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 Првој посебној сједници, одржаној 21., 23. и
28. децембра 2010. године - а Вијеће народа 4. јануара 2011. године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о фискалним касама није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-19/11
5. јануара 2011. 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”, број 69/07) у члану 4. послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Осим надлежности из става 1. овог члана, Комисија може разматрати и предлагати
рјешења о питањима која су битна за процес фискализације.”.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.
Члан 2.

У члану 33. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Против рјешења из става 1. овог члана није допуштена жалба, а може се покренути
управни спор пред надлежним окружним судом.”.
Члан 3.

У члану 41. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Против рјешења из става 1. овог члана није допуштена жалба, а може се покренути
управни спор пред надлежним окружним судом.”.
Члан 4.

У члану 43. став 1. мијења се и гласи:
“(1) У сврху обезбјеђења услова из овог закона, овлашћени произвођач дужан је за вријеме трајања регистрације непрекидно имати гаранцију пословне банке са клаузулом “без
приговора” у износу од 700.000 КМ.”.
У истом члану, послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Овлашћени произвођач дужан је гаранцију из става 1. овог члана предати Комисији
приликом склапања уговора из члана 42. овог закона.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 5.
У члану 44. у тачки в) ријеч: “става” замјењује се ријечју: “члана”.

Члан 6.

У члану 84. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Против рјешења из става 2. овог члана није допуштена жалба, а може се покренути
управни спор пред надлежним окружним судом.”.
Члан 7.
У члану 85. у ст. 7, 13, 14, 15, 28. и 29. ријечи: “покреће поступак за изрицање мјере” замјењују се ријечима: “рјешењем изриче мјеру”.
У истом члану, у ст. 8, 9, 12, 18, 21, 24. и 27. ријечи: “покреће поступак за трајно” замјењују се ријечима: “доноси рјешење за”, а ријечи: “покреће поступак за изрицање мјере” замјењују се ријечима: “рјешењем изриче мјеру”.
У истом члану став 30. мијења се и гласи:
“(30) Против рјешења ПУ из овог члана обвезник има право жалбе Министарству финансија у року од 15 дана од дана пријема рјешења, с тим што изјављена жалба на рјешење не одлаже извршење рјешења.”.
Члан 8.
У члану 86. у ст. 5. и 9. ријечи: “покреће поступак за трајно” замјењују се ријечима: “доноси рјешење за”, а ријечи: “покреће поступак за изрицање мјере” замјењују се ријечима:
“рјешењем изриче мјеру”.
У истом члану став 10. мијења се и гласи:
“(10) Против рјешења ПУ из овог члана обвезник има право жалбе Министарству финансија у року од 15 дана од дана пријема рјешења, с тим што изјављена жалба на рјешење не одлаже извршење рјешења.”.
Члан 9.
Назив члана 94. “Подношење захтјева за покретање прекршајног поступка” мијења се и
гласи: “Прекршајни поступак”.
У члану 99. став 2. брише се.

Члан 10.

Члан 11.
Обавезу из члана 4. овог закона овлашћени произвођачи дужни су извршити у року од
30 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1662/10
28. децембра 2010. године
Бања Лука

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

