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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике
Српске, д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

Проглашавам Закон о фискализацији, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој
редовној сједници, одржаној 10. фебруара 2022. године, а
Вијеће народа 21. фебруара 2022. године констатовало да
се усвојени Закон о фискализацији не односи на витални
национални интерес ниједног од конститутивних народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-634/22
22. фебруара 2022. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

Предмет Закона
Члан 1.
Овим законом уређују се предмет фискализације у Републици Српској, обвезници фискализације, поступак фискализације, садржај фискалног рачуна, као и друга питања
од значаја за фискализацију.
Дефиниције
Члан 2.
(1) Поједини изрази употријебљени у овом закону
имају сљедећа значења:
1) моменат промета, у смислу овог закона, сматра се
моменат када је роба предата, односно услуга извршена
појединачном купцу или када је извршено плаћање у зависности који је моменат раније наступио,
2) електронски фискални уређај је хардверско, софтверско или комбиновано рјешење које користи обвезник фи-
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скализације ради издавања фискалног рачуна и преноса
података о фискалним рачунима у Систем за управљање
фискализацијом Пореске управе, а који се састоји од једног
процесора фискалних рачуна и једног или више електронских система за издавање рачуна, одобрених од Пореске
управе, као и безбједносног елемента издатог од Пореске
управе,
3) систем за управљање фискализацијом је систем путем којег Пореска управа преузима све податке из процесора фискалних рачуна, а овлашћеним корисницима дозвољава преглед одређених података, управља процесором фискалних рачуна сваког обвезника фискализације од његовог
иницирања до гашења и креира анализе и извјештаје,
4) процесор фискалних рачуна је хардверски или
софтверски елемент, чију је употребу одобрила Пореска
управа, који размјењује податке са електронским системом
за издавање рачуна и безбједносним елементом, анализира податке о прометима, форматира податке као фискални
рачун, ствара електронски потпис, просљеђује фискални
рачун електронском систему за издавање рачуна, чува податке о прометима и преноси фискалне податке у Систем за
управљање фискализацијом Пореске управе,
5) електронски систем за издавање рачуна је хардверски или софтверски елемент, чију је употребу одобрила Пореска управа, у који обвезник фискализације уноси податке
о промету и из којег се издаје фискални рачун,
6) безбједносни елемент је хардверски или софтверски
елемент који садржи електронски цертификат обвезника
фискализације који користи процесор фискалних рачуна
за потписивање рачуна и Пореска управа да би се спријечило неовлашћено коришћење фискалних података који се
преносе у Систем за управљање фискализацијом Пореске
управе, као и за очување интегритета података,
7) електронски потпис је шифровани дигитални код
који идентификује обвезника фискализације и потврђује
интегритет процесора фискалних рачуна приликом преноса података у Систем за управљање фискализацијом Пореске управе,
8) пословни простор у смислу овог закона је сваки затворени или отворени простор у којем обвезник обавља
дјелатност, сваки самонаплатни уређај - аутомат, али и
свако покретно мјесто (возило, пловни објекат и слично)
које служи за обављање дјелатности (укључујући и дио или
више дијелова једног пословног простора), као и простор
који обвезник фискализације користи само повремено или
привремено ради обављања дјелатности,
9) плаћање је готовинско и безготовинско измиривање
обавеза за извршени промет робе или услуга, односно
авансно измиривање обавеза за будући промет робе или
услуга,
10) мјесто промета је једна или више локација унутар
пословног простора на којем порески обвезник врши наплату робе или услуге коју пружа.
(2) Граматички изрази употријебљени у овом закону за
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба
пола.
Предмет фискализације
Члан 3.
(1) Фискализација је скуп мјера и поступака које спроводе обвезници фискализације и Пореска управа Републике
Српске (у даљем тексту: Пореска управа) да би се омогућила ефикасна контрола оствареног промета робе, односно
услуга посредством електронских фискалних уређаја.
(2) Предмет фискализације је промет робе и услуга чије
се плаћање врши готовински или безготовински, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја аутомата.
(3) Готовинским плаћањем из става 2. овог члана сматра
се плаћање за извршени промет робе или услуга у тренутку
издавања фискалног рачуна новчаним средствима, платном
картицом, чеком, ваучером, боном и сличним средствима
плаћања.
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(4) Безготовинским плаћањем из става 2. овог члана
сматра се плаћање када порески обвезник за извршени
промет робе или услуга врши пренос средстава на рачун
у финансијској институцији другог пореског обвезника,
као и сва друга плаћања која се не сматрају готовинским
плаћањем.
Обвезник фискализације
Члан 4.
(1) Обвезник фискализације је лице које је регистровано за обављање промета робе и услуга.
(2) Обвезник фискализације има обавезу да у моменту
промета евидентира сваки појединачно остварени промет,
и то независно од начина плаћања (готовином, чеком, картицом, безготовински и слично), укључујући и примљене
авансе за будући промет, преко електронског фискалног
уређаја.
(3) Обвезник фискализације дужан је да у моменту промета купцу или примаоцу рачуна изда фискални рачун.
(4) Изузетно од става 2. овог члана, Влада Републике
Српске (у даљем тексту: Влада) доноси уредбу којом, полазећи од техничких и функционалних карактеристика
електронских фискалних уређаја и специфичности одређене дјелатности, одређује дјелатности за чије обављање не
постоји обавеза евидентирања промета преко електронског
фискалног уређаја у смислу става 2. овог члана.
(5) Обвезник фискализације који обавља дјелатности
ослобођене обавезе евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, а истовремено обавља и дјелатности које нису ослобођене од обавезе евидентирања промета
преко електронског фискалног уређаја, дужан је да сваки
појединачни промет приликом обављања дјелатности које
нису ослобођене евидентира преко електронског фискалног уређаја.
Садржај фискалног рачуна
Члан 5.
(1) Фискални рачун је фискални документ којим се потврђује да је појединачно остварени промет, укључујући
и примљени аванс за будући промет, евидентиран у електронском фискалном уређају.
(2) Фискални рачун обавезно садржи сљедеће податке:
1) врсту рачуна,
2) тип трансакције,
3) назив обвезника фискализације, јединствену ознаку
пословног простора и мјеста промета,
4) јединствени идентификациони број (ЈИБ) обвезника
фискализације,
5) ЈИБ правног лица или лица које самостално обавља
дјелатност ако је корисник испоручене робе и пружених
услуга, односно робе и услуга које ће бити испоручене или
пружене у случају примљених аванса,
6) назив, количину, јединицу мјере, цијену по јединици
мјере, ознаку пореске стопе и вриједност евидентираног
промета робе, односно услуга,
7) износ попуста, уколико постоји,
8) спецификацију пореских стопа,
9) износ пореза по пореским стопама,
10) укупан износ пореза,
11) вриједност промета по пореским стопама,
12) укупну вриједност евидентираног промета, укупан
износ за уплату (уз напомену ако је плаћање извршено путем аванса), начин плаћања (готовином, чеком, картицом,
безготовински и сл.), уплаћен износ и износ разлике за повраћај купцу робе, односно услуга,
13) дан, мјесец, годину, сат, минут и секунд сачињавања
фискалног рачуна,
14) јединствени редни број фискалног рачуна,
15) јединствени редни број фискалног рачуна по врсти
рачуна и типу трансакције,
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16) идентификациони број оператера електронског система за издавање рачуна,
17) QR код (скраћеница од енгл. Quick Response код,
односно код за брзи одговор) за верификацију, који садржи
све елементе електронског потписа када се штампа фискални рачун или хиперлинк за верификацију када се фискални
рачун издаје у електронској форми,
18) позив на број другог фискалног рачуна, односно
другог релевантног документа, уколико постоји потреба,
19) GTIN број - глобални број трговинске јединице
(скраћеница од енгл. Global Trade Item Number) или други
број који порески обвезник користи за јединствену идентификацију трговинских јединица (добара или услуга) уколико не постоји GTIN број.
(3) На фискалном рачуну који се доставља купцу није
обавезно да се налазе подаци из става 2. тачка 19) овог члана.
(4) Фискални рачун може садржати рекламне поруке у
складу са законом, као и друге податке и информације намијењене купцу.
(5) Министар финансија (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим се прописују врсте фискалних рачуна, типови трансакције, начини плаћања и достављања, као
и појединости осталих елемената фискалног рачуна.
Обавеза издавања и достављања фискалног рачуна
Члан 6.
(1) Обвезник фискализације дужан је да у моменту
промета, укључујући и примљени аванс за будући промет,
изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног
уређаја.
(2) Обвезник фискализације доставља купцу фискални
рачун у штампаном, а изузетно у дигиталном или електронском облику.
(3) Правилником из члана 5. став 5. овог закона прописују се услови које је обвезник дужан испунити за достављање фискалног рачуна у дигиталном или електронском
облику.
Добављач електронског система за издавање рачуна
Члан 7.
(1) Добављач електронског система за издавање рачуна је привредно друштво или предузетник, који обвезнику фискализације испоручује хардверско или софтверско
рјешење потребно за рад електронског фискалног уређаја
одобреног од Пореске управе.
(2) Добављач из става 1. овог члана може бити лице које
има сједиште или регистровану пословну јединицу у Републици Српској и обавља дјелатност из области рачунарско
програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности.
(3) Електронски систем за издавање рачуна који се
може употребљавати у Републици Српској, у складу са
овим законом, у промет може ставити само добављач који
је претходно одобрен од Пореске управе.
(4) Министар доноси правилник којим се прописује начин одобравања и стављања у промет електронског система
за издавање рачуна, као и садржај регистра добављача.
Оператер фискалног система
Члан 8.
(1) Оператер фискалног система је једно или више привредних друштава одобрених од Пореске управе, који је
дужан да пореском обвезнику омогући усклађивање пословања са овим законом кроз процесе имплементације, одржавања и подршке електронских фискалних уређаја.
(2) Електронски фискални уређај који се може употребљавати у Републици Српској, у складу са овим законом, обавезно претходно одобрава Пореска управа.
(3) Електронски фискални уређаји који се дају на коришћење пореским обвезницима чине јединствену мрежу
електронских фискалних уређаја, којом оператер фискал-
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ног система располаже у сврху надоградње, управљања и
одржавања.
(4) Пореска управа одобрава оператера фискалног система из става 1. овог члана на основу спроведеног поступка јавног позива.
(5) Да би добио одобрење из става 4. овог члана, оператер фискалног система дужан је испуњавати сљедеће
опште услове:
1) да има сједиште у Републици Српској и да има регистроване дјелатности: рачунарско програмирање, дјелатност
савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским системима,
управљање рачунарском опремом и системом, дјелатност
бежичне комуникације, поправка комуникационе опреме,
поправка електронске и оптичке опреме, поправка рачунара
и периферне опреме и поправка електричне опреме,
2) да обезбиједи гаранције за квалитетно вршење послова,
3) да посједује кадровску и техничку опремљеност
за постављање и сервисирање електронског фискалног
уређаја,
4) да има позитиван пословни резултат у посљедње три
финансијске године или до момента регистрације, односно
почетка пословања ако је подносилац пријаве регистрован,
односно почео да ради прије мање од три године,
5) да има мјеста пословања на свим подручјима на којима Пореска управа има своје подручне центре,
6) да нема неизмирених пореских обавеза,
7) да достави Програм сарадње, који обавезно садржи
права, начин и рокове извршавања обавеза оператера фискалног система,
8) да у свом пословању примјењује међународне стандарде којим гарантује квалитетно извршавање посла.
(6) Порески обвезник има право избора сарадње са
било којим оператером фискалног система који је добио
одобрење из става 4. овог члана.
(7) Трошкове одржавања и подршке електронских фискалних уређаја сноси обвезник, а утврђују се трошковником, који доноси оператер фискалног система, уз претходну
сагласност Министарства.
(8) Субјекти из става 6. овог члана уговором уређују
међусобна права и обавезе у вези са одржавањем и
подршком електронских фискалних уређаја.
(9) Министар доноси правилник којим се детаљније
прописују услови које су оператери фискалног система
дужни да испуњавају, начин и поступак одобравања оператера фискалног система, као и облик и садржај регистра
оператера фискалног система.
Врсте електронског фискалног уређаја
Члан 9.
(1) Електронски фискални уређај може да користи:
1) локални процесор фискалних рачуна, који омогућава
издавање фискалних рачуна чак и у случају привременог
или трајног прекида интернет везе, или
2) виртуелни процесор фискалних рачуна, који се налази у Систему за управљање фискализацијом и који омогућава издавање фискалних рачуна искључиво кроз сталну
интернет везу у реалном времену.
(2) Обвезник фискализације дужан је да на сваком мјесту промета користи електронски фискални уређај који
посједује локални процесор фискалних рачуна.
(3) У случају гдје није могуће коришћење уређаја из
става 2. овог члана, обвезник фискализације користи електронски фискални уређај који користи виртуелни процесор
фискалних рачуна.
(4) Пореска управа одобрава обвезнику фискализације
коришћење уређаја из става 3. овог члана у случају испуњености наведеног услова.
(5) Оператер фискалног система дужан је да обвезнику
фискализације достави искључиво електронске фискалне
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уређаје који се састоје од елемената (процесор фискалних
рачуна и електронски систем за издавање рачуна) чију је
употребу одобрила Пореска управа.
Елементи електронског фискалног уређаја
Члан 10.
(1) Електронски фискални уређај састоји се од процесора фискалних рачуна, безбједносног елемента и електронског система за издавање рачуна.
(2) Пореска управа одобрава употребу процесора фискалних рачуна и електронског система за издавање рачуна.
(3) Поступак одобравања спроводи се путем интернет
странице Пореске управе у Систему за управљање фискализацијом, а у складу са Техничким водичем, који доноси и
објављује Пореска управа.
(4) Обвезник фискализације дужан је да прије почетка
коришћења електронског фискалног уређаја провјери да ли
је употреба његових елемената (процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање рачуна) одобрена од
Пореске управе.
(5) Пореска управа води јавно доступан регистар добављача, оператера фискалних система и елемената електронског фискалног уређаја.
(6) Министар доноси правилник којим прописује
услове, начин и поступак одобравања и употребе елемената електронских фискалних уређаја, као и издавања одобрења, те облик и садржај регистра добављача и елемената
електронских фискалних уређаја.
Процесор фискалних рачуна
Члан 11.
(1) Обвезник фискализације дужан је да у моменту
промета сваки рачун обради посредством процесора фискалних рачуна и безбједносног елемента (у даљем тексту:
фискализација рачуна), као и да Пореској управи доставља
податке о издатим фискалним рачунима путем сталне интернет везе у реалном времену у тренутку промета.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, уколико постоји
прекид интернет везе или она није доступна на мјесту промета, обвезник фискализације доставља Пореској управи
податке о издатим фискалним рачунима одмах по успостављању интернет везе или посредством оператера фискалног система, а најкасније у року од пет дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна.
(3) Пореска управа евидентира примљени фискални
рачун који је потписан одговарајућим електронским потписом у прописаном облику и структури поруке у Систему за
управљање фискализацијом.
(4) Уколико подаци нису достављени Пореској управи у реалном времену, у моменту промета, обвезник фискализације је дужан да податке чува у интерној меморији
електронског фискалног уређаја до момента преноса ових
података Пореској управи у складу са ставом 2. овог члана,
након чега нема обавезу даљег чувања података о издатим
фискалним рачунима у интерној меморији електронског
фискалног уређаја.
(5) Министар доноси правилник којим се уређује врста,
обим, облик, начин достављања и чувања података о издатим фискалним рачунима.
Безбједносни елемент
Члан 12.
(1) Безбједносни елемент је дио електронског фискалног уређаја путем којег се обезбјеђује функционалност која
омогућава аутоматску обуставу његовог рада, унапријед
или током експлоатације, као и да фискални рачуни буду
провјерљиви у складу са овим законом.
(2) Обвезник фискализације дужан је да користи безбједносни елемент за електронско потписивање фискалних рачуна за потребе спровођења поступка фискализације
и потврде идентитета приликом размјене података и информација са Пореском управом.
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(3) Безбједносни елемент из става 1. овог члана издаје
Пореска управа у складу са овим законом.
(4) Министар доноси правилник којим се прописују
услови за издавање, поступак издавања и начин коришћења
безбједносног елемента.
Електронски систем за издавања рачуна
Члан 13.
(1) Електронски систем за издавање рачуна је хардверски или софтверски елемент, у који обвезник фискализације уноси податке о промету, а на основу којег се издаје
фискални рачун.
(2) Само онај електронски систем за издавање рачуна
који је, у складу са овим законом, претходно одобрен од
Пореске управе може се употребљавати у Републици Српској.
(3) Електронски систем за издавање рачуна одобрава
Пореска управа у складу са чланом 10. овог закона.
Обавјештења Пореској управи
Члан 14.
(1) Обвезник фискализације дужан је да прије почетка
коришћења електронског фискалног уређаја за издавање
фискалних рачуна Пореској управи, електронским путем,
достави податке о сваком пословном простору и мјесту
промета у којем ће користити електронски фискални уређај.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, обвезници фискализације који дјелатност обављају без пословног простора,
односно на отвореном простору, нису дужни доставити податке о адреси на којој ће користити електронски фискални
уређај.
(3) У случају промјене података из става 1. овог члана,
по појединачном пословном простору или мјесту промета,
а нарочито ако се електронски фискални уређај привремено не користи или дјелатност престане да се обавља у пословном простору или дође до промјене дјелатности која
се обавља у пословном простору, обвезник фискализације
дужан је да те податке достави Пореској управи најкасније
24 сата прије настанка промјене.
(4) Достављање података из става 3. овог члана односи
се на електронски фискални уређај и не утиче на дужност
обвезника фискализације да региструје промјене пословних података које се, према одредбама посебних прописа,
уписују у регистар код надлежног регистрационог органа.
(5) Након пријема података из става 1. овог члана, Пореска управа је дужна да генерише јединствену ознаку пословног простора и јединственог мјеста промета која ће се
користити у електронском фискалном уређају.
(6) Одредбе ст. 1, 3. и 5. овог члана примјењују се и на
поступак достављања података о самонаплатном уређају аутомату.
(7) Министар доноси правилник којим се прописује начин достављања података Пореској управи и генерисање
ознаке пословног простора и мјеста промета.
Провјера фискалних рачуна
Члан 15.
(1) Купци и примаоци фискалних рачуна могу провјерити да ли је њихов фискални рачун издат у складу са одредбама овог закона одмах по издавању фискалног рачуна.
(2) Министар финансија доноси правилник о начину
провјере фискалних рачуна.
Надзор над примјеном Закона
Члан 16.
(1) Управни надзор над примјеном овог закона врши
Министарство финансија.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона
врши Пореска управа.
(3) Инспекцијски надзор над обавезом издавањем фискалних рачуна врши и Републичка управа за инспекцијске
послове, посредством републичког тржишног инспектора и
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тржишног инспектора у јединицама локалне самоуправе, у
дијелу издавања фискалних рачуна.
Мјера забране обављања дјелатности
Члан 17.
(1) У случају да приликом надзора инспектор утврди да
обвезник фискализације у моменту промета не евидентира
остварени промет, укључујући и примљене авансе за будући промет преко електронског фискалног уређаја, изриче
обвезнику фискализације забрану обављања дјелатности
од 30 дана.
(2) У случају да обвезник фискализације у року од годину дана од дана извршења прекршаја из става 1. овог члана
поново изврши исти прекршај, инспектор му изриче забрану обављања дјелатности од 60 дана.
Извршење мјере забране обављања дјелатности
Члан 18.
(1) Овлашћени инспектор мјеру забране обављања
дјелатности из члана 17. овог закона изриче усменим рјешењем, а писмени отправак тог рјешења израђује у року
од три дана од дана доношења рјешења, односно његовог
усменог изрицања.
(2) Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се
печаћењем пословног простора у којем порески обвезник
обавља дјелатност, службеним печатом надлежне инспекције и видно обиљежава ознаком те инспекције, при чему
је порески обвезник дужан да осигура изношење кварљивих намирница из простора, те предузме све безбједносне и
друге мјере да не би дошло до настанка штете.
(3) Мјера забране обављања дјелатности из члана 17.
овог закона печаћењем пословног простора неће се извршити уколико порески обвезник у року од 48 сати од изрицања усменог рјешења достави овлашћеном инспектору
доказ о уплати новчане казне изречене прекршајним налогом за извршени прекршај из члана 4. став 2. овог закона.
(4) У случају из става 3. овог члана, овлашћени инспектор обуставља управни поступак.
(5) Министар доноси правилник којим се прописују
поступак и начин извршења мјере забране обављања дјелатности.
Отклањање неправилности
Члан 19.
(1) Ако се у поступку надзора утврди повреда овог закона или прописа донесених на основу овог закона, односно
неправилност у њиховој примјени, осим повреде за коју се
изриче мјера из члана 17. овог закона, инспектор доноси
рјешење којим се обвезнику фискализације налаже да у
року не краћем од седам дана, а не дужем од 30 дана, отклони утврђене повреде, односно неправилности.
(2) Ако обвезник фискализације не поступи по рјешењу
из става 1. овог члана у остављеном року, Пореска управа
предузима мјеру привремене забране обављања дјелатности.
(3) Дејство мјере из става 2. овог члана траје док обвезник фискализације не отклони утврђене повреде, односно
неправилности.
Неевидентирање промета и неиздавање фискалног рачуна
Члан 20.
(1) Новчаном казном од 8.000 КМ до 24.000 КМ казниће
се за прекршај правно лице - обвезник фискализације, ако:
1) не евидентира сваки појединачно остварени промет,
укључујући и примљене авансе за будући промет преко
електронског фискалног уређаја (члан 4. став 2),
2) изда фискални рачун који не садржи обавезне прописане податке или садржи неисправне податке који су од
значаја за висину пореске обавезе (члан 5),
3) у моменту промета не изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја који се састоји
од елемената (процесор фискалних рачуна и електронски
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систем за издавање рачуна) чија је употреба одобрена од
Пореске управе (члан 7),
4) на сваком мјесту промета не обезбиједи несметан рад
електронског фискалног уређаја из члана 9. ст. 2. и 3. овог
закона,
5) изда рачун који није фискализован у моменту промета (члан 11. став 1).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 2.000 КМ
до 6.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник или лице које професионално обавља самосталну
дјелатност, новчаном казном од 4.000 КМ до 12.000 КМ.

Неодобрени електронски систем за издавање рачуна
Члан 25.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће
се добављач електронског система за издавање рачуна који
обвезнику фискализације достави електронски систем за
издавање рачуна чија употреба није одобрена од Пореске
управе (члан 7. став 1).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 1.000 КМ
до 3.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се лице
које обавља самосталну дјелатност, новчаном казном од
2.500 КМ до 7.500 КМ.

Поновљени прекршај
Члан 21.
У случају да обвезник фискализације у року од годину
дана од дана извршења прекршаја из члана 20. став 1. тачка
1) овог закона поново изврши исти прекршај, казниће се
новчаном казном у двоструком износу у односу на казну из
члана 20. овог закона.

Обавеза усклађивања
Члан 26.
(1) Обвезници фискализације дужни су да своје пословање ускладе са овим законом у роковима прописаним правилником о динамици фискализације.
(2) Досадашњи обвезници фискализације који су били
дужни да региструју сваки појединачни промет робе и
услуга преко постојећих фискалних каса дужни су да до
момента успостављања фискалне конекције са Пореском
управом, према одредбама овог закона, наставе да евидентирају сваки појединачни промет робе и услуга преко фискалне касе у складу са законом који је важио до ступања
на снагу овог закона.
(3) Лица која у прелазном периоду испуне услове да
постану обвезници фискализације дужна су да, као и досадашњи обвезници, поступају у складу са ставом 2. овог члана.
(4) Дјелатности које су до доношења овог закона биле
ослобођене обавезе евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја дужне су да ускладе своје пословање са овим законом у роковима прописаним Уредбом о
дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и
правилником о динамици фискализације.
(5) Трошак иницијалне фискализације обвезника фискализације сноси буџет Републике Српске.
(6) Министар доноси правилник којим се уређује динамика фискализације, као и начин финансирања иницијалне
фискализације за све обвезнике фискализације у Републици Српској.

Некоришћење безбједносног елемента и недостављање
података о издатим фискалним рачунима
Члан 22.
(1) Новчаном казном од 2.500 КМ до 7.500 КМ казниће
се за прекршај правно лице - обвезник фискализације, ако:
1) не користи одговарајући безбједносни елемент (члан
12),
2) не доставља податке о издатим фискалним рачунима Пореској управи путем сталне интернет везе у реалном
времену, у моменту промета (члан 11. став 1),
3) не доставља податке о издатим фискалним рачунима
Пореској управи периодично, одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од пет дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна (члан 11. став 2).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 500 КМ
до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник и лице које професионално обавља самосталну
дјелатност, новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
Недостављање података о пословним просторијама
Члан 23.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће
се за прекршај правно лице - обвезник фискализације, ако:
1) прије почетка коришћења електронског фискалног
уређаја не достави Пореској управи електронским путем
податке о пословним просторима и мјесту промета у којима ће користити тај електронски фискални уређај (члан 11.
став 1),
2) у року од 24 сата прије настанка промјене података
из члана 11. став 1. овог закона не достави податке Пореској управи (члан 11. став 3).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 400 КМ
до 1.200 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник и лице које професионално обавља самосталну
дјелатност, новчаном казном од 800 КМ до 2.400 КМ.
Неодобрени електронски фискални уређаји
Члан 24.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се оператер фискалног система који обвезнику фискализације достави електронски фискални уређај чија употреба
није одобрена од Пореске управе (члан 8. став 2).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 1.500 КМ
до 4.500 КМ.

Рокови за доношење подзаконских аката
Члан 27.
(1) Влада ће у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона донијети уредбу о дјелатностима за чије
обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко
електронског фискалног уређаја (члан 4. став 4).
(2) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:
1) правилник о фискалном рачуну (члан 5. став 5, члан
11. став 5. и члан 15. став 2),
2) правилник о одобравању оператера фискалног система (члан 8. став 9),
3) правилник о одобравању и употреби елемената електронских фискалних уређаја, као и регистру елемената
електронских фискалних уређаја (члан 7. став 4, члан 10.
став 6. и члан 12. став 4),
4) правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста продаје (члан 14. став 7),
5) правилник о извршењу мјере забране обављања дјелатности (члан 18. став 5),
6) правилник о динамици фискализације (члан 26. став 6).
Престанак важења ранијег закона
Члан 28.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о фискалним касама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 1/11, 65/14, 21/15 и 58/19).

23.2.2022.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Ступање на снагу Закона
Члан 29.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-126/22
10. фебруара 2022. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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