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На основу члана 97. став 2. Закона о фискалним касама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 1/11,
65/14 и 21/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар финансија
доноси

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИЗВРШЕЊА
МЈЕРЕ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, поступак и начин
извршења мјере забране обављања дјелатности у поступку
инспекцијског надзора над примјеном Закона о фискалним
касама коју врше овлашћена лица, надлежни инспектори
Пореске управе Републике Српске.
Члан 2.
(1) Мјера забране обављања дјелатности извршава се
печаћењем просторије, односно објекта службеним печатом Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту:
Пореска управа) и видно означава службеном траком.
(2) Предмет печаћења су просторије и објекти у којима порески обвезник обавља регистровану дјелатност, односно врши промет робе и услуга који се обавезно региструје путем фискалне касе, а за којег пореског обвезника је
утврђено да у тим просторијама, односно објекту поступа
супротно одредбама члана 85. Закона о фискалним касама.
Члан 3.
(1) Печаћење се врши на начин да се пореском обвезнику наложи да испразни просторије, односно објекте
који се печате од оне робе и предмета који би се за вријеме
привремене обуставе пословања могли покварити, као и да
предузме и обезбиједи све сигурносне и друге мјере у просторијама и објектима на средствима рада да не би дошло
до настанка штете (искључи струју, плин, воду, осигура
противпожарне мјере и слично).
(2) У случају да порески обвезник није власник пословних просторија, односно објекта који се печати, акт којим
се изриче мјера забране обављања дјелатности доставља се
и власнику просторија, односно објекта, ако је за вријеме
трајања инспекцијског надзора инспектор Пореске управе
утврдио носиоца права власништва просторија, односно
објекта који се печати.
Члан 4.
(1) Просторија, односно објекат који се печати, закључава се и након тога означава службеним печатом са јемствеником и службеном траком.
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(2) Печаћење, односно означавање извршења мјере
забране обављања дјелатности врши се постављањем на
врата просторије, односно објекта службеног знака, на који
се утискује отисак службеног печата у печатном воску и
поставља службена трака.
(3) Службени знак је наљепница димензија 210 мм ∙ 297
мм (А4 формат) и 148 мм ∙ 210 мм (А5 формат), која садржи
текст: “ПРИНУДНО ЗАТВОРЕНО - Министарство финансија, Пореска управа Републике Српске” и на којој се испод
наведеног текста налази мјесто за постављање отиска службеног печата у печатном воску.
(4) Службена трака је израђена на пластичној подлози
ширине 103 мм, на којој је одштампан текст: “Министарство финансија, Пореска управа Републике Српске”.
Члан 5.
Приликом печаћења, односно означавања извршења
мјере забране обављања дјелатности на видљивом мјесту
поставља се писмено обавјештење које садржи податке
о забрани, разлоге забране, назив органа који је извршио
затварање, као и упозорење да је оштећење или скидање
службеног печата кривично дјело.
Члан 6.
(1) У случају да је из оправданих разлога (отклањања
квара на инсталацијама, спречавања настанка штете, отклањања неправилности и слично) након печаћења потребно
накратко отпечатити пословне просторије или објекте, док
мјера забране обављања дјелатности траје, инспектор Пореске управе ће пореском обвезнику или његовом заступнику по запримљеном захтјеву то допустити и извршити
привремено отпечаћивање одмах по пријему захтјева, а
најкасније у року од три дана од дана пријема тог захтјева.
(2) Ново печаћење врши инспектор који води поступак,
а у његовом одсуству или спријечености други инспектор
Пореске управе уз обавезно сачињавање записника о извршеним радњама.
Члан 7.
(1) Мјера забране обављања дјелатности у тој просторији, односно објекту, која се спроводи печаћењем, може
трајати најмање 15 дана, а најдуже до отклањања неправилности због које је мјера изречена, односно најдуже до шест
мјесеци од дана изрицања.
(2) У оним случајевима у којима је изречена мјера забране обављања дјелатности на тачно одређено вријеме, по
протеку времена на које је мјера изречена, инспектор Пореске управе по службеној дужности, без одгађања, а најкасније у року од три дана, врши отпечаћивање просторија,
односно објекта.
(3) У случају да је неправилност због које је изречена
мјера забране обављања дјелатности отклоњена или је рјешење на основу којег је мјера изречена поништено, порески обвезник подноси захтјев да се отпечати просторија,
односно објекат, уз који доставља доказ о отклањању неправилности, односно рјешење.
(4) У случају из става 3. овог члана, инспектор ће отпечатити просторију, односно објекат, у року од три дана од
дана пријема уредног захтјева и о томе је дужан да сачини
записник.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-780/15
31. марта 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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