

Значајно је нагласити да је Привредна комора РС успјела да податке о 
привредним субјектима прикупи на једном мјесту, али и да омогући изворима добијање 
битних података кроз његово коришћење. Хтјели смо да се изврши и стандардизација 
података између званичних институција. 

Корисници Привредног регистра су привредни субјекти, Влада, министарства, 
јединице локалне самоуправе, развојне агенције и други субјекти који раде на 
унапређењу привреде. 

„Правилником о вођењу привредног регистра РС“ одређено је који су подаци 
јавни и да се као такви могу поставити за јавно коришћење. С тим у вези, креиран је 
WEB портал на Интернет адреси: www.business-rs.ba и тако је омогућено да се сви 
заинтересовани могу користити „Привредним регистром РС“. 

 

Техничко рјешење 

У приједлогу ријешења информационог система (ИС) тежило се да створимо 
информациони систем који би осигуравао ефикасан рад са највишим степеном 
расположивости (чак и у отказу појединих сервера), поузданости (у смислу да су све 
обављене активности, извршене коректно) и сигурности (у смислу да до података могу 
доћи само овлаштена лица), а који би елиминисао проблеме са редудандним подацима 
који могу настати у дистрибуираним базама при њиховој синхронизацији. Такође, 
водило се рачуна о будућем одржавању система. 

При увезивању екстерних локација са процесним центром, тежили смо да 
подржимо минималне техничке захјеве, као да и трошкови комуникације буду 
минимални. Ради задовољавања горе наведених циљева, предвиђен је робустан 
систем чији су витални дијелови дуплирани. Примјењена је трослојна архитектура. 

http://www.business-rs.ba/


Испод се налази шема процесног центра у ИТ Центру Привредне комре РС  
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Изглед корисничког интерфејса  

Сви корисници система пролазе обуку за коришћење свих опција програма 
(тачније, оних која су им додијељена кроз корисничке приступе) и ефикасношћу 
корисника желимо да добијемо нове захтјеве за његову надоградњу. 

Само приступање систему је омогућена након инсталације неопходног програма 
једном јер се његова надоградња послије обавља аутоматски, како се надоградње 
програма креирају. 

 

Изглед прозора за пријаву корисника је следећи: 

 

 

 

 

 

 

Преглед података се остварује путем менија гдје се могу пронаћи одговарајући 
прикази постојећих форми приказа: 



 

Сви детаљнији подаци, као што су нпр. финансијски подаци, могу се добити 
преко стандардизованих дугмади као на следећој слици: 

 

 

Само један дио података могуће је пронаћи и на Интернет адреси: 
www.business-rs.ba која је намијењена свима и слободан је приступ свим подацима. Ова 
страница ће се развијати како би се на једном мјесту могле пронаћи пословне 
информације за територију Републике Српске, како за домаће кориснике тако и за све 
стране пословне сараднике и заинтересоване. 

http://www.business-rs.ba/


 

 

Привредни регистар је најнапреднији каталог привредних субјеката. У смислу што 
лакше дистибуције и докумената и других значајних информација између корисника, 
креиран је и Document Management систем и постављени Share Point сервиси који су 
посебни модули система „Привредни регистар РС“: 

 

Из Модула извјештаја, који покреће посебан Report server, добијају се извјештаји 
у приказу или у штампи који су у могућности да се припреме према вишепараметерском 
одабиру.  

Сви извјештаји могу се „наручити“ тако да се добију у времену када су Вам 
потребни (нпр.. Слање одабраног извјештаја сваког мјесеца на Вашу e-mail адресу):  



 

 
 


