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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

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 ЗАКОНА О
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о извршењу
Буџета Републике Српске за 2014. годину, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој
посебној сједници, одржаној 15. јула 2014. године, а Вијеће
народа 21. јула 2014. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2014. годину није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3615/14
22. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
У Закону о извршењу Буџета Републике Српске за
2014. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број
107/13) у члану 2. послије ријечи: “за 2014. годину” додају
се запета и ријечи: “односно Одлуком о усвајању Ребаланса
буџета Републике Српске за 2014. годину”.
Члан 2.
У члану 22. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Уколико су другим законима прописани новчани
издаци из буџета који се разликују од планираних износа
утврђених овим законом или Одлуком о усвајању Буџета Републике Српске за 2014. годину, односно Одлуком о
усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2014. годину, примјењују се одредбе и планирани износи утврђени
овим законом, односно овим одлукама.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1081/14
15. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

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 Двадесет првој посебној сједници,
одржаној 15. јула 2014. године, а Вијеће народа 21. јула
2014. 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: 01-020-3617/14
22. јула 2014. године
Бања Лука

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 и 1/11) члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Лице које је уписано у одговарајући регистар за
промет робе, односно за пружање услуга дужно је да региструје сваки појединачни промет робе и услуга преко
фискалне касе и изврши пренос података преко терминала
до сервера ПУ, а у случају да користи надређени рачунар,
задавање команди фискалној каси дужно је да врши помоћу
софтверске апликације.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, физичко лице које
није уписано у одговарајући регистар за промет робе и
услуга дужно је да региструје сваки појединачни промет
робе, односно услуга преко фискалне касе и изврши пренос
података преко терминала до сервера ПУ, уколико је обвезник пореза на додату вриједност у смислу прописа којима
се уређује порез на додату вриједност.
(3) Од обавезе из става 1. овог члана ослобођени су:
а) пољопривредна газдинства која нису обвезници пореза на додату вриједност,
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б) самостални предузетници који обављају дјелатност
старих и умјетничких заната и домаће радиности у случају
продаје сопствених производа,
в) самостални предузетници који обављају занатску
дјелатност као мали предузетници у складу са одредбама
закона којим се уређује опорезивање дохотка,
г) банкарске дјелатности и берзански посредници у
случају обављања финансијских трансакција преко рачуна,
д) осигуравајућа друштва која пружају услуге осигурања у Републици Српској,
ђ) јавна предузећа која накнаду за продату робу, односно пружене услуге наплаћују испостављањем рачуна
о обрачуну потрошње путем мјерних инструмената (електрична енергија, гријање, вода, телефон, интернет, гас и
слично),
е) поштанске услуге, превоз и испорука поштанских
пошиљки,
ж) обавезно осигурање (здравствено, пензијско, осигурање од незапослености и дјечија заштита),
з) вјерске организације,
и) адвокатске услуге,
ј) умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска
умјетност,
к) библиотеке, архиви, музеји,
л) продаја путем аутомата код којих се роба или услуга
оствари убацивањем новца у апарат,
љ) улична продаја (кокице, штампа, књиге и слично),
м) дјелатност игара на срећу,
н) чистачи ципела, носачи, физичка лица која врше
услугу паркирања аутомобила,
њ) туристичке услуге сеоских домаћинстава,
о) установе из области образовања (предшколско,
основно, средње и високо) и научноистраживачког рада,
п) промети добара на велико.
(4) Лице на које се не односи обавеза из става 3. овог
члана, а истовремено обавља и дјелатности које нису изузете од обавезе регистровања промета преко фискалне касе
из става 1. овог члана, дужно је да сваки појединачни промет приликом обављања тих дјелатности региструје преко
фискалне касе, као и да преноси податке преко терминала
до сервера ПУ.
(5) Моментом промета робе, односно услуге у смислу
овог закона сматра се моменат кад је роба предата купцу,
односно кад је услуга извршена.”.
Члан 2.
У члану 51. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Уговор између овлашћеног сервисера и обвезника из става 2. овог члана, између осталог, садржи
одредбе о:
а) обуци лица за рад са фискалним системима и цијени
те обуке,
б) начину примопредаје фискалних система између
овлашћеног сервиса и обвезника при првој испоруци и сервисирању,
в) цијени услуга сервисирања,
г) одговорности у случајевима када софтверска апликација која је испоручена уз фискални систем и постојећи
софтвер нису компатибилни,
д) начину пуњења шифарника артикала у фискалну
касу и цијени те услуге,
ђ) обавези сервиса према обвезнику у случају раскида уговора и закључења новог уговора са другим сервисером и
е) начину пријаве кварова и праћење тих пријава.”.
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Члан 3.
У члану 61. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) У случају да обвезник не поднесе захтјев из става 1. овог члана, ПУ спроводи поступак и врши брисање
обвезника из регистра фискализованих каса по службеној
дужности.”.
Члан 4.
У члану 73. у ставу 1. ријечи: “три године” замјењују се
ријечима: “једну фискалну годину”.
Члан 5.
У члану 74. у ставу 2. ријечи: “три године” замјењују се
ријечима: “једну фискалну годину”.
Члан 6.
У члану 77. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) Уговор којим овлашћени произвођач овлашћује
сервис из става 3. овог члана, између осталог, садржи
одредбе о:
а) начину примопредаје фискалних система при првој
испоруци,
б) испоруци резервних дијелова,
в) испоруци ‘SIM’ картица за терминале и
г) начину вођења документације.”.
Досадашњи ст. 4. до 10. постају ст. 5. до 11.
Члан 7.
Члан 81. брише се.
Члан 8.
У члану 85. у ставу 8. послије ријечи: “да обвезник на
продајном мјесту” додају се ријечи: “нема фискалну касу,
односно да”.
У ставу 13. послије ријечи: “фискализоване фискалне
касе” додају се ријечи: “или нефискализованог уређаја”.
У ст. 19, 22. и 25. ријечи на крају текста: “ради вјештачења” бришу се.
У ст. 21. и 24. ријеч: “вјештачења” брише се.
Послије става 31. додаје се нови став 32, који гласи:
“(32) Министар финансија доноси правилник којим се
прописују поступак, услови и начин извршења мјере одузимања предмета.”.
Члан 9.
У члану 87. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6,
који гласе:
“(5) У случају да ПУ утврди да овлашћени сервисер
није извршио сервис у објективном и оправданом року, а да
је због тога порески обвезник кажњен, ПУ саставља о томе
записник и доставља га Комисији.
(6) У случају да Комисија утврди да је овлашћени сервис неоправдано одуговлачио са сервисом и тиме проузроковао штету обвезнику, налаже овлашћеном произвођачу
да поступи у складу са интерном контролом из чланa 88.
овог закона.”.
Члан 10.
У члану 89. у ставу 2. у тачки н) ријеч: “и” брише се и
додаје се запета, а тачка њ) мијења се и гласи:
“њ) поступак, услове и начин извршења мјере забране
обављања дјелатности из члана 97. став 2. и”.
Послије тачке њ) додаје се нова тачка о), која гласи:
“о) поступак, услове и начин извршења мјере одузимања предмета из члана 85.”.
Члан 11.
У члану 90. у ставу 1. у тачки о) ријечи: “три године”
замјењују се ријечима: “једну фискалну годину”.
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У тачки п) ријечи: “три године” замјењују се ријечима:
“једну фискалну годину”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) За прекршај из става 1. т. а), в), к) и л) овог члана ПУ изриче и мјеру забране обављања дјелатности у
трајању од 30 дана.”.
Члан 12.
Члан 97. мијења се и гласи:
“(1) Објекат пореског обвезника којем је изречена
мјера забране обављања дјелатности прописана овим законом овјерава се печатом ПУ и видно означава ознаком
ПУ.
(2) Министар финансија доноси правилник којим се
прописују поступак, услови и начин извршења мјере забране обављања дјелатности.”.
Члан 13.
Члан 98. мијења се и гласи:
“(1) Надзор над спровођењем одредаба овог закона
врше Министарство финансија и Министарство трговине
и туризма.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба
овог закона вршe ПУ и Републичка управа за инспекцијске
послове.
(3) ПУ приликом вршења надзора поступа у складу са
законом којим се уређује порески поступак у Републици
Српској.”.
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Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1086/14
15. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1021
На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава
Републике Српске, члана 182. и члана 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници,
одржаној 15. јула 2014. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
Члан 1.
У поступку доношења Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2014. годину утврђено је
да постоје нарочито оправдани разлози да наведени закон
ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1082/14
15. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1022
На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Приједлога
ребаланса буџета Републике Српске за 2014. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној
сједници, одржаној 15. јула 2014. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс буџета Републике Српске за 2014. годину.
II
Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Републике Српске за 2014. годину.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1080/14
15. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштшине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО
Економски
код
1
710000

720000

780000

711000
714000
715000
717000
721000
722000
723000
729000
781000

Опис
2
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи
Приходи од пореза на доходак и добит
Порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Индиректни порези дозначени од УИО
Непорески приходи
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Остали непорески приходи
Трансфери између буџетских јединица
Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти

Ребаланс буџета
Републике Српске за
2014. годину
3
1.540.574.000
1.338.130.000
294.787.000
10.573.000
11.154.000
1.021.616.000
202.444.000
70.722.000
102.521.000
18.921.000
10.280.000
0
0

