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Нацрт
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, 65/14 и 21/15), у члану 85. у ставу 31. број: „15“ замјењује се бројем: „30“.
У ставу 33. број: „15“ замјењује се бројем: „30“.
У ставу 34. број: „15“ замјењује се бројем: „30“.
Послије става 34. додаје се нови став 35. који гласи:
„(35) У случају да ПУ у поступку контроле утврди да је порески обвезник у року од
годину дана од дана извршене повреде, поново извршио повреду из ст. 31, 33. или 34.
овог члана, изриче му мјеру забране обављања дјелатности у трајању од 60 дана.“
Досадашњи ст. 35, 36, 37. и 38. постају ст. 36, 37, 38. и 39.
Члан 2.
У члану 90. у ставу 1. т. а), к) и л) бришу се, а досадашње т. б), в), г), д), ђ), е), ж),
з), и), ј), љ), м), н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф), х), ц), ч) и џ), постају т. од а) до х).
Члан 3.
Послије члана 90. додају се нови чл. 90а. и 90б. који гласе:
„Прекршаји издавања рачуна и регистровања промета
Члан 90а.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај правно лице
– порески обвезник уколико:
а) 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 (члан
5. став 1),
б) клијенту не изда фискални рачун одштампан на фискалној каси преко које је
евидентиран промет, без обзира на то да ли то клијент захтијева, у случају постојања бар
једне исправне фискалне касе на продајном мјесту; и ако фискални рачун не изда са свим
обавезним подацима из члана 26. став 2. овог закона (члан 63) и
в) клијенту не изда фискални рачун писан руком у два примјерка, без обзира на то
да ли то клијент захтијева, у свим случајевима непостојања бар једне исправне фискалне
касе на продајном мјесту; ако најмање три године на продајном мјесту не чува други
примјерак писаног фискалног рачуна; и ако сваки појединачни остварени евидентирани
промет из писаних фискалних рачуна, накнадно не региструје и не одштампа
одговарајуће штампане фискалне рачуне на фискалној каси у најкраћем могућем времену
(члан 65).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.000 КМ до 4.000 KM.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
5.000 КМ до 10.000 KM.

Поновљени прекршаји издавања рачуна и регистровања промета
Члан 90б.
У случају да порески обвезник у року од годину дана од дана извршења прекршаја из
члана 90а. овог закона поново изврши исти прекршај, казниће се новчаном казном у
двоструком износу у односу на казну из члана 90а. овог закона.“
Члан 4.
Члан 97. мијења се и гласи:
„(1) Овлашћени инспектор мјеру забране обављања дјелатности из члана 85. овог
закона изриче усменим рјешењем, а писмени отправак тог рјешења израђује у року од три
дана од дана доношења рјешења, односно његовог усменог изрицања субјекту контроле.
(2) Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се печаћењем објекта у којем
порески обвезник обавља дјелатност, службеним печатом ПУ и видно означава ознаком
ПУ, при чему је порески обавезник дужан да осигура изношење кварљивих намирница из
простора, те предузме све безбједносне и друге мјере да не би дошло до настанка штете.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, мјера забране обављања дјелатности из члана 85.
ст. 31, 33. и 34. овог закона 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 чл. 90а. или 90б. овог
закона.
(4) Уколико порески обвезник у року од 48 сати од изрицања мјере забране обављања
дјелатности из члана 85. ст. 31, 33. и 34. овог закона не достави овлашћеном инспектору
доказ о уплати новчане казне, овлашћени инспектор израђује писмени отправак рјешења
из става 1. овог члана, најкасније у року од три дана од дана доношења рјешења, те
извршава мјеру изречену рјешењем.
(5) У случају из става 3. овог члана, овлашћени инспектор обуставља управни
поступак.
(6) Министар финансија доноси правилник којим се прописују услови, поступак и
начин извршења мјере забране обављања дјелатности.“
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ФИСКАЛНИМ КАСАМА
I

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о фискалним
касама садржан је у Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 8. Устава Републике Српске,
према којима Република Српска, између осталог, уређује и обезбјеђује својинске и
облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других
организација, као и основне циљеве и правце привредног, научног, технолошког,
демографског и социјалног развоја пољопривреде и села, коришћење простора, политику
и мјере за усмјеравање развоја и робне резерве.
Чланом 70. тачка 2. Устава Републике Српске прописано је да Народна скупштина
Републике Српске доноси законе, друге прописе и опште акте.
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И
ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ
Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-248/19
од 28. јануара 2019. године, уставни основ за доношење овог закона садржан je у
Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 8. Устава Републике Српске, према којима
Република Српска, између осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе,
заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, као и
основне циљеве и правце привредног развоја и политику и мјере за усмјеравање развоја.
Такође, чланом 70. тачка 2. Устава Републике Српске прописано је да Народна скупштина
доноси законе, друге прописе и опште акте.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби унапређења контролних
инспекцијских поступака у области промета робе и услуга, са циљем сузбијања сиве
економије.
Овим нацртом продужава се рок на који се може изрећи мјера забране обављања
дјелатности за прекршај учињен приликом регистровања промета и издавања фискалних
рачуна, са досадашњих 15 на 30 дана. Такође, у случају да Пореска управа у поступку
контроле утврди да је порески обвезник у року од годину дана од дана претходно
извршеног прекршаја, поново извршио исти прекршај, изриче му мјеру забране обављања
дјелатности у трајању од 60 дана.
Пооштрена је казнена политика, те су увећане новчане казне за учињене прекршаје
који се односе на неиздавање фискалног рачуна и нерегистровање промета путем
фискалних уређаја, а уз које се изриче и мјера забране обављања дјелатности у одређеном
трајању.
Поред наведеног, прецизирано је да се мјера забране обављања дјелатности изриче
усменим рјешењем, а да се писмени отправак тог рјешења сачињава у року од три дана од
дана доношења рјешења, односно његовог усменог саопштавања субјекту контроле.
Изузетно од овако прописаног поступка, овим нацртом предложено је рјешење да се мјера
забране обављања дјелатности, у одређиним случајевима, неће извршити ако обвезник у
року од два дана од дана изрицања рјешења, достави овлашћеном изнспектору доказ о
уплати новчане казне изречене за тај прекршај.
Секретаријат је упутио одређене сугестије које су се односиле на прецизирање
формулација текста Закона, као и њихово усклађивање са Правилима за израду закона и
других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14).

Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај нацрт
усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду закона и
других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт закона о измјенама и
допунама Закон о фискалиним касама може упутити даље на разматрање.
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу
број: 17.03-020-325/19 од 1. фебруара 2019. године, а након увида у прописе Европске
уније и анализе одредаба Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о фискалним
касама, није установљено да право ЕУ садржи изворе који су релевантни за предмет
уређивања достављеног нацрта, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена
„непримјењиво“.
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Програмом економских реформи Републике Српске за 2019–2021. годину Влада
Републике Српске је предложила, а Народна скупштина Републике Српске подржала
циљеве, мјере и правце развоја привреде Републике Српске у периоду за који се овај
документ усваја.
Један од основних циљева, не само овог периода, већ уопште циљева којем све
економије теже, јесте смањење сиве економије. Сива економија је присутна у скоро свим
сегментима пословања, али је најизраженија у сегменту промета робе и услуга. Стога,
један од најјачих алата за борбу против сиве економије јесте стварање јасних услова за
евидентирање промета роба и услуга и успјешна контрола тог промета.
Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама предложен је у циљу
јачања контроле промета и услуга путем фискалних каса. Наиме, овим приједлогом
прецизира се изрицање заштитне мјере забране обављања дјелатности и јасно се одређују
услови у којима Пореска управа Републике Српске може, односно мора изрећи ту мјеру,
те се јасно одређује њено трајање. Такође, као изузетак уводи се могућност да ако
порески обвезник, у року од 48 сати од извршења прекршаја за који се изриче мјера
забране обављања дјелатности, плати изречену прекршајну новчану казну, та мјера неће
бити извршена.
Мјера забране обављања дјелатности према одредбама важећег закона изриче се
увијек у трајању најмање од 15 дана, а сада је предложено њено продужење на најмање 30
дана, док су у случају поновљеног прекршаја за који се изриче мјера забране обављања
дјелатности санкције одређене у двоструком трајању, тако да мјера износи 60 дана.
Плаћање новчане казне одређене су од 10.000 KM до 20.000 КМ, с тим да је и у овом
случају прописано да се мјера из члана 85. ст. 31, 33. и 34. овог закона неће 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 чл. 90а. или 90б. овог закона.
Приликом одмјеравања дужине трајања мјере забране обављања дјелатности, као и
свих санкција у овом закону, предлагач је нарочито имао у виду исту мјеру у законима у
земљама у окружењу, као и чињеницу да се мјера забране обављања дјелатности према
одредбама важећег Закона морала извршити. Измјенама Закона прописује се да у случају
неиздавања рачуна и нерегистровања промета, као најчешћих и најзначајнијих повреда
Закона, мјера забране обављања дјелатности зависи од самог обвезника, односно мјера се
неће извршити уколико обвезник у року од два дана достави овлашћеном инспектору
доказ о уплати новчане казне изречене за тај прекршај. У овом дијелу битно је
напоменути да је предлагач приликом одмјеравања казни имао у виду и одредбе Закона о

прекршајима којима је прописано да уколико окривљени против којег је издат прекршајни
налог прихвати одговорност и, најкасније у року од осам дана од дана пријема
прекршајног налога, плати половину изречене новчане казне, ослобађа се плаћања друге
половине изречене новчане казне.

Предлажући оваква рјешења обрађивач је имао у виду и чињеницу да могућност
изрицања било које санкције искључиво и увијек зависи од самог обвезника, јер је
обвезник тај који бира одређено понашање, па самим тим и понашање супротно закону за
које је прописано санкционисање.
V

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. допуњава се члан 85. Закона о фискалним касама (у даљем тексту:
Закон) тако да се мјера забране обављања дјелатности продужава за повреде
регистровања промета и издавања фискалних рачуна са досадашњих 15 на 30 дана и
додаје одредба о мјери забране обављања дјелатности у случају поновљеног прекршаја,
односно у случају поновљене неправилности за коју је већ једном изречена мјера забране
обављања дјелатности у двоструком трајању.
Чланом 2. бришу се три прекршаја из члана 90. Закона која се односе на издавање
рачуна и регистровање сваког појединачног промета путем фискалних уређаја, јер је за те
прекршаје одређена новчана казна у увећаном износу наредним чланом Закона.
Чланом 3. у основни текст Закона, послије члана 90, додају се нови чл. 90а. и 90б.
којима се санкционишу три понашања која представљају прекршај обвезника
фискализације и прописују се санкције новчане казне од 10.000 КМ до 20.000 КМ, а у
случају рецидива – поновљеног прекршаја, новчане казне су одређене у двоструком
износу. Прописани прекршаји односе се на неиздавање фискалног рачуна и
нерегистровање промета путем фискалних уређаја. На овај начин, за најтеже прекршаје
Закона прописане су двије врсте санкција – новчана казна у увећаном износу у односу на
досадашњи и мјера забране обављања дјелатности која се изриче у управном поступку у
тачно одређеном трајању.
Чланом 4. мијења се члан 97. основног текста Закона о фискалним касама на
начин да се утврђује да се мјера забране обављања дјелатности изриче усменим
рјешењем, а да се писмени отправак тог рјешења сачињава у року од три дана од дана
доношења рјешења, односно, његовог усменог саопштавања субјекту контроле. Утврђен
је и изузетак од основног правила, па је прописано да се мјера забране обављања
дјелатности из члана 85. ст. 31, 33. и 34. овог закона неће извршити уколико обвезник у
року од два дана достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне изречене
за тај прекршај. Тако да порески обвезник може избјећи извршење мјере забране
обављања дјелатности за неиздавање фискалног рачуна и нерегистровање промета путем
фискалних уређаја уколико, у остављеном – кратком року, уплати износ изречене новчане
казне, тако да му је остављена могућност да не прекида обављање дјелатности, већ да
настави са обављањем. На исти начин је уређена и ситуација рецидива, у том случају се
мјера забране обављања дјелатности и новчана казна изричу у двоструком трајању.
Члан 5. садржи одредбу о ступању на снагу овог закона, те је одређено да овај
закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Српске“.

VI ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА
НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ

ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ
Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама, Министарство
привреде и предузетништва у Мишљењу, број: 18.01-020-371/19 од 4. фебруара 2019.
године, констатује да је:
‒ Нацрт закона усклађен са Програмом економских реформи Републике Српске за
период од 2019. до 2021. године, иако није планиран Програмом рада Владе
Републике Српске и Програмом рада Народне скупштине Републике Српске за
2019. годину.
‒ Обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем, те је исти
саставни дио „Разлога за доношење или измјену и/или допуну закона“.
‒ Обрађивач правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем закона.
‒ Обрађивач правилно спровео процес консултација.
Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да је анализом
стања утврђено да нису постојале друге опције за превазилажење конкретне ситуације.
У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да Нацрт може
позитивно утицати на поштовање закона од стране свих привредних субјеката и
једнообразно понашање на тржишту, те смањење сиве економије због смањења
неевидентираног промета. Нацртом је прецизирана и пооштрена санкција за непоштовање
закона и прописано да извршење мјере забране обављања дјелатности из члана 85. ст. 31,
33. и 34. овог закона, зависи од обвезника, односно да се мјера неће извршити уколико
обвезник у року од два дана достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане
казне изречене за прекршај.
Што се тиче утицаја на јавни буџет, обрађивач је навео да примјена овог закона не
изискује издвајање додатних средстава из буџета Републике Српске, буџета јединица
локалне самоуправе, нити ванбуџетских фондова. Могуће је повећање прихода од
новчаних казни, имајући у виду да су исте повећане, као и то да ће извршење мјере
забране обављања дјелатности за неиздавање фискалног рачуна и нерегистровање
промета путем фискалних уређаја бити обустављено, уколико порески обвезник одлучи
да плати новчану казну у одређеном року. Пројекцију тих прихода је врло тешко дати,
имајући у виду да ова новчана казна до сада није постојала у овом облику. Уколико се
пође од претпоставке да ће већина обвезника радије прихватити плаћање новчане казне и
то у року од 48 сати, те да је до сада новчана казна износила 1.000 КМ, односно 500 КМ за
предузетнике, као и то да је у 2018. години мјера забране обављања дјелатности изречена
за 517 пореских обвезника, може се очекивати раст прихода од новчаних казни у износу
од око 1,2 милиона КМ на годишњем нивоу.
У вези са утицајем на здравствени и социјални статус грађана, обрађивач је навео
да Нацрт неће утицати на здравствени и социјални статус грађана.
У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да Нацрт неће утицати
на ову област.
У вези са утицајем на одрживи развој, обрађивач је навео да ће Нацрт имати
позитиван утицај на развој цјелокупне привреде и пословног окружења у Републици
Српској због смањења неевидентираног промета, односно због смањења сиве економије.
Када је у питању спровођење прописа, обрађивач је навео да ће надзор над
примјеном одредаба овог закона вршити Министарство финансија, док ће инспекцијски
надзор вршити Пореска управа Републике Српске.
Обрађивач је навео да Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о
фискалним касама нису предвиђене формалности за грађане и пословни сектор у
Републици Српској.

Министарство привреде и предузетништва утврдило је да је обрађивач, приликом
примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу са
методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене утицаја
прописа у поступку израде прописа.
VII

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА

Приликом израде текста Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о
фискалним касама вршене су консултације са јавношћу, у складу са Смјерницама за
поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради
закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12), тако што је текст
Нацрта закона, прије свега, разматрала Радна група, у чијем саставу су заступљени
представници Министарства финансија, Пореске управе и других органа. Такође, текст
Нацрта закона је објављен на интернет страници Министарства финансија.
VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ
ДОНОШЕЊА ЗАКОНА
Примјеном овог закона неће доћи до додатног издвајања средстава из буџета
Републике Српске, буџета јединица локалне самоуправе, нити ванбуџетских фондова.
Међутим, може доћи до повећања прихода од новчаних казни, имајући у виду да је према
сада важећим одредбама Закона о фискалним касама обавеза инспектора на изрицање
мјере забране обављања дјелатности, док је сада та мјера одређена на неки начин
алтернативно јер о њеном извршењу одлучује сам обвезник. Практично, уколико порески
обвезник одлучи да плати новчану казну у одређеном року, извршење мјере забране
обављања дјелатности за неиздавање фискалног рачуна и нерегистровање промета путем
фискалних уређаја биће обустављено. Стога, може се очекивати одређени раст прихода од
прекршајних новчаних казни. Врло тешко је дати било какву пројекцију тих прихода
имајући у виду да ова новчана казна у овом облику није до сада постојала. Уколико се
прихвати претпоставка да ће већина обвезника радије прихватити плаћање новчане казне
и то у року од 48 сати, те да је до сада новчана казна била 1.000 КМ, односно 500 КМ за
предузетнике, као и да је број пореских обвезника којима је у 2018. години изречена мјера
забране обављања дјелатности био 517, може се очекивати оквирни раст прихода од
новчаних казни око 1,2 милиона КМ на годишњем нивоу.

ПРИЛОГ
ЗАКОН О ФИСКАЛНИМ КАСАМА
(Текст предложених измјена и допуна уграђен у текст важећег Закона)

Контрола регистровања промета преко фискалног система
Члан 85.
(1) ПУ врши контролу регистровања промета преко фискалне касе, контролу
издавања фискалних рачуна, контролу 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 дјелатност,
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 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.
(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
одузимање 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 30 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 30 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 30 дана.
(35) У случају да ПУ у поступку контроле утврди да је порески обвезник у
року од годину дана од дана извршене повреде, поново извршио повреду из ст. 31, 33.
или 34. овог члана, изриче му мјеру забране обављања дјелатности у трајању од 60
дана.
(36) 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.
(37) 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.
(38) 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.

(39) Министар финансија доноси правилник којим се прописује поступак, услови и
начин извршења мјере одузимања предмета.
Прекршаји обвезника
Члан 90.
(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 15.000 KM казниће се за прекршај
правно лице – обвезник, ако:
а) у прописаном року не закључи уговор о сервисирању са другим овлашћеним
сервисом (члан 50. став 6),
б) отпочне 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 или фискалне регистар касе – штампача, његовог повезивања са терминалом и
надређеним рачунаром са софтверском апликацијом и инсталирања на продајном мјесту;
ако набави фискални систем без одобрења из члана 31. став 3. овог закона; и ако не
закључи уговор са овлашћеним сервисом о сервисирању и техничкој подршци за
коришћење набављеног фискалног система (члан 51),
в) у захтјеву за фискализацију фискалне касе дефинише назив и адресу продајног
мјеста, тако да они не одговарају називу и адреси продајног мјеста на коме обвезник
региструје промет преко фискалне касе или називу и адреси мјеста на коме је обвезник
регистровао своју дјелатност, искључиво ако обвезник обавља промет на уобичајеним
покретним тезгама, преко лица која долазе на врата купцу или преко путујућих продаваца
(члан 54),
г) рјешење о фискализацији не чува уз фискалну касу на коју се односи (члан 55.
став 9),
д) приликом набавке фискалног система преко овлашћеног сервиса не поднесе ПУ
захтјев за иницијалну фискализацију фискалне касе; и ако у прописаном року не преузме
фискализовану фискалну касу (члан 56. ст. 2. и 8),
ђ) фискалну касу прије преузимања података из фискалне меморије непосредно не
испоручи овлашћеном сервису, наведеном у уговору из члана 51. став 2. тачка б) овог
закона (члан 57. став 1),
е) преко овлашћеног сервиса не поднесе ПУ захтјев за замјену фискалног модула; и
ако у прописаном року не преузме фискализовану фискалну касу (члан 58. ст. 2. и 6),
ж) у прописаном року прије промјене назива или адресе продајног мјеста преко
овлашћеног сервиса не поднесе ПУ захтјев за промјену продајног мјеста (члан 60. став 1),
з) преко овлашћеног сервиса не поднесе ПУ захтјев за брисање обвезника из
регистра фискализованих каса због престанка обављања дјелатности (члан 61. став 3),
и) у базу артикала не унесе једнозначно и недвосмислено идентификован цјелокупан
асортиман артикала са којима је задужено продајно мјесто; и ако у бази артикала сваком
артиклу не додијели ознаку пореске стопе у складу са чланом 11. овог закона (члан 62),
ј) клијенту изда рекламирани рачун иако се купљена роба не рекламира или не враћа
или се на други начин не врши рекламација робе прије издавања фискалног рачуна; ако
клијенту не изда рекламирани рачун одштампан на фискалној каси преко које је
рекламиран промет, без обзира да ли то клијент захтијева, у случају постојања бар једне
исправне фискалне касе на продајном мјесту; и ако рекламирани рачун не изда са свим
обавезним подацима из члана 27. став 2. овог закона (члан 67),
к) клијенту не изда рекламирани рачун писан руком у два примјерка, без обзира да
ли то клијент захтијева, у свим случајевима непостојања бар једне исправне фискалне
касе на продајном мјесту; ако најмање три године на продајном мјесту не чува други
примјерак писаног рекламираног рачуна; и ако сваки појединачни остварени

рекламирани промет из писаних рекламираних рачуна, накнадно не региструје и не
одштампа одговарајуће штампане рекламиране рачуне на фискалној каси у најкраћем
могућем времену (члан 69),
л) на видном мјесту на продајном мјесту не истакне обавјештење о обавези издавања
штампаног и писаног фискалног и рекламираног рачуна од стране обвезника, о обавези
узимања штампаног и писаног фискалног и рекламираног рачуна од стране клијента, о
праву клијента да купљену робу, односно извршене услуге не плати обвезнику ако му
обвезник не изда штампани или писани фискални рачун и о праву клијента да
рекламирану робу узме натраг послије исплате клијенту ако му обвезник не изда
штампани или писани рекламирани рачун (члан 71),
љ)клијенту који плаћање врши на основу фактуре, у фактуру не унесе редни број
фискалног рачуна на основу кога је регистрован промет у фискалној каси и на продајном
мјесту не држи копије издатих фактура; и ако остварен евидентиран промет и остварен
рекламиран промет преко фискалне касе за који се плаћање врши на основу фактуре, не
исказује у књизи дневног извјештаја (члан 72),
м) најмање једну годину не чува одштампану контролну траку; ако штампање
фискалних докумената на папирној траци за исјечке и на контролној папирној траци
врши на папиру чији квалитет не обезбјеђује читање података из фискалних докумената у
прописаном року; и ако за штампање фискалних докумената не користи папир чији је
квалитет бољи или једнак минималном квалитету папира (члан 73. ст. 1, 3. и 5),
н) не води по једну књигу дневних извјештаја за сваку фискалну касу у свакој
календарској години; најмање три године на продајном мјесту не чува књигу дневних
извјештаја и исјечке фискалних докумената одложене у њој; ако не формира и не
одштампа дневни извјештај на крају рада, једном дневно; ако сваки одштампани исјечак
дневног извјештаја не региструје и не одложи у књигу дневних извјештаја хронолошким
редом; ако не формира и не одштампа периодични извјештај на крају рада, посљедњег
дана сваког пореског периода; и ако сваки одштампани исјечак периодичног извјештаја
не региструје и не одложи у књигу дневних извјештаја хронолошким редом (члан 74),
њ) писмено не обавијести ПУ о престанку регистровања промета преко фискалне
касе, у року од три дана од дана крађе, односно оштећења или уништења фискалне касе
усљед више силе (поплава, пожар, земљотрес, несрећа у транспорту и сл); ако записник
надлежног органа, односно организације, не достави ПУ у року од три дана од дана
пријема записника; ако у случају крађе фискалне касе, у року од осам дана од дана крађе
не отпочне регистровање промета преко нове фискалне касе и пренос података помоћу
терминала; и ако у случају оштећења или уништења фискалне касе усљед више силе, у
року од осам дана од дана наставка обављања дјелатности после више силе, не отпочне
регистровање промета преко нове фискалне касе и пренос података помоћу терминала
(члан 75. ст. 1, 2, 6. и 7),
о) не закључи уговор са телекомуникационим оператером који обезбјеђује ГПРС
мрежу за пренос података између терминала и сервера ПУ; ако исправан терминал не
држи стално прикључен на исправну фискалну касу преко првог порта терминала и
одговарајућег порта фискалне касе; и ако не обезбиједи очитавање података из фискалне
касе помоћу терминала и пренос очитаних података ка серверу ПУ, сагласно упутству
овлашћеног произвођача, а на основу команди које задаје сервер ПУ (члан 76),
п) предузима радње на неисправном фискалном производу и одмах, а најкасније у
року од 24 часа, не обавијести овлашћени сервис (члан 77. ст. 8),
р) сервисну књижицу фискалне касе не чува уз фискалну касу на коју се односи; и
ако не инсталира нови фискални систем, ако на продајном мјесту нема други исправан
фискални систем и ако због неисправности фискалног система није регистровао промет
преко фискалне касе дуже од 15 радних дана укупно у току календарске године (члан 78.
ст. 2. и 8),

с) сервисну књижицу терминала не чува уз терминал на који се односи (члан 79. став
2),
т) сервисну књижицу софтверске апликације не чува уз надређени рачунар са
софтверском апликацијом на коју се односи (члан 80. став 2),
ћ) једном годишње не обави технички преглед фискалног система (члан 81. став 1),
у) на захтјев овлашћеног лица ПУ не одштампа базу артикала, пресјек стања и
периодични извјештај за одређени период; ако не учини доступним на захтјев ПУ друге
податке, који нису дефинисани у фискалним документима (вођење залиха робе, робноматеријално и финансијско књиговодство и др), а чије вођење и чување омогућава
софтвер фискалне касе, односно софтверска апликација за надређени рачунар преко кога
се задају команде фискалној каси преко порта фискалне касе; ако сакрије, отуђи, уништи
или учини неупотребљивом фискалну касу преко које је регистровао промет, због чега
није могуће извршити пореску контролу; ако држи нефискалну регистар касу или
нефискализовану фискалну регистар касу; ако 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; ако 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; ако преко фискализоване
фискалне касе издаје исјечке папирне траке који имају изглед фискалног рачуна, а ти
исјечци не садрже све прописане елементе, односно садрже погрешно унијете елементе
из члана 26. став 2. овог закона; ако преко фискализоване фискалне касе издаје исјечке
папирне траке који имају изглед рекламираног рачуна, а ти исјечци не садрже све
прописане елементе, односно садрже погрешно унијете елементе из члана 27. став 2. овог
закона; ако сакрије, оштети, уништи или учини 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; ако врши ресете фискалне
касе из члана 82. став 4. овог закона, на фискалној каси преко које се врши регистровање
промета; ако на фискалној каси или терминалу нема сервисне пломбе или је сервисна
пломба оштећена, односно ако су на фискалној каси или терминалу предузимане радње
ради измјене података о оствареном евидентираном промету или оствареном
рекламираном промету; на фискалној каси или терминалу нема сервисне пломбе или је
сервисна пломба оштећена, или ако су на фискалној каси или терминалу предузимане
радње ради измјене података о оствареном евидентираном промету или оствареном
рекламираном промету, или ако обвезник користи софтверску апликацију без увјерења из
члана 38. овог закона, или ако је извршио неовлашћене измјене у софтверској апликацији
са увјерењем из члана 38. овог закона; ако програмска и фискална пломба фискалне касе
не садрже све врсте заштите; ако онемогући пренос података из фискалне касе помоћу
терминала, а фискална каса и терминал су били исправни; и ако подаци из дневног
извјештаја за конкретан дан одштампани из базе података ПУ формирани на основу
пренесених података путем терминала, се 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 (члан 85. ст. 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 28. и 29),
ф) на захтјев овлаштеног лица тржишне инспекције, не одштампа базу унијетих
артикала (члан 85. ст. 3),
х) на фискалној каси или терминалу предузима радње ради измјене података о
оствареном евидентираном промету и оствареном рекламираном промету; ако на
фискалној каси или терминалу предузима радње ради измјене података о оствареном

евидентираном промету или оствареном рекламираном промету, или користи софтверску
апликацију без увјерења из члана 38. овог закона, или врши неовлашћене измјене у
софтверској апликацији са увјерењем из члана 38. овог закона (члан 86. ст. 5. и 9).
(2) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 500 КМ до 3.000 KM.
(3) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 500 КМ до 1.500 KM.
Прекршаји издавања рачуна и регистровања промета
Члан 90а.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице – порески обвезник уколико:
а) 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
(члан 5. став 1),
б) клијенту не изда фискални рачун одштампан на фискалној каси преко које
је евидентиран промет, без обзира на то да ли то клијент захтијева, у случају
постојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту; и ако фискални
рачун не изда са свим обавезним подацима из члана 26. став 2. овог закона (члан 63)
и
в) клијенту не изда фискални рачун писан руком у два примјерка, без обзира
на то да ли то клијент захтијева, у свим случајевима непостојања бар једне
исправне фискалне касе на продајном мјесту; ако најмање три године на продајном
мјесту не чува други примјерак писаног фискалног рачуна; и ако сваки
појединачни остварени евидентирани промет из писаних фискалних рачуна,
накнадно не региструје и не одштампа одговарајуће штампане фискалне рачуне на
фискалној каси у најкраћем могућем времену (члан 65).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 2.000 КМ до 4.000 KM.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 5.000 КМ до 10.000 KM.
Поновљени прекршаји издавања рачуна и регистровања промета
Члан 90б.
У случају да порески обвезник у року од годину дана од дана извршења
прекршаја из члана 90а. овог закона поново изврши исти прекршај, казниће се
новчаном казном у двоструком износу у односу на казну из члана 90а. овог закона.
Мјера забране обављања дјелатности
Члан 97.
(1) Овлашћени инспектор мјеру забране обављања дјелатности из члана 85. овог
закона изриче усменим рјешењем, а писмени отправак тог рјешења израђује у року
од три дана од дана доношења рјешења, односно његовог усменог изрицања субјекту
контроле.
(2) Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се печаћењем објекта у којем
порески обвезник обавља дјелатност, службеним печатом ПУ и видно означава
ознаком ПУ, при чему је порески обавезник дужан да осигура изношење кварљивих

намирница из простора, те предузме све безбједносне и друге мјере да не би дошло до
настанка штете.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, мјера забране обављања дјелатности из члана
85. ст. 31, 33. и 34. овог закона 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 чл.
90а. или 90б. овог закона.
(4) Уколико порески обвезник у року од 48 сати од изрицања мјере забране
обављања дјелатности из члана 85. ст. 31, 33. и 34. овог закона не достави
овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне, овлашћени инспектор
израђује писмени отправак рјешења из става 1. овог члана, најкасније у року од три
дана од дана доношења рјешења, те извршава мјеру изречену рјешењем.
(5) У случају из става 3. овог члана, овлашћени инспектор обуставља управни
поступак.
(6) Министар финансија доноси правилник којим се прописују услови, поступак
и начин извршења мјере забране обављања дјелатности.

