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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
фискалним касама, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Седмој посебној сједници, одржаној 6. марта 2015. године, а Вијеће народа 12. марта 2015.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама
и допунама Закона о фискалним касама није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног
народа у Републици Српској.
Број: 01-020-955/15
16. марта 2015. године
Бања Лука

Год. XXIV

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

Члан 1.
У Закону о фискалним касама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 1/11 и 65/14) у члану 5. у ставу
3. тачка а) мијења се и гласи:
“а) пољопривредна газдинства уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава, те пољопривредна газдинства која дјелатност обављају као мали предузетници, осим
оних пољопривредних газдинстава која пољопривредну
дјелатност обављају у форми предузетничке радње или
привредног друштва,”.
У тачки п) брише се тачка на крају текста и додаје се
ријеч: “и”.
Послије тачке п) додаје се нова тачка р), која гласи:
“р) самостални предузетници који обављају услуге такси превоза као мали предузетници у складу са одредбама
закона којим се уређује опорезивање дохотка.”.
Члан 2.
Члан 85. мијења се и гласи:
“(1) ПУ врши контролу регистровања промета преко
фискалне касе, контролу издавања фискалних рачуна, кон-
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тролу сервисне, програмске и фискалне пломбе фискалне
касе, пренос података преко терминала, контролу сервисне
и програмске пломбе терминала и контролу софтверске
апликације.
(2) У случају када утврди да су одредбе овог члана повријеђене, порески инспектор има обавезу и овлашћење да:
а) наложи предузимање одговарајућих мјера и радњи
ради отклањања утврђених неправилности или недостатака у року који одреди,
б) наложи принудно отварање објекта ради вршења
контроле,
в) наложи принудно затварање објекта и забрани обављање дјелатности,
г) одузме предмет који је служио за извршење прекршаја и
д) предузме друге мјере и радње за које је овлашћен
овим законом и законом којим се уређује порески поступак.
(3) Обвезник је дужан да на захтјев овлашћеног лица
ПУ одштампа базу артикала, пресјек стања и периодични
извјештај за одређени период.
(4) Обвезник је дужан да на захтјев овлашћеног лица
тржишне инспекције одштампа базу артикала фискалне
касе.
(5) Ако софтвер фискалне касе, односно софтверска
апликација за надређени рачунар преко кога се задају команде фискалној каси преко порта фискалне касе омогућава вођење и чување других података, који нису дефинисани
у фискалним документима (вођење залиха робе, робно-материјално и финансијско књиговодство и др.), обвезник је
дужан да их учини доступним ПУ, на њен захтјев, у поступку контроле из става 1. овог члана.
(6) Овлашћени произвођач дужан је да за потребе контроле регистровања промета преко фискалне касе сачини
посебно упутство о начину коришћења фискалне касе,
софтвера фискалне касе и свим његовим могућностима, односно софтверске апликације на надређеном рачунару повезаним са фискалном касом и свим њеним могућностима
и да га достави ПУ, у року од 15 дана од дана потписивања
уговора из члана 42. овог закона.
(7) Овлашћени произвођач дужан је да сачини ново
упутство о начину коришћења фискалне касе, софтвера
фискалне касе и свим његовим могућностима, односно
софтверске апликације на надређеном рачунару повезаним са фискалном касом и свим њеним могућностима и
да га достави ПУ у року од пет дана након добијања одговарајућег увјерења, у случају да врши измјену и допуну
софтвера фискалне касе, односно софтверске апликације на
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надређеном рачунару који задаје команде фискалној каси
преко порта фискалне касе.
(8) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да је обвезник сакрио, отуђио, уништио или учинио
неупотребљивом фискалну касу преко које је регистровао
промет, због чега није могуће извршити пореску контролу,
ПУ рјешењем налаже обвезнику отклањање неправилности
и изриче мјеру забране обављања дјелатности у трајању од
најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности.
(9) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да обвезник на продајном мјесту држи нефискалну
регистар-касу или нефискализовану фискалну регистар-касу, ПУ рјешењем одузима касу, налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности на
период од најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности.
(10) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог
члана утврди да обвезник врши регистровање промета
коришћењем софтверске апликације без увјерења из члана 38. овог закона на надређеном рачунару преко кога се
задају команде нефискалном штампачу, нефискалној регистар-каси – штампачу, нефискализованом фискалном
штампачу или нефискализованој фискалној регистар-каси – штампачу, ПУ рјешењем одузима штампач или касу,
терминал, надређени рачунар и осталу додатну опрему из
члана 15. овог закона, налаже отклањање неправилности и
изриче мјеру забране обављања дјелатности на период од
најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности.
(11) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да обвезник врши регистровање промета коришћењем софтверске апликације без увјерења из члана
38. овог закона на надређеном рачунару преко кога се задају команде фискалној каси преко порта фискалне касе,
ПУ рјешењем привремено одузима фискалну касу, терминал, надређени рачунар и осталу додатну опрему из члана
15. овог закона ради вјештачења.
(12) Трошкове вјештачења у случају из става 10. овог
члана сноси обвезник.
(13) Ако се у поступку вјештачења утврди да је обвезник вршио регистровање промета коришћењем софтверске апликације из става 11. овог члана на надређеном рачунару преко кога се задају команде фискалној каси преко
порта фискалне касе, ПУ доноси рјешење за одузимање фискалне касе, терминала, надређеног рачунара и остале додатне опреме из члана 15. овог закона, налаже отклањање
неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до отклањања
неправилности.
(14) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да обвезник преко фискализоване фискалне касе
или нефискализованог уређаја издаје исјечке папирне траке
који имају изглед фискалног рачуна, а ти исјечци не садрже
све прописане елементе, односно садрже погрешно унесене елементе из члана 26. став 2. овог закона, ПУ рјешењем
налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране
обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15
дана, а најдуже до отклањања неправилности.
(15) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да обвезник преко фискализоване фискалне касе
издаје исјечке папирне траке који имају изглед рекламираног рачуна, а ти исјечци не садрже све прописане елементе, односно садрже погрешно унесене елементе из члана
27. став 2. овог закона, ПУ рјешењем налаже отклањање
неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до
отклањања неправилности.
(16) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да је обвезник сакрио, оштетио, уништио или учинио
неупотребљивом контролну траку фискалне касе на којој су
забиљежени подаци о регистровању промета у оквиру обављања дјелатности за коју је законом прописано регистровање промета преко фискалне касе, прије истека законског
рока за њено чување, ПУ рјешењем изриче мјеру забране
обављања дјелатности обвезника у трајању од 15 дана.
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(17) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да је обвезник неовлашћено вршио враћање у почетно стање (“ресете”) фискалне касе из члана 82. став 4.
овог закона на фискалној каси преко које се врши регистровање промета, ПУ рјешењем привремено одузима фискалну касу, контролне траке и сервисну књижицу фискалне
касе ради вјештачења.
(18) Трошкове вјештачења у случају из става 16. овог
члана сноси обвезник.
(19) Ако се у поступку вјештачења из става 16. овог
члана утврди да је обвезник неовлашћено вршио враћање
у почетно стање (“ресете”) фискалне касе, ПУ доноси
рјешење за одузимање фискалне касе, налаже отклањање
неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до
отклањања неправилности.
(20) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да на фискалној каси или терминалу нема сервисне
пломбе или је сервисна пломба оштећена, односно да су
на фискалној каси или терминалу предузимане радње ради
измјене података о оствареном евидентираном промету или
оствареном рекламираном промету, ПУ рјешењем привремено одузима фискалну касу или терминал са оштећеном
сервисном пломбом, контролне траке и сервисну књижицу
фискалне касе или терминала.
(21) Трошкове вјештачења у случају из става 19. овог
члана сноси обвезник.
(22) Ако се у поступку из става 19. овог члана утврди
да је обвезник предузимао радње ради измјене података о
оствареном евидентираном промету или оствареном рекламираном промету из става 19. овог члана, ПУ доноси
рјешење за одузимање фискалне касе или терминала са
оштећеном сервисном пломбом, налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до
отклањања неправилности.
(23) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да на фискалној каси или терминалу нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, или да су
на фискалној каси или терминалу предузимане радње ради
измјене података о оствареном евидентираном промету или
оствареном рекламираном промету, или да обвезник користи софтверску апликацију без увјерења из члана 38. овог
закона, или да је извршио неовлашћене измјене у софтверској апликацији са увјерењем из члана 38. овог закона, ПУ
рјешењем привремено одузима фискалну касу, терминал,
контролне траке, сервисне књижице фискалне касе и терминала, надређени рачунар са софтверском апликацијом и
осталу додатну опрему из члана 15. овог закона.
(24) Трошкове вјештачења у случају из става 22. овог
члана сноси обвезник.
(25) Ако се у поступку из става 22. овог члана утврди
да је обвезник предузимао радње ради измјене података о
оствареном евидентираном промету или оствареном рекламираном промету, или да обвезник користи софтверску
апликацију без увјерења из члана 38. овог закона, или да је
извршио неовлашћене измјене у софтверској апликацији са
увјерењем из члана 38. овог закона, ПУ доноси рјешење за
одузимање фискалне касе, терминала, надређеног рачунара са софтверском апликацијом и остале додатне опреме,
налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране
обављања дјелатности обвезника у трајању од најмање 15
дана, а најдуже до отклањања неправилности.
(26) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да програмска и фискална пломба фискалне касе
не садрже све врсте заштите, ПУ рјешењем привремено
одузима фискалну касу и доставља је органу надлежном за
израду пломби.
(27) Трошкове вјештачења у случају из става 26. овог
члана сноси обвезник.
(28) Ако орган из става 26. овог члана да налаз и мишљење да програмска и фискална пломба фискалне касе
нису вјеродостојне, ПУ доноси рјешење за трајно одузи-
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мање фискалне касе, налаже отклањање неправилности и
изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у
трајању од најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности.
(29) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да је обвезник онемогућио пренос података из фискалне касе помоћу терминала, а фискална каса и терминал
су били исправни, ПУ рјешењем изриче мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању од 15 дана.
(30) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана утврди да се подаци из дневног извјештаја за конкретан
дан одштампани из базе података ПУ, формирани на основу
пренесених података путем терминала, не слажу са подацима из дневног извјештаја за исти дан, уложеног у књигу дневног извјештаја, или за конкретан дан у књизи није
евидентиран дневни извјештај или се дневни извјештај не
налази на контролној траци фискалне касе, ПУ рјешењем
изриче мјеру забране обављања дјелатности у трајању од
15 дана.
(31) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да порески обвезник не врши регистровање сваког
појединачног промета преко фискалне касе и пренос података преко терминала до сервера ПУ, а у случају да користи
надређени рачунар, задавање команди фискалној каси не
врши помоћу софтверске апликације, ПУ рјешењем изриче
мјеру забране обављања дјелатности на период од 15 дана.
(32) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана
утврди да порески обвезник почне обављање дјелатности
промета робе, односно пружања услуга прије набавке фискалног система и фискализације фискалне регистар-касе,
њеног повезивања са терминалом и инсталирања на продајном мјесту или прије фискализације фискалног штампача,
његовог повезивања са терминалом и надређеним рачунаром са софтверском апликацијом и инсталирања на продајном мјесту, те ако набави фискални систем без одобрења
из члана 31. став 3. овог закона, ПУ рјешењем налаже отклањање неправилности и изриче мјеру забране обављања
дјелатности у трајању од најмање 15 дана, а најдуже до
отклањања неправилности.
(33) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана у случају постојања бар једне исправне фискалне касе
на продајном мјесту утврди да порески обвезник клијенту
није издао фискални рачун одштампан на фискалној каси
преко које је евидентиран промет, без обзира на то да ли то
клијент захтијева, или ако фискални рачун не изда са свим
обавезним подацима, ПУ рјешењем изриче мјеру забране
обављања дјелатности на период од 15 дана.
(34) Ако ПУ у поступку контроле из става 1. овог члана, у свим случајевима непостојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту, утврди да порески обвезник клијенту није издао фискални рачун писан руком у
два примјерка, без обзира на то да ли то клијент захтијева,
или ако сваки појединачни остварени евидентирани промет
из писаних фискалних рачуна накнадно не региструје и не
одштампа одговарајуће штампане фискалне рачуне на фискалној каси у року од три дана од поновног инсталирања
фискалне касе на продајном мјесту, ПУ рјешењем изриче
мјеру забране обављања дјелатности на период од 15 дана.
(35) Против рјешења из ст. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. овог члана
обвезник има право жалбе Министарству финансија у року
од 15 дана од дана пријема рјешења, с тим што изјављена
жалба не одлаже извршење рјешења.
(36) У случајевима из ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22,
25, 28, 30, 31, 32, 33. и 34. овог члана пореска основица
утврђује се процјеном на начин прописан законом којим се
уређује порески поступак.
(37) Мјера забране обављања дјелатности изречена у
складу са ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 28. и 32. овог
члана не може се изрећи у трајању дужем од шест мјесеци
од дана изрицања.
(38) Министар финансија доноси правилник којим се
прописују поступак, услови и начин извршења мјере одузимања предмета.”.
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Члан 3.
У члану 90. став 4. брише се.
Члан 4.
Члан 94. мијења се и гласи:
“Прекршајни поступак због прекршаја из члана 86. ст.
5. и 9, члана 90. став 1. т. а) до ц) и тачка џ) и ст. 2. и 3, члана
91. став 1. т. ђ), е), ж), з), ј), л), м), н) и њ), чл. 92. и 93. овог
закона покреће овлашћено лице ПУ.”.
Члан 5.
Члан 97. мијења се и гласи:
“(1) ПУ извршава мјеру забране обављања дјелатности
из члана 85. овог закона печаћењем објекта службеним печатом ПУ и видно означава ознаком ПУ.
(2) Министар финансија доноси правилник којим се
прописују услови, поступак и начин извршења мјере забране обављања дјелатности.”.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-300/15
6. марта 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и тачке V Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2015. годину (“Службени гласник Републике Српске”,
број 119/14), Влада Републике Српске, на 10. сједници, одржаној 09.03.2015. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ
БАНЦИ - МЕЂУНАРОДНОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
ПО ПРОЈЕКТУ “ОПЕРАЦИЈА ЗА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ”

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој по
Пројекту “Операција за развојне политике за пословно
окружење” (у даљем тексту: Пројекат) у износу од EUR
14.960.000, што је 40% од укупног износа кредита за Босну
и Херцеговину од EUR 37.400.000 (USD 50.000.000).
II
Средства из тачке I ове одлуке намијењена су за помоћ
буџету Републике Српске ради подршке реформама усмјереним на унапређивање пословног окружења у Републици
Српској с циљем да се побољша управљање и ефикасност
администрације у овој области да би се креирали услови за
бржи раст и развој приватног сектора.
III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке реализоваће се
у једној транши.
IV
Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се
Републици Српској под сљедећим условима:
- рок отплате: 25 година,
- период одгоде плаћања: десет година, урачунат у рок
отплате,
- отплата главнице: полугодишње, 15. фебруара и 15.
августа,
- каматна стопа: шестомјесечни еурибор, увећан за варијабилни распон,
- приступна такса: 0,25% износа кредита, једнократно и

