
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЗАКОН О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ  
БРЧКО ДИСТРИКТА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
У складу са чланом 23 Статута Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, Скупштина Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине на 37. сједници одржаној 28.јануара 2002. 
године, усваја 
 
 

ЗАКОН  
О ПОРЕСКОЈ  УПРАВИ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 

ГЛАВА I.  Основне одредбе 
 

Члан 1 
 

Овим Законом се уређује успостављање Пореске Управе Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: “Управа”) 
и њена организација, дјелокруг рада, овлаштења, 
одговорности као и друга питања везана за њено 
функционисање у складу са Статутом (у даљем тексту: 
“Статут”) Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: “Дистрикт”). Управа је одговорна за спровођење 
закона путем утврђивања, контроле и принудне наплате 
пореза, такси и других обавеза утврђених законом и другим 
прописима, као и за вршење других послова утврђених овим 
законом.  
 
 

Члан 2 
 

(1) Назив Управе је “Пореска Управа Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине”. 

      Управа има округао печат са текстом:”Босна и 
Херцеговина, Брчко Дистрикт  
      Босне и Херцеговине” кружно исписан ћириличним и 
латиничним писмом, са текстом  
      “Пореска Управа “ у средини печата такође на оба 
писма. 
 
(2) Сједиште Управе је у граду Брчко. 
 
 
 

Члан 3 
 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају сљедећа 
значења: 
 



 

 

1. “Порез” означава сваку обавезу прописану законима 
о порезима и доприносима као и законом о таксама, 
која се уплаћује у корист Јединственог рачуна 
Дистрикта (у даљем тексту: “ЈРД”) или другог 
законом одређеног рачуна.  

 
2. “Порески обвезник” је физичко или правно лице, 

подружница правног лица укључујући и пореског 
посредника, који су у обавези платања  пореза или 
камате у складу са законом. 

 
3. “Порески посредник” је лице које је дужно, у 

складу са пореским законом, да прикупи порезе од 
било ког другог лица, обуставом или на други 
начин, те да исте уплати на ЈРД или други законом 
одређен рачун. 

 
4. “Разрез пореза” је поступак утврђивања висине 

пореске обавезе пореског обвезника, која се уноси  
у евиденцију Управе. 

 
5. “Порески закони” су законски прописи који регулишу 

порезе, таксе и доприносе. 
 

6. “Представник пореског обвезника” је лице које је 
порески обвезник овластиода врши део или све 
послове  пореског  обвезника у вези са испуњавањем  

       обавеза пореског обвезника у складу са пореским  
       законима. 
 

7. “Пореска тајна” је свака информација или податак о 
пореском обвезнику или пореском посреднику коју 
има Управа. Управа је дужна да обезбиједи 
сигурност и повјерљивост пореских информација и 
података прикупљених од пореских обвезника који би 
у случају откривања могли штетити пореском 
обвезнику. Лице запослено у Управи дужно је да 
чува податке и информације добијене у току рада 
као професионалну тајну. Пореска тајна не 
обухвата: 
 
1). Информације и податке које је порески 

обвезник изричито навео у писменом облику да 
нису пореска тајна; 

                                
 
2). Информације и податке који су добијени и који 

се користе у току прикупљања доказа о 
кривичним дјелима и прекршајима; 

 



 

 

3). Информације достављене Влади, Управи прихода, 
судовима, Јавном тужилаштву и другим органима 
Дистрикта, а које се односе на примјену 
пореских и других закона, 

 
         4).Информације достављене страним пореским 
            органима у складу са  међународним уговорима, 
 
         5).Информације достављене другим лицима уз 
            одобрење пореског обвезника. 
    

8. “Радни дан” је сваки дан одређен као радни дан у 
   Дистрикту. 
 
9. “Књиге и евиденција” представљају документацију о 

пословању пореског обвезника, трансакцијама, 
платањима и приходима везаним за обавезе пореског 
обвезника за платање пореза у складу са пореским 
законима. Књиге и евиденција, између осталог, 
укључују: меморандуме, главне књиге, рачуне и 
рачуноводствену евиденцију у свим облицима, 
укључујути и компјутерске датотеке.  Осим ако није 
дргачије прописано пореским законом, књиге и 
евиденције се воде на босанском, хрватском или 
српском језику употребом латиничног или тириличног 
писма. 

 
10. “Финансијска организација” је свако правно лице 

овлаштено за обављење платног промета и депозитних 
активности, укључујути и кредитне институције 
Дистрикта. 

 
11. “Лице” означава свако физичко или правно лице. 

 
12.   Осим ако је другачије одређено пореским 

законом, “повезано лице” је:               
1)  члан породице пореског обвезника (У породице 

пореског обвезника убрајају се: супружник пореског   
обвезника, сродници у правој линији, браћа и 
сестре, усвојеници и њихови потомци), 
 

     2) лице које контролише пореског обвезника, лице 
   које контролише порески обвезник или лице које 
   је под заједничком контролом са пореским        
   обвезником (Контрола значи власништво (директно  
   или путем једног или више правних лица од  
   најмање 50% вриједности имовине или најмање 50%   
   гласчаких права правног лица.Приликом контроле,    
   сматраће се да лица посједују све дионице које  
   директно или индиректно посједују чланови његове  
   породице). 



 

 

 
13. “Налог за пренос средстава” је документ и  

     пратећи примјерци тог документа,неопходни за  
     извршење преноса средстава са рачуна у банци  
     на други рачун. 

 
        14. “Буџет” подразумева Буџет Дистрикта. 
 
        15. ”Главно мјесто пословања пореског обвезника”   
          налази се у мјесту у којем су удио просјечног   
          броја запослених и књиговодствена вриједност    
          имовине пореског обвезника вети него у било  
          којем другом мјесту.  
 
        16. “Суд” означава Основни Суд Брчко Дистрикта  
          Босне и Херцеговине. 
  
        17. “Скупштина” означава Скупштину Дистрикта  
 
        18. “Влада” означава Владу Дистрикта. 
   
        19. “Службеник Управе” означава запосленика  у  
          Управи. 
 

 
Члан 4 

 
На питања која нису обухватена овим Законом сходно се 
примењују одредбе Закона о Управном поступку Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине, као и других одговарајућих 
закона; 
 

Члан 5 
 

(1) Управа је независна установа Дистрикта, која по 
питањима везаним за свој рад одговара Влади и 
Скупштини. 

 
(2) Управом руководи директор. Директор је одговоран за 

рад Управе. 
 
(3) Градоначелник поставља директора Управе уз 

тропетинску ветину гласова Скупштине. Директор се 
именује на период од 5 (пет) година, уз могутност 
реизбора. Директора може смијенити само Скупштина уз 
тропетинску ветину гласова. 

 
 
 
 

 



 

 

Члан 6 
 

(1) Директор Управе доноси Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији Управе, уз претходну 
сагласност Скупштине ,којим се регулише: 

 
1). организација одјељења и пододјељења, као и њихов 

дјелокруг рада; 
 
2). систематизација радних мјеста, број запослених у 

одјељењима и пододјељењима, као и услови које 
запосленици морају испунити за рад на одређеном 
радном мјесту; 

 
3). обим послова одјељења и пододјељења; 

 
 
(2) Правилник се објављује у “Службеном гласнику Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине” (у даљем тексту: 
Службени гласник). 

 
 

Члан 7 
 

Управа извршава своје послове на начин који је 
транспарентан за јавност и медије. Управа те 
обавјештавати јавност о својим активностима објављивањем 
мјесечних и годишњих извјештаја о својим активностима, 
који те се редовно објављивати у Службеном гласнику. 
 

Члан 8 
 

Директор Управе: 
 

1. не смије да буде члан политичке странке или да 
даје подршку политичким кандидатиме или политичким 
платформама; и 

 
2. дужан је да достави Одјељењу за Јавни Регистар 

Владе Дистрикта годишњи извјештај о личном 
финансијском стању наводети укупна примања и 
изворе, имовину и дуговања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА II. Основни  послови, овлаштења и обавезе Управе 
 

Основни послови и овлашћења Управе 
 

Члан 9 
 

Управа: 
 
1. утврђује пореску обавезу; 
 
2. израђује и води регистар пореских обвезника на основу 

идентификационих бројева пореских обвезника (Глава X); 
 
3. спроводи пореску контролу (Глава ВИИ); 
 
4. спроводи принудну наплату (Глава XИ); 
 
5. врши претрес пословних просторија или стана пореских 

обвезника у складу са  законом; 
 
6. прикупља доказе о потенцијалним криминалним 

активностима и обавијештава Јавно тужилаштво о 
кривичним дјелима; 

 
7. спроводи прекршајни поступак (Глава XВИ); 
 
8. захтијева обустављање поступка ликвидације и промјене 

статуса правног лица или престанка обављања дјелатности 
предузетника, за период до 60 (шездесет) дана, ради  
извршавања пореских обавеза; 

 
9. захтијева од судова да предузму радње ради омогутавања 

спровођења  пореског закона; 
 
10.  доноси  правилнике  за спровођење пореских закона у 
складу са овим  
       законом; 
 
11. позива пореског обвезника или било које друго лице 

да да изјаву и предочи     
      књиге, евиденцију и другу документацију у вези са 
спровођењем пореског    
      закона, 
 
12. спроводи друге активности утврђене овим законом. 
 
 
 
 
 



 

 

Обавезе Управе 
 

Члан 10 
 

Управа: 
 
1. обавјештава, објашњава и обучава пореске обвезнике и 

јавност о постојетим пореским законима, пореским 
поступцима, одговарајутим подзаконским актима, пореским 
захтевима, укључујути и плаћање пореских обавеза; 

 
2. обавијештава пореске обвезнике о њиховим правима и 

обавезама током пореске контроле; 
 
3. обезбјеђује образовне услуге у вези са пореским 

законима и правима и обавезама пореских обвезника; 
 
4. врши поврат  или књижење  као пореског кредита у корист 

пореског обвезника, преплатене пореске обавезе; 
 
5. предаје  пореским обвезницима без накнаде обрасце 

пореске пријаве; 
 
6. чува пореске тајне  и осигурава да ангажовани стручњаци 

не одају пореске тајне,  
 
7. поступа са пореским обвезницима и другима са поштовањем 

и уважавањем; 
 
 
 
ГЛАВА III. Међусобна сарадња Управе са другим органима и 
институцијама 

 
Члан 11 

 
(1) Управа је дужна сарађивати са органима и институцијама Дистрикта,    

Републике Српске и Федерације БИХ. 
 
(2) Судови, Полиција, Инспекцијски и други органи Дистрикта, дужни су  да 

Управи  
      достављају  информације које се односе на кршење пореских закона. 
 
(3) Царински орган који врши царињење роба у Дистрикту, дужан је према 

сједишту односно пребивалишту пореског обвезника, достављати Управи и 
Пореским  

       управама Републике Српске и Федерације БИХ, царинске исправе и друге  
       податке на основу којих је извршено царињење робе, у року од петнаест  B     
       (15) дана од дана извршеног царињења. 
 



 

 

(4) Управа је обавезна доставити  Пореским управама Републике Српске и 
Федерације БИХ, све информације и доказе везане за пословање пореских 
обвезника према њиховом сједишту односно пребивалишту.     

 
Законска одговорност службених лица 

 
Члан 12 

 
(1) Службеници Управе дужни су да се према пореским 

обвезницима односе са поштовањем и уважавањем. 
 
(2) Службеници Управе који дјелују у оквиру својих 

службених овлаштења не сносе  одговорност за штету 
причињену тим дјеловањима. 

 
(3) Службеници Управе који не дјелују у оквиру својих 

овлаштења, одговорни су материјално, дисциплински и 
кривично. 

 
Финансирање и приходи 

 
Члан 13 

 
(1)  Средства за финансирање рада и активности Управе 
обезбеђују се из Буџета. 
 
(2) Све приходе које утврди од пореза, такси или других 
прихода, Управа евидентира и  
      усмерава у корист ЈРД или другог рачуна којем  тај 
приход по закону припада.  
 
 
 
 
ГЛАВА IV.  Права и обавезе пореских обвезника 
 
 
 

Члан 14 
 
(1) Порески обвезник има право да: 
 

1. од Управе добије бесплатне информације, укључујути и 
обрасце пореске пријаве, о пореским законима, 
пореским поступцима, одговарајутим подзаконским 
актима и пореским обавезама, укључујути и платање 
пореских обавеза; 

 
2. даје објашњења Управи о обрачунавању и плаћању 

пореза; 
 



 

 

3. буде присутан током пореских контрола у 
канцеларијама или на терену, у складу са пореским 
законом; 

 
4. тражи обавјештења од надлежних органа потребна за 

извршење права која му припадају у складу са 
пореским законима. 

 
(2) Порески обвезник који претрпи штету незаконитим 

поступањем Управе, има право да поднесе тужбу за 
накнаду штете. Накнада штете се исплатује из Буџета. 

 
 

Члан 15 
 

Порески обвезник је дужан да: 
 
1. се региструје код Управе и да пријави било коју 

промјену адресе, власничких права и представника како 
је предвиђено овим Законом, 

 
2. води књиге и евиденцију на начин прописан пореским 

законима за период од пет (5) година од дана доспијета 
пореске обавезе на коју се књиге и евиденција односе, 

 
3. подноси пореске пријаве у облику, на мјесту и у вријеме 

прописано пореским законом и другим прописима, 
 
4. подноси документа и одазива се позивима Управе у сврху 

спровођења пореских закона, 
 
5. обавијести Управу у року од пет (5) дана о отварању или 

затварању рачуна код било које банке у Дистрикту или на 
другом мјесту, 

 
6. омогући улазак службеника Управе у пословне просторије 

и вршење пореске контроле, као и да пружи потребне 
информације у вези пореских обавеза и друге информације 
везане за спровођење пореских закона, 

 
7. извршава све друге обавезе  утврђене пореским законом 

или другим прописима. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА V.  Идентификациони број и регистрација пореских 
обвезника 
 

Члан 16 
 

(1) Порески обвезник је дужан да поднесе Управи захтев 
за идентификациони број пореског обвезника (у даљем 
тексту: број пореског обвезника) у складу са правилима 
која прописује Управа. 

 
(2) Свако лице које је дужно према пореским законима или 

другим подзаконским актима да достави пријаву, изјаву 
или други документ Управи, унијете у ту пријаву, изјаву 
или други документ број пореског обвезника. 

 
(3) Сва обавјештења која пореском обавезнику доставља 

Управа, садржавате број тог пореског обвезника. 
 
(4) Број пореског обвезника бите јединствен и једини 

број тог пореског обвезника за све порезе, изузев ако 
је другачије одређено пореским законом. 

 
(5) Образац пријаве за број пореског обвезника прописује 

Управа.  
 
 

Мјесто и вријеме регистрације 
 

Члан 17 
 

(1) Порески обвезник који се уписује у Регистар 
предузета и предузетника Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: “Регистар”), подноси 
Управи захтев за издавање пореског броја, у року од пет 
(5) дана од дана пријема рјешења о упису у Регистар. 

 
(2) Уколико дође до промјена података који се уносе у 

образац из члана 16 став 5 овог закона, лице које 
обавља пословну дјелатност у Дистркту, дужно је да у 
року од 5 (пет) дана од дана настале промјене о томе 
писмено обавијести Управу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Обавезе  судских и управних органа задужених за 
регистрацију 

 
Члан 18 

 
(1) Суд ће доставити Управи примерак рјешења о упису у 

Регистар, у року од 5 (пет) дана од дана извршеног 
уписа. 

 
(2) Надлежни орган Дистрикта  који посједује податке о 

мјесту пребивалишта, односно боравишта или смрти 
физичког лица,  обавјештава  Управу у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријаве пребивалишта, односно 
боравишта или смрти физичког лица. 

 
 

Члан 19 
 

Банка може отворити рачун за пореског обвезника тек након 
достављања на увид броја пореског обвезника. 
 
ГЛАВА VI.  Пореске пријаве 
 

Члан 20 
 

Пореска пријава се састоји од извјештаја и других 
релевантних докумената које је лице дужно поднијети 
Управи на образцу и на начин прописан од стране Управе, у 
року прописаном пореским законом. 
 
 

Члан 21 
 

(1) Уколико порески обвезник не достави пореску пријаву 
у року од 30 (тридесет) дана након истека прописаног 
рока за подношење такве пријаве, Управа може поднијети 
такву пријаву у име пореског обвезника. 

 
(2) Управа може употребити било какве информације које 

има на располагању, укључујути и посредне доказе 
описане у члану 34 овог закона, да поднесе пријаву из 
става 1 овог члана. 

 
 

Измјењена пореска пријава 
 

Члан 22 
 

(1) Порески обвезник може измјенити претходно поднесену 
пореску пријаву. 

 



 

 

(2) Измјењена пореска пријава поднијета до дана 
доспијета пореске пријаве, сматрате се као пореска 
пријава пореског обвезника за тај период. 

 
(3) Измјењена пореска пријава се подноси ради отклањања 

грешака или пропуста, услијед којих је пореска пријава 
нетачна. 

   
 
 

Пореска пријава за порез по одбитку 
 

Члан 23 
 

(1) Пореска пријава за порез по одбитку је извјештај 
који порески посредник  подноси  Управи у којем се дају 
информације у вези пореза које порески посредник 
обуставља пореском обвезнику. 

 
(2) Порески посредник доставља пореском обвезнику копију 

пријаве из става 1 овог члана. 
 
 

Члан 24 
 

(1) На захтјев пореског обвезника Директор Управе је 
овлаштен да продужи до шесдесет (60) дана рок за 
подношење  пореске пријаве или извјештаја. 
Овлаштење  за одобравање ових продужења може се прењети 
одређеним пореским службеницима. 

 
(2) Продужење рока за подношење пореске пријаве или 

извјештаја може се одобрити, само уколико постоји 
оправдан разлог на страни пореског обвезника, као што 
је између осталог: болест или уништење књига и 
евиденције, без кривице пореског обвезника. 

 
(3) Продужење рока из става 1 овог члана нема утицаја на 

датум доспијета платања пореза одређеног пореским 
законима. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА VII.  Пореске обавезе 
 

Обрачунавање пореза 
 

Члан 25 
 

(1) Доспеће пореске обавезе уређује се пореским 
законима. 

 
(2) Пореска обавеза утврђује се у складу са поступком  

предвиђеним пореским 
законима. 

 
 
Одговорност појединаца за пореске обавезе правног лица, 

организације или пореског посредника 
 

Члан 26 
 

(1) Одговорно лице које одобрава коришћење новчаних 
средстава правног лица, организације или пореског 
посредника одговорно је за пореске обавезе правног 
лица, организације или пореског посредника уколико је, 
након пријема решења о разрезу пореза, дозволило 
трошење средстава правног лица, организације или 
пореског посредника у било које друге сврхе осим у 
сврху платања пореских обавеза. 

 
(2) Лице из става 1 овог члана одговорно је за пореске 

обавезе правног лица, организације или пореског 
посредника до висине стварно утрошених средстава. 

 
 

Члан 27 
 
(1) Пореска обавеза пореског обвезника коју је у складу 

са пореским законом дужан обуставити и уплатити порески 
посредник, обавеза је пореског посредника од тренутка 
када је обустави од пореског обвезника. 

 
(2) Банка која прими налог од пореског обвезника за 

пренос средстава ради платања пореских обавеза, 
одговорна је за пореске обавезе од тренутка пријема 
налога, под условом да на рачуну пореског обвезника има 
довољно средстава. 

 
 
 
 
 



 

 

Одговорност примаоца имовине 
 

Члан 28 
 

Лице које је примило имовину пореског обвезника, 
одговорно је за пореске обавезе пореског обвезника до 
висине тржишне вриједности примљене имовине у случају да 
је : 
 

1. имовина примљена у року од једне (1) године прије 
доношења решења о разрезу пореза пореском 
обвезнику,  

 
2. то лице платило суму која је нижа од тржишне 

вредности имовине или је примило имовину без 
накнаде,  

 
3. то лице  знало или је требало знати за лошу 

економску и финансијску ситуацију пореског 
обвезника или је у родбинским односима са пореским 
обвезником  према (члан 3 став 1 тачка 12 алинеја 
1 овог закона),  

 
4. пренос имовине  довео до инсолвентности пореског 

обвезника.  
 
 

Остали случајеви одговорности 
 

Члан 29 
 
(1) Пореске обавезе преминулог лица измирују се из 

имовине преминулог лица прије расподјеле имовине 
насљедницима тог лица. 

 
(2) Пореска обавеза лица кога суд сматра несталим или 

прогласи пословно неспособним измирује се из имовине 
таквог лица. 

 
(3) Пореска обавеза предузета у поступку стечаја или 

ликвидације, измирује се у складу са законом који 
регулише стечај и ликвидацију. 

 
(4) Суд је дужан да обавијести Управу о поступцима из 

ставова 1, 2, и 3 овог члана. 
 
(5) Уколико је имовина лица из става 1, 2 и 3 овог члана 

незнатне вриједности, пореска обавеза се отписује. 
 
 



 

 

ГЛАВА VIII.  Контрола пореског обвезника 
 
 
 

Опште одредбе о контроли 
 

Члан 30 
 
(1) Контрола је провјера тачности и благовремености 

обрачуна и уплате пореских и других прописаних обавеза 
пореског обвезника путем пореске пријаве, основне и 
помоћне документације, робе и сировина, упослености 
радне снаге и других доказа до којих Управа дође у 
вршењу својих активности. Управа врши канцеларијску и 
теренску контролу у складу са пореским законима и 
другим прописима из области опорезивања. 

  
(2) Током контроле Управа може: 
 

1. позвати пореског обвезника и свако друго лице да да 
изјаву или преда документацију или друге информације 
у вези споровођења пореских закона; 

 
2. ути у просторије где се књиге и документација или 

други предмети налазе или се могу налазити, (члан 9, 
став 5), 

 
3. привремено одузети предмете (робу, папире и другу 

документацију) потребну за разрез пореза и издати 
потврду о томе; 

 
4. привремено забранити рад пореског обвезника,  

 
5. зауставити и прегледати возило за које се сумња да 

превози робу сумњивог поријекла; 
 

6. прегледати евиденције и документацију везану за 
пословање пореског обвезника; 

 
7. прегледати робу, опрему и просторије; 

 
8. прегледати залихе, материјале и стање готових 

производа; 
 

9. прегледати ток новца и друге рачуне; 
 

10. утврдити идентитет лица која обављају 
финансијске и рачуноводствене послове за пореског 
обвезника и од истих узети изјаве; 

 
 



 

 

11. вршити остале активности у складу са законом и 
подзаконским актима. 

 
 

Члан 31 
 

Управа може привремено забранити рад пореског обвезника: 
 

1. уколико доспјела пореска обавеза није платена, 
 
2. уколико не постоји евиденција о поријеклу робе 

нађене у пословним просторијама. 
 

 
Члан 32 

 
(1) Управа одузима робу од пореског обвезника: 
 

 
1. кад порески обвезник није регистрован за обављање 

пословне дјелатности или кад је регистрована 
дјелатност пореског обвезника забрањена од стране 
овлаштеног органа; 

 
2. кад за робу не постоји одговарајута документација о 

поријеклу; 
 

3. кад роба није прописно укњижена  у књиге пореског 
обвезника. 

 
 
(2) У случају из става 1 овог члана, Управа ће донети 

решење о разрезу пореза у складу са чланом 40 овог 
закона.  

 
(3) Након уплате пореске обавезе из става 2 овог члана, 

роба одузета сходно ставу 1 овог члана, ће бити 
враћена.  

 
(4) У случају да се не плати пореска обавеза из става 2 

овог члана, Управа ће  
спровести поступак принудне наплате.   

 
 

Члан 33 
 

(1) По окончању контроле пореског обвезника, Управа 
доставља пореском обвезнику налаз о утврђеном 
чињеничном стању и правно тумачење са објашњењем  
пореске основице и пореске обавезе, уколико исте 
постоје. 



 

 

 
(2) По окончању контроле, Управа може доставити пореском 

обвезнику или пореском посреднику рјешење о разрезу 
порезу у складу са  чланом 40 овог Закона. 

 
(3) Осим у оправданим случајевима, контрола се врши 

током редовног радног вријемена. 
 

 
Посредни докази  

 
Члан 34 

 
(1) У одређивању тачне пореске обавезе пореског 

обвезника или пореског посредника за вријеме 
канцеларијске или теренске контроле, Управа може 
користити посредне доказе  као и књиге и евиденције 
пореског обвезника или пореског посредника. 

 
 
(2) Посредни докази су информације ван књига и 

евиденција пореског обвезника или пореског посредника, 
које се могу користити за утврђивање износа пореске 
обавезе. Посредни докази, поред осталог, укључују: 

 
1. кретање и износ средстава преко рачуна код банака; 
2. упоређивање трошкова са приходима; 
3. имовину стечену или кориштену за личну употребу и 

друге доказе о имовини; 
4. анализа промјена у нето имовини; 
5. цијене изнајмљивања некретнина у мјесту где порески 

обвезник или порески посредник обавља дјелатност или 
живи; 

6. износ капитала у фирми пореског обвезника или 
пореског посредника; 

7. обим пословања и промет фирме пореског обвезника; 
8. број лица које упошљава порески обвезник; 
9. врста и број клијената пореског обвезника;  
10. профит или приход осталих лица која обављају 

исту или сличну дјелатност под истим или сличним 
условима; 

11. разлику између купљених сировина и других 
материјала и оних стварно употребљених у производном 
процесу; и 

12. сви други докази који могу послужити за 
утврђивање износа пореских обавеза пореског 
обвезника. 

 
 
 
 



 

 

 
ГЛАВА IX.  Поступци платања и измирења пореских обавеза 
 

Члан 35 
 
(1) Измиривање пореске обавезе подразумијева платање 

укупног износа пореза, односно доспјелих камата. 
 
(2) Платање пореских обавеза врши се у валути која је у 

службеној употреби у Босни и Херцеговини. 
 
(3) Пореска обавеза се може платити путем компензације 

обавезе Дистрикта према пореском обвезнику, у складу са 
законом и другим прописима. 

 
 
 

Члан 36 
 

Даном платања пореске обавезе сматра се дан када је банка 
примила од пореског обвезника налог за пренос средстава  
са рачуна пореског обвезника на ЈРД или други законом 
одређен рачун, под условом да на рачуну пореског 
обвезника постоји довољно средстава. 
 
 
 

Обавезе банке 
 

Члан 37 
 

(1) Налог за пренос којим се налаже платање пореске 
обавезе извршава банка у року од 1 (једног) радног дана 
од дана пријема налога за пренос. 

 
(2) Банка која не изврши пренос средстава у складу са 

ставом 1 овог члана, одговорна је за пореске обавезе 
пореског обвезника, до износа расположивих средстава на 
рачуну у тренутку пријема налога. 

 
 
 

Налог за плаћање пореске обавезе 
 
 

Члан 38 
 

(1) Порески обвезник може одредити да се платање пореске 
обавезе односи на одређени порез или камату за одређени 
период. 

 



 

 

(2) Осим ако порески обвезник не назначи другачије, 
платање пореске обавезе извршава се по следетем 
редослиједу: 

 
1. трошкови поступка, уколико постоје, 
2. камата на порез,  
3. износ пореза. 

 
 
 
ГЛАВА X.  Разрез пореза 
 

Опште одредбе о разрезу пореза 
 

Члан 39 
 
(1) Разрез пореске обавезе Управа врши: 
 

1. након пријема пореске пријаве или измијењене пореске 
пријаве пореског обвезника, 

2. након усклађивања износа пореске обавезе исказане у 
пореској пријави, 

3. након подношења пореске пријаве коју је Управа 
сачинила у име пореског обвезника. 

 
 

Рјешење о разрезу пореза  
 

Члан 40 
 
(1) Порески обвезник је дужан да плати пореску обавезу у 

року од петнаест (15) дана од дана пријема рјешења о 
разрезу пореза, осим ако је законом другачије одређено. 

 
(2) Уколико утврди да постоји опасност од неизвршења 

одређене пореске обавезе, Управа може наложити пореском 
обвезнику да плати пореску обавезу и пре истека  
рока од петнаест (15) дана или краћег рока одређеног 
законом. 
  

(3) Рјешење о разрезу пореза садржи сљедете: 
 

1. назив/име пореског обвезника; 
2. идентификациони број пореског обвезника; 
3. датум издавања рјешења; 
4. врсту пореза, период за који се порез плата и износ 

доспјелог пореза; 
5. износ доспјеле камате; 
6. детаљан опис и образложење утврђене пореске обавезе; 
7. укупна доспјела пореска обавеза као и рок у којем се 

налаже плаћање, 



 

 

8. начин извршења платања и број рачуна на који се врши 
плаћање; 

9. поука о правном лијеку; 
10. упозорење да те се применити принудна наплата у 

случају неплатања пореске обавезе; 
11. број службеног телефона лица у Управи које је 

утврдило пореску обавезу. 
 
(4) Ако више пореских обвезника солидарно одговорају за 

пореске обавезе, свим тим лицима се доставља рјешење о 
разрезу пореза. 

 
 
 
 
ГЛАВА XI.  Жалба 
 

Члан 41 
 

(1) Против рјешења Управе, жалбу може уложити порески 
обвезник, као и свако друго лице које има правни 
интерес.  

 
(2) Жалба се улаже у року од петнаест (15)  дана од дана 

пријема рјешења. 
 
(3) Жалба не одлаже извршење. Управа може у случају 

оправданих разлога одложити извршење до доношења одлуке 
по жалби. 

 
 

Жалбени поступак  
 

Члан 42 
 

О жалби одлучује Апелациона комисија у складу са 
одредбама Закона о управном поступку Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине. 
 
 
 
 

Подношење тужбе суду 
 

Члан 43 
 

(1) Против одлуке Апелационе комисије може се покренути 
управни спор пред Судом.  

 
(2) Тужба се подноси у року од тридесет (30) дана након 

достављања одлуке  Апелационе комисије. 



 

 

 
(3) Ако Апелациона комисија не донесе одлуку о жалби 

против првостепеног рјешења у року од тридесет (30) 
дана и уколико не донесе одлуку  у додатном року од 
седам (7) дана након писменог захтјева лица које је 
уложило жалбу, то лице може покренути управни спор на 
исти начин као да је жалба одбијена. 

 
 
ГЛАВА XII.  Поступци принудне наплате 
 

Опште одредбе 
 

Члан 44 
 

(1) У поступку принудне наплате на питања која нису 
регулисана овим законом, сходно се примењују одредбе 
Закона о извршном поступку Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине. 

 
(2) Управа је овлаштена да спроведе поступак принудне 

наплате. 
 
 

Члан 45 
 

(1) Поступак принудне наплате покреће се уколико пореска 
обавеза није плаћена у вријеме доспјелости. 

 
(2) Мјере принудне наплате се могу примјенити било којим 

редоследом, а двије или више мјера се могу примјенити у 
исто вријеме. 

 
(3) Решење о принудној наплати пореске обавезе садржи: 

име пореског обвезника,  број пореског обвезника, 
ознаку извршног рјешења, износ дуга, врсту пореза, 
износ камате и трошкове наплате. 

 
(4) Трошкови принудне наплате иду на терет пореског 

обвезника. 
 
(5) Без обзира на остале одредбе закона, сљедета имовина 

физичких лица је изузета од принудне наплате: 
 

1. финансијска помот коју обезбеђује било која влада из 
Босне и Херцеговине; 

2. предмети личне употребе, предмети доматинства, 
одета, намештај, храна до укупне суме од 2.500 КМ; 

3. алат који користи занатлија или мајстор до укупне 
вредности од 1.000 КМ; 

4. плата и друга примања до износа од 250 КМ месечно; 



 

 

 
5.  противпожарна заштита која се користи у пословним  
    просторијама, лијекови,медицинска помоћ и      
    медицинска опрема која се користи у пословним  

       просторијама; 
 

(6) Више наплаћени износи од пореске обавезе у поступку    
     принудне наплате, користиће се измирење будућих  
     пореских обавеза или за повраћај пореза, у складу са    
     чланом 68 овог закона. 
 

Правне последице везане за почетак периода принудне 
наплате 

 
Члан 46 

 
Покретање поступка принудне наплате има сљедете 
последице: 

1. 10% од износа дуга на име додатних трошкова поступка 
принудне наплате,   додају се уз главницу дуга; 

2. Извршни поступак на целокупној имовини дужника може 
се спровести без даљих обавјештења, уколико дуг није 
платен на начин и у року прописаним  законом. 

 
 

Обустављање трансакција преко рачуна 
 

Члан 47 
 

(1) Обустављањем трансакција преко рачуна у банкама, 
Управа ограничава право пореског обвезника да 
располаже‚ средствима која се налазе или улазе на 
његов рачун, као и право да отвара нове рачуне. 

 
(2) Радње из става 1 овог члана, не односе се на 

трансакције које су усмјерене на платање пореске 
обавезе. 

 
(3) Рјешење о обустави трансакција преко рачуна пореског 

обвезника отвореног у банци, Управа доставља пореском 
обвезнику и позива га да у року од три (3) дана измири 
своју пореску обавезу.  

 
(4) Уколико порески обвезник не измири своју пореску 

обавезу у року од три (3) дана од пријема решења о 
обустави трансакција преко рачуна, Управа доставља 
рјешење о обустави трансакција преко рачуна свим 
банкама у којима порески обвезник има рачуне. 

 
(5) Рјешење о обустави трансакција садржи: 

име (назив) пореског обвезника, његов  порески број, 



 

 

број рачуна, износ дуга, врсту пореза, износ камате и 
трошкове наплате. 

 
(6) Рјешење о обустави трансакција банка је 

дужна безусловно извршити. 
 
(7) Рјешење о обустави трансакција преко 

рачуна пореског обвезника производи дејство до дана 
измирења обавезе, поништења утврђене пореске обавезе 
или укидања рјешења. Управа обавјештава банку без 
одлагања о престанку дејства рјешења о обустави 
трансакција. 

 
(8) Банка,  која обустави трансакције преко рачуна  
     пореског обвезника, у складу са овим чланом,  
     ослобађа се сваке обавезе или одговорности у вези са   
     обуставом  трансакција у односу на пореског обвезника  
     чији је рачун предмет обуставе.  
 

Извршење пленидбом новчаних средстава са рачуна 
 

Члан 48 
 

(1) Пленидбом новчаних средстава са рачуна пореског 
обвезника врши се пренос новчаних средстава са рачуна 
пореског обвезника у банци  на ЈРД или други  

      законом одређен рачун. 
 
(2) Рјешење о пленидби новчаних средстава са рачуна 

пореског обвезника, Управа доставља пореском обвезнику 
и позива га да у року од три (3) дана измири своју 
пореску обавезу.  

(3) Уколико порески обвезник не измири своју пореску 
обавезу у року од три (3) дана  
од пријема решења из става 2 овог члана, Управа 
доставља рјешење о пленидби новчаних средстава свим 
банкама у којима порески обвезник има рачуне. 

(4) Рјешење о пленидби новчаних средстава банка је дужна 
безусловно извршити по пријему рјешења. У случају 
непостојања или недовољних новчаних средстава на рачуну 
пореског обвезника на дан пријема рјешења, рјешење се 
извршава када новчана средства пристигну на рачун. 

  
 
 
(5) Рјешење о пленидби новчаних средстава садржи: име 

(назив) пореског обвезника, његов порески број, број 
рачуна, износ дуга, врсту пореза, износ камате и 
трошкове наплате. 

 
 



 

 

(6) Пренос средстава са девизног рачуна пореског 
обвезника, врши се у противвриједности у конвертибилним 
маркама, по курсу утврђеном од стране надлежне банке за 
одговарајуту страну валуту. 

 
(7) Банка, која пренесе средства на основу рјешења о 

пленидби новчаних средстава у складу са овим чланом, 
ослобођена је обавезе или одговорности у вези тог 
преноса према пореском обвезнику чији су рачуни предмет 
преноса. 

 
 
Принудна наплата пореске обавезе из вриједносних папира 

 
Члан 49 

 
(1) Извршење путем принудне наплате из вриједносних 

папира пореског обвезника, врши се путем банака или 
установа специјализованих за трговину вриједносним 
папирима. 

 
(2) Рјешење о принудној наплати се доставља банци или 

установи где се налазе ти вриједносни папири. 
 
(3) Рјешење о принудној наплати пореске обавезе из 

вриједносних папира, поред података из члана 45 став 3 
овог закона, садржи и податке о вриједносним папирима 
као и забрану трансакција тих вриједносних папира. 

 
(4) Банка или установа из става 2 овог члана, у обавези 

је да  достави Управи у року од 1 (једног) дана, 
информације о вриједносним папирима, укључујути и 
процену њихове вриједности. 

 
(5) На основу рјешења о принудној наплати, банка или 

установа из става 2 овог члана, 
обавезна је извршити продају хартија од вриједности под 
најбољим условима на званичном тржишту, те да од износа 
оствареног продајом хартија од вриједности, одбије 
провизију и трошкове продаје. 

 
 

 
Извршење на покретним стварима  

 
Члан 50 

(1) Извршење на покретним стварима се спроводи њиховом 
запленом, проценом,                продајом и наплатом 
пореске обавезе из добијених прихода, у складу са 
поступком прописаним законом. 
 



 

 

(2)  Управа може донијети рјешење да се на покретним 
стварима из става 1 овог члана, упише заложно право у 
складу са Законом о регистрованим залогама на 
покретној имовини и правима Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине. 

(3) Рјешење о пленидби покретних ствари пореског 
обвезника може се извршити у било које вријеме по 
истеку десет (10) дана од дана достављања рјешења. У 
случају исељења пореског обвезника из Дистрикта или 
опасности од отуђења његове имовине, Управа може 
одобрити да се наплата пореске обавезе из имовине 
изврши и пре истека рока од десет (10) дана. Средства 
добијена продајом имовине пореског обвезника користе се 
за наплату пореске обавезе, казни и камате, као и 
трошкова пореског органа које је имао у поступку 
провођења пљенидбе. Ово такође обухвата обуставу плата, 
потраживања или неких других финансијских потраживања и 
кориштење добијених средстава за наплату пореске 
обавезе. 

  
(4) Имовина пореског обвезника која се може заплијенити 

и продати, по овом члану, укључује цјелокупну имовину и 
имовинска права која припадају пореском обвезнику, било 
да ту имовину физички поседује овај порески обвезник 
или неки други порески обвезник у моменту пљенидбе, 
осим за имовину која спада у категорију намјењену за 
свакодневну личну употребу појединца или чланова његове 
породице, у складу са чланом 45 став 5 овог закона. 
Имовина пореског обвезника укључује и новчана средства 
и дугове третих лица према пореском обвезнику. 

 
(5) Рјешење о пленидби покретних ствари садржи име: 

(назив) пореског обвезника, његов порески број, имовину 
из које се врши наплата, износ дуга, врсту пореза, 
износ камате и казне и трошкове наплате. Овлаштени 
порески службеник уручује рјешење пореском обвезнику 
чија се имовина плијени, и другом лицу ако посједује 
имовину која се плијени или је по другом основу дужно 
пореском обвезнику. 

 
 
 
(6) За вријеме пленидбе у проторијама пореског обвезника 

службеници су дужни показати рјешење којим се дозвољава 
пленидба и своје овлашћење, а потребно је да буде  
присутан један пунољетан свједок, уколико порески 
обвезник, његов пуномоћник или одрасли члан његовог 
домаћинства нису присутни. Ако лице које посједује 
средства одбије да их преда, порески орган ће затражити 
помоћ од надлежних органа службе јавног реда и мира. 

 



 

 

(7) Ствари пореског обвезника које се налазе код другог 
лица, могу бити предмет пљенидбе и то лице је дужно 
предати те ствари пореским службеницима или платити 
пореску обавезу. Лице које ствари преда Управи, односно 
плати пореску обавезу, бите ослобођено од било какве 
обавезе према Управи или пореском обвезнику чија је 
имовина предмет пљенидбе.  

(8) Обустава плата или других потраживања пореског 
обвезника чија је имовина предмет пљенидбе примјењивате 
се од дана прве пљенидбе све док се не измири пореска 
обавеза, не поништи утврђена пореска обавеза или до 
рока утврђеног у споразуму из члана 54 став 5  овог 
закона. 

 
(9) У вријеме пљенидбе, порески службеници који 

извршавају налог, сачините записник у којем те бити 
наведене све заплијењене ствари,  а један примјерак 
записника те добити порески обвезник као и лице од кога 
су заплијењене ствари. Управа оставља на сигурно мјесто 
заплијењене ствари и одговара за све ствари које 
заплијени. Ако се заплијене новчана средства, Управа та 
средства депонује на одговарајути рачун у року од 
једног радног дана од дана пљенидбе. 

 
(10) Истовремено са пљенидбеним пописом обавиће се и 

процјена покретне имовине. Процену обавља порески 
службеник. 

  
(11) Ако заплијењене ствари нису  новчана средства, 

Управа је дужна да у року од петнаест (15) дана објави 
обавештење о продаји ствари   у локалним новинама, да  
обавјештење стави  на огласну таблу Управе, на локацији 
тих ствари и на најближој пошти. Примјерке овог 
обавјештења добите порески обвезник и свако лице које 
тврди да има право на ту имовину. Продаја те се 
извршити по истеку десет (10) дана од дана објаве 
обавјештења, путем лицитације или на други начин у 
складу са законом и правилницима Управе. 

 
 
 
(12) Након продаје ствари, Управа те издати потврду о 

продаји ствари, којом се на купца преносе сва права на 
стварима, као и правни основ стицања. Службеници  
Управе и с њима повезана лица (члан 3 став 1 тачка 13), 
не могу ни посредно, нити непосредно куповати ствари,  
заплијењене у складу са овим чланом. 

 
 
 
 



 

 

(13) Сваки порески обвезник чије су ствари, осим новчаних 
средстава, заплијењене у складу са овим чланом, има 
право да измири пореску обавезу и трошкове пљенидбе 
прије продаје ствари. По измирењу пореске обавезе, 
Управа те вратити ствари пореском обвезнику, у року од 
пет (5) радних дана. 

 
(14) Када је заплијењена роба краткотрајног карактера, 

односно кварљива или када  Управа установи да постоје 
изузетно важне околности које оправдавдавају неодложну 
продају, продаја се може извршити у периоду кратем од 
десет (10) дана. 

 
(15) Приход од продаје ствари пореског обвезника се 

користи за платање трошкова пљенидбе и продаје, а затим 
за платање обавеза пореског обвезника, у складу са 
чланом 62  овог закона. Износ прихода од продаје, 
уплатује се на прописани рачун у року од једног радног 
дана од дана продаје. Евентуални вишак од продате 
имовине се врата пореском обвезнику или постаје порески 
кредит (члан 68). 

 
Заложно право на  некретнинама  

 
Члан 51 

 
(1) Уколико порески обвезник не измири своје пореске 

обавезе до дана одређеног у решењу о разрезу пореза, 
Управа може одлучити да се изврши  укњижба заложног 
права на некретнинама  и правима пореског обвезника у 
корист Дистрикта, на износ пореске обавезе. 

 
(2) Заложно право на непокретну имовину уписује се у 

земљишне књиге код суда  где су укњижене некретнине и 
права  пореског обвезника. 

 
(3) Заложно право има исту правну снагу као и пресуда 

суда. Управа има право да судским путем наплати пореску 
обавезу из вриједности некретнине на којој је укњижено 
заложно право према овом закону. 

 
 
(4) Управа ће у року од 2 (два) радна дана након 

измирења одговарајуте пореске обавезе, поднијети 
приједлог за брисање заложног права.   

 
 
 
 
 



 

 

Приговори 
 

Члан 52 
 

(1) Против решења о принудној наплати може се уложити 
приговор. 

 
(2) Приговор се подноси у року од 3 (три) дана од 

пријема решења. 
 
(3) Приговор  разматра Апелациона комисија. 
 
(4) Приговор не одлаже извршење. 
 
 
Основи за приговор  против рјешење о принудној наплати  

 
Члан 53 

 
(1) Приговор  против рјешења о принудној наплати се може 

уложити,  из разлога који 
спречавају извршење, а нарочито: 
1. ако рјешење о разрезу пореза није стекло својство 

извршности; 
или је укинуто, поништено, преиначено или на други 
начин стављено ван снаге; 

2. ако је  протекао рок у којем  се по закону  може 
тражити извршење (члан 70); 

3. престанком дуга; 
4. ако је  у прописаном року дата дозвола за одложено 

платање или платање у ратама. 
 
(2) У случају да рјешење о принудној наплати није 

достављено дужнику, застаје се са извршним поступком. 
Извршни поступак се наставља након доставе рјешење о 
принудној наплати дужнику. 

 
(3) У случају основаности приговора из става 1 овог 

члана, Управа доноси рјешење о  
обустави поступка.   

 
 
 
 
 

Продужење рока 
 

Члан 54 
 

(1) Управа може продужити рок за измирење пореске 
обавезе, у складу са роковима  одређеним правилником.  



 

 

 
(2) Рок за измирење пореске обавезе може се продужити 

уколико порески обвезник пружи доказе да није у 
могућности пореске обавезе да измири у моменту 
доспјелости, као и доказе да ће те обавезе бити у стању 
да измири у продуженом року. 

 
(3) При продужавању рока за испуњавање пореске обавезе, 

Управа може тражити од пореског обвезника да достави 
релевантне финансијске податке и да обезбеди гаранције 
за платање пореске обавезе, које не могу бити ниже од 
пореске обавезе. 

 
(4) На пореску обавезу за коју се продужава рок за 

измирење, обрачунава се камата. 
 
(5) Продужење рока за измирење пореске обавезе закључује 

се у облику писменог споразума између Управе и пореског 
обвезника. Ако се пореска обавеза из споразума о 
продужетку не плати у потпуности, споразум се 
поништава. 

 
(6) Правилник којим се одређују рокови продужења за 

испуњење пореске обавезе, доноси Управа. 
 
 

Обустава  наплате доспелих пореза 
 

Члан 55 
 

(1) Када се утврди, у складу са правилима која доноси 
Управа, да наплата не би била економски оправдана или 
уколико су порески обвезник или одговорно лице 
недоступни, порези који су доспјели за наплату могу се 
утврдити као тренутно ненаплативи. 

 
(2) Пореска обавеза за коју је утврђено да је тренутно 

ненаплатива, остаје доспјели  дуг и на њега се и даље 
обрачунава камата. 

 
(3) Управа може наставити предузимање мера за принудну 

наплату, ако и када се утврди да се финансијска 
ситуација пореског обвезника променила. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Предаја имовине Дистрикту 
 

Члан 56 
 

(1) Уколико се случајевима предвиђеним овим законом, 
заплењена покретна имовина  не прода, поступак принудне 
наплате се може окончати  предајом те имовине у 
власништво  Дистрикту. 

 
(2) Неплатени порески дуг се умањује за износ вредности 

робе предате Дистрикту, из става 1 овог члана. 
 

Потраживања трећих лица 
 

Члан 57 
 

(1) Лица која имају одређено потраживање према одузетој 
имовини, могу пријавити своје потраживање Управи, од 
момента одузимања до продаје одузете имовине. 

 
(2) Лица из става 1 овог члана, дужна су доставити уз 

пријаву потраживања и документацију којом доказују 
своје потраживање. 

 
(3) По добијању обавештења о потраживањима третих лица, 

Управа те предузети мере ради обезбеђивања наплате 
дуга. 

 
(4) Продаја заплењене имовине на коју се потраживање 

односи, одлаже се до окончања поступка у којем се 
одлучује о потраживању третих лица. 

 
(5) Потраживања третих лица која се пријаве  након што 

је заплењена имовине продата или предата Дистрикту, 
решавате се применом одредби грађанског права. 

 
 

Утврђивање несолвентности 
 

Члан 58 
 

(1) Када се у току поступка принудне наплате покаже да 
су порески обвезник и солидарно одговорна лица 
несолвентна, Управа утврђује несолвентност. Сматрате се 
да су услови за утврђивање несолвентности испуњени када 
порески обвезник и солидарно одговорна лица немају 
имовину која би се могла продати. Несолвентност се 
такође утврђује у случајевима када је заплењена имовина 
предата Дистрикту у складу са чланом 56 овог закона. 

 



 

 

(2) Након утврђивања несолвентости, Управа те утврдити 
да ли постоје физичка или правна лица  субсидијарно 
одговорна за обавезе пореског обвезника. Уколико не 
постоје субсидијарно одговорна лица, Управа утврђује да 
је порески дуг ненаплатив. 

 
(3) Директор Управе те донети Упутство о 

поједностављеном поступку за одређивање довољног основа 
за утврђивање несолвентности пореског обвезника, чији 
је дуг мањи од 5.000 КМ. 

 
 

Последице утврђивања несолвентности 
 

Члан 59 
 

(1) Када је утврђена несолвентност, дуг те се брисати се 
из евиденције пореског обвезника. 

 
(2) Утврђивање несолвентности једног пореског обвезника 

не спречава Управу да предузме одговарајуте мере 
наплате против других одговорних физичких или правних 
лица,  све док траје рок за наплату пореза из овог 
закона. 

 
(3) Управа обавјештава надлежно тијело Дистрикта о 

утврђивању несолвентноти физичког лица. Ако Управа 
утврди да је правно лице несолвентно, обавјештава се 
Суд и обавјештење се уноси у Регистар. Суд те 
обавијестити Управу о свакој пријави за упис у Регистар 
лица чију је несолвентност  утврдила Управа. 

 
 
 

Последице утврђивања несолвентности на дугове који 
касније доспијевају. 

 
Члан 60 

 
Утврђивање несолвентноси пореског обвезника има за 
посљедицу да се сва пореска дуговања која доспевају 
касније, сматрају тренутно ненаплативим.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ревизија утврђене несолвентности 
 

Члан 61 
 

Управа те пажљиво пратити појаву могуће солвентности 
пореског обвезника или других одговорних лица чија је 
неликвидност претходно утврђена. Ако порески обвезник или 
друго одговорно лице поврати своју солвентност, а рок за 
наплату пореза није истекао, Управа те укинути претходно 
утврђену несолвентност. Укидање претходно утврђене 
несолвентности има за последицу поновно успостављање 
поступка принудне наплате. 
 
 
 
 

Редослед измирења обавеза у поступку принудне наплате 
 

Члан 62 
 

(1) Из наплатене суме у поступку принудне напле, 
редослед измирења је следећи:  
1. трошкови поступка принудне наплате,  
2. затезне камате,  
3. новчане казне изречене у прекршајном поступку, 
4. пореска дуговања. 
 

(2) На део пореског дуга који није измирен, примените се 
поступак за утврђивање несолвентности. 

 
(3) Када се против истог лица спроводи поступак принудне 

наплате за више пореских обавеза, наплатени износ се 
користи за покривање  дуговања по  редоследу из става 1 
овог члана. 

 
(4) Пореском обвезнику се издаје потврда о наплатеном 

износу пореског дуговања. 
 
 
ГЛАВА XIII.  Камата 
 

Камата за неизмирене пореске обавезе у року 
 

Члан 63 
 

(1) Када износ пореза или казне није измирен у року, 
порески обвезник је дужан да плати камату на тај износ 
одређену у члану 65 овог закона, а за период од 
доспјета до измирења. 

 
(2) Улагањем  жалбе камата не престаје да тече. 



 

 

Камата на преплату 
 

Члан 64 
 

(1) У случају када је Управа дужна извршити повратај 
преплатене пореске обавезе, Управа је дужна да исплати 
пореском обавезнику и камату по стопи и обрачунату на 
начин утврђен у члану 65 овог закона, за период који 
почиње да тече по истеку тридесет (30) дана од дана 
када Управа прими захтев за повратај преплате и тече до 
дана повраћаја  преплатеног износа. 

 
(2) Авансне уплате пореза као и порези које су 

обуставили порески посредници, сматрају се уплатеним  
на дан доспијета пореске обавезе за коју је уплата 
извршена. 

 
(3) Преплата пореске обавезе која се користи за измирење 

друге пореске обавезе пореског обвезника, сматра се 
вратеном на дан доспијета пореске обавезе, за коју се 
користи преплата. 

 
Каматна стопа 

 
Члан 65 

 
Управа те примјењивати стопу затезне камате у складу са 
Законом о стопи затезне камате. 
 
 
 
ГЛАВА  XIV.  Порески одбици и поврати 
 

Члан 66 
 

(1) Осим ако није другачије прописано пореским законима, 
износ уплате пореске обавезе који прелази износ те 
пореске обавезе, заједно са доспјелим каматама, ће се 
користити за измирење других пореских обавеза или ће се 
вратити пореском обвезнику у складу са одредбама овог 
Закона. 

 
(2) Управа обавјештава лице које је преплатило своју 

обавезу у року од 8 (осам) дана од утврђивања преплате. 
Обавјештење садржи износ преплате, износ преплате који 
се аутоматски одбија од друге доспјеле пореске обавезе 
у складу са  чланом 67 овог закона, као и износ 
преплате који се може одбити од будуте пореске обавезе 
или вратити пореском обвезнику у складу са чланом 68 
овог Закона. 

 



 

 

 
 

Преплата која се аутоматски одбија од друге доспјеле  
пореске обавезе 

 
 
 

Члан 67 
 

(1) Износ преплате те се аутоматски одбити од друге 
доспејеле пореске обавезе пореског обвезника, по 
редоследу из  члана 62 овог Закона. 

 
(2) Износ преплате који се аутоматски одбија од друге 

доспјеле пореске обавезе из става 1 овог члана, сматра 
се платеним на дан уплате која је резултирала 
преплатом. 

 
 

Члан 68 
 

(1) Ако је укупан износ преплате вети од износа који се 
аутоматски одбија од друге доспјеле  пореске обавезе, 
порески обвезник може одлучити да се та разлика користи 
за измирење будутих пореских обавеза или да захтева 
повраћај те разлике. 

 
(2) Поврат  преплате из става 1 овог члана,  Управа те 

исплатити пореском обвезнику у року од 30 (тридесет) 
дана од дана пријема тог захтева. 

 
 
 
ГЛАВА  XV.  Рокови 
 

Разрез пореза 
 

Члан 69 
 

(1) Разрез пореске обавезе се може извршити најкасније у 
року од 5 (пет) година  

      након: 
1. подношења пореске пријаве за одређени порез, или 
2. истека рока у коме је порески обвезник био дужан 

поднети пријаву, уколико пријава није поднијета. 
 
(2) У случајевима када од исхода судског поступка зависи 

разрез пореза, рок за  
разрез пореза из става 1 овог члана, не тече за време 
трајања судског поступка. 

             



 

 

 
Наплата пореза 

 
Члан 70 

 
(1) Ако је пореска обавеза разрезана у року, таква 

пореска обавеза се може наплатити  
      у року од 5 (пет) година након разреза пореза. 
 
(2) У случају да  Управа са пореским обвезнико сачини 

писмени споразум о одлагању 
извршења пореске обавезе, наплата се може извршити у 
року од 5 (пет) година од  
доспијећа такве обавезе. 

 
 
 

Захтјев за пореске одбитке и поврат 
 
 
 

Члан 71 
 

Порески обвезник може поднијети захтев за коришћење 
преплате за измирење  будуће  пореске обавезе  или за 
поврат претплате у складу са чланом 68 овог Закона, у 
року од 3 (три) године од дана када је такво платање 
извршено. 
 
 
ГЛАВА XVI.  Казнене одредбе 
 

Прекршајни поступак 
 

Члан  72  
 

Прекршајни поступак се не може покренути нити спровести 
након истека 3 (три) године од дана када је прекршај 
учињен. 
 
 

Члан 73 
 

(1) Управа спроводи поступак за прекршаје прописане  
овим Законом, у складу са  

      Законом о Прекршајима Брчко Дистрикта. 
 
(2) Жалбе против одлука Управе донетих у прекршајном 

поступку, решава Апелациони суд Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине. 

 



 

 

(3) Против лица се неће водити прекршајни поступак, иако 
је починило прекршај: 
1. ако је то лице добровољно и тачно пријавило прекршај 

пореском органу прије обавјештења о намјерама 
извођења пореске контроле, односно прије него је тај 
прекршај откривен од стране Управе или другог 
органа, 

2. ако у потпуности сарађује приликом утврђивања и 
плаћања одговарајуће пореске обавезе. 

        
 

Прекршај поступка регистрације 
 

Члан 74 
 
(1) Правно лице које прекрши поступак регистрације код 

Управе (члан 17 став 1) казниће се за прекршај новчаном 
казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ. 

 
(2) Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 200 КМ до 
1.000 КМ. 

 
(3) Физичко лице казниће се за прекршај из става 1 овог 

члана новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ. 
 
 
 

Прекршај поступка достављања информација 
 
 

Члан 75 
 

(1) Правно лице које не обавести Управу у року од пет 
(5) дана о отварању рачуна код банке (члан 15 став 1 
тачка 5), казниће се за прекршај новчаном казном од 
1.000 КМ до 3.000 КМ. 

 
(2) Ако правно лице достави информације из става 1 овог 

члана након тридесет (30) или више дана после истека 
рока за пријаву или те информације не достави, казниће 
се новчаном казном од 2.000 КМ до 5.000 КМ. 

 
(3) Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 200 КМ до 
1.000 КМ, а за прекршај из става 2 овог члана новчаном 
казном од 400 КМ до 2.000 КМ. 

 
 
 



 

 

(4) Физичко лице казниће се за прекршај из става 1 овог 
члана новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ, а за 
прекршај из става 2 овог члана новчаном казном од 400 
КМ до 2.000 КМ. 

 
Онемогућавање контроле 

 
Члан 76 

 
(1) Правно лице које онемогући службенику Управе улазак 

у пословне просторије или вршење контроле (члан 15 став 
1 тачка  6), казниће се новчаном казном од 5.000  

   КМ до 20.000 КМ  
 

(2) Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај 
из става 1 овог члана  
новчаном казном од 1.000 КМ  до 5.000 КМ. 
 

(3) Физичко лице казниће се за прекршај из става 1 овог 
члана новчаном казном од 
1.000 КМ до 5.000 КМ. 

 
 

Неодазивање позиву 
 

Члан 77 
 

Лице које се не одазове позиву који му је уручен од 
стране Управе (члан 15 став 1 тачка 4) казните се за 
прекршај новчаном казном до 500 КМ. 
 
 

Неподношење пореске пријаве 
 

Члан 78 
 

(1) Правно лице које не поднесе пореску пријаву у складу 
са пореским законима, казните се за прекршај новчаном 
казном у износу од 10% од износа доспјеле пореске 
обавезе за сваки започети месец све док не поднесе 
пријаву, а највише до износа од 150% од пореске 
обавезе. 

 
(2) За сваку пријаву пореза која је поднета са 

закашњењем од 2 (два) или више мјесеци, минимална 
новчана казна те бити 1.000 КМ. 

 
(3) Одговорно лице у правном лицу казните се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 200 КМ до 
1.000 КМ, а за прекршај из става 2 овог члана новчаном 
казном од 400 КМ до 2.000 КМ. 



 

 

 
(4) Физичко лице казните се за прекршај из става 1 овог 

члана новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ, а за 
прекршај из става 2 овог члана новчаном казном од 400 
КМ до 2.000 КМ. 

 
 

Прекршај поступка пријаве пореске обавезе 
 

Члан 79 
 

(1) Правно лице које у својој пореској пријави пријави 
пореску обавезу која је мања од стварно доспелог 
пореза, казните се за прекршај новчаном казном у износу 
од 10% од износа мање пријављене обавезе. 

 
(2) Правно лице које пријави у својој пореској пријави 

пореску обавезу која је мања од 50% од стварне пореске 
обавезе казните се за прекршај новчаном казном у износу 
од 50% од умањене пореске обавезе која је пријављена. 

 
(3) Одговорно лице у правном лицу казните се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 200 КМ до 
1.000 КМ, а за прекршај из става 2 овог члана новчаном 
казном од 400 КМ до 2.000 КМ. 

 
(4) Физичко лице казните се за прекршај из става 1 и 2 

овог члана као и правно лице. 
 
 
Прекршај поступка подношења пореске пријаве за порезе по 

одбитку 
 

Члан 80 
 

(1) Правно лице које не поднесе Управи пријаву за порезе 
по одбитку на начин прописан  у члану 23 овог Закона 
казните се за прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 
5.000 КМ. 

 
(2) Одговорно лице у правном лицу казните се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 200 КМ до 
1.000 КМ. 

 
(3) Физичко лице казните се за прекршај из става 1 овог 

члана новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ. 
 
 
 
 
 



 

 

Прекршај поступка вођења књига и евиденција 
 

Члан 81 
 

(1) Правно лице које се не придржава правила за вођење 
књига и евиденција у складу са пореским законима 
казните се за прекршај новчаном казном у износу од 10% 
до 30% од износа укупног промета који се може приписати 
књигама и евиденцијама које  се не воде, а најмање 
1.000 КМ. 

 
(2) Одговорно лице у правном лицу казните се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 200 КМ до 
1.000 КМ. 

 
(3) Физичко лице казните се за прекршај из става 1 овог 

члана исто као и правно лице. 
 
 

Прекршај поступка отварања рачуна 
 

Члан 82 
 

(1) Банка која прекрши поступак отварања рачуна за 
пореског обвезника (члана 19), казните се за прекршај 
новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ. 

 
(2) Одговорно лице у банци казните се за прекршај из 

става 1 овог члана новчаном казном од 500 КМ до 2.000 
КМ. 

 
 

Прекршај поступка за пренос средстава 
 

Члан 83 
 

(1) Банка која не пренесе средства за платање пореске 
обавезе у року одређеном у члану 37 овог Закона,  
казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000 КМ до 
25.000 КМ. 

 
(2) Банка која не пренесе средства за платање пореске 

обавезе из члана 37 овог Закона у року од 5 (пет) 
радних дана  од пријема налога за пренос казните се 
новчаном казном у износи од 2% од износа средстава која 
нису пренета за сваки дан кашњења након истека петог 
радног дана, а најмање 10.000 КМ. 

 
 
 



 

 

(3) Одговорно лице у правном лицу казните се за прекршај 
из става 1 овог члана новчаном казном  од 500 КМ до 
2.000 КМ а за прекршај из става 2 овог члана новчаном 
казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ. 

 
 
Прекршај поступка наплате пореских обавеза из новчаних 

средстава 
 

Члан 84 
 

(1) Банка која не поступи по решењу Управе за пренос 
средстава са рачуна лица ради наплате пореске обавезе 
тог лица из новчаних средстава, казните се за прекршај 
новчаном казном једнаком износу средстава тог лица која 
нису пренета, а највише до 25.000 КМ. 

 
(2) Одговорно лице у правном лицу казните се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 500 КМ до 
2.000 КМ. 

 
 

Прекршај поступка код давања идентификационог броја 
 

Члан 85 
 

(1) Правно лице које пропусти да достави или одбије да 
достави свој  порески број лицима овлаштеним да 
захтевају тај  број у складу са пореским законима, 
казните се за прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 
5.000 КМ за сваки од ових пропуста или одбијања. 

 
(2) Одговорно лице у правном лицу казните се за прекршај 

из става 1 овог члана новчаном казном од 200 КМ до 
1.000 КМ. 

 
 

Куповина ствари од стране пореског службеника  
 

Члан 86 
 

Службеник Управе који купује непосредно или посредно робу 
која је заплењена у поступку принудне наплате, казните се 
за прекршај новчаном казном од 500 КМ до 3.000 КМ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА  XVII.   Правилници  и  мишљења Управе  
 

Правилници Управе 
 

Члан 87 
 

(1) Управа доноси правилнике и друге опште акте за 
спровођење овог закона уз претходну сагласност 
Градоначелника. 

 
(2) Правилници  Управе објављују се у “Службеном 

гласнику”. 
 
 

Мишљења Управе 
 

Члан 88 
 

(1) Управа може издавати мишљења пореском обвезнику у 
складу са поступцима прописаним пореским законом. 

 
(2) Мишљење за пореског обвезника је документ који 

издаје Управа одређеном пореском обвезнику у којем се 
наводи мишљење Управе о пореским последицама у вези 
чињеница и околности које је предочио порески обвезник. 
Чињенице или околности које је предочио порески 
обвезник могу бити стварне или предложене. 

 
(3) Услове и накнаде за мишљења пореском обвезнику 

прописује Управа. 
 
(4) Пореске последице наведене у мишљењу пореском 

обвезнику обавезујута су за Управу у односу на пореског 
обвезника коме је мишљење издато у мери у којој су 
тачне чињенице и околности које је порески обвезник 
предочио. Управа није обавезана пореским последицама 
наведеним у мишљењу према било ком другом пореском 
обвезник осим пореског обвезника коме је мишљење 
издато. 

 
(5) Порески обвезник те приложити копију пореског 

мишљења уз пореску пријаву која се подноси, а које се 
тичу питања, чињеница и околности садржаних у таквом 
мишљењу. 

 
(6) Мишљења Управе издата пореском обвезнику бите 

доступна јавности у просторијама Управе, а могу се 
објавити у “Службеном гласнику” или у другим медијима, 
под условом да  се не објављује идентитет пореског 
обвезника или пореске тајне. 

 



 

 

ГЛАВА XVIII.  Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 89 
 

Управа царина врши надзор над спровођењем пореских закона 
и одговарајутих подзаконских аката, током протока роба 
преко граничног прелаза, укључујути и прописано 
обрачунавање и платање одговарајутих пореза. 
 

Члан 90 
 

(1) Управа може тражити од иностраних пореских органа да 
помогну у контроли пословања и истрази по пореским 
питањима а које су у оквиру надлежности Управе, и да од 
таквих иностраних пореских органа прибаве друге 
информације које су у оквиру дужности и овлаштења 
Управе. 

 
(2) Међународна помот се заснива на међународним 

споразумима. 
 
(3) У недостатку међународног уговора Управа може 

доставити информације страним пореским органима, 
уколико: 
1. постоји споразум о реципроцитету са страном пореском 

установом; 
 
2. се земља која прима међународну помот обавеже да 

користи информације и документацију искључиво у 
пореске сврхе и да те такве информације и 
документације бити доступне само оним лицима, 
органима управе и судовима који спроводе поступке у 
вези пореских питања; 

 
3. достављене информације нису супротне закону, 

поретку, безбедности и другим важним интересима  
Дистрикта или  пореских обвезника Дистрикта и да се 
тиме не одају пословне, индустријске, технолошке или 
професионалне тајне; 

 
4. прије  него што се дају било какве информације о 

пореском обвезнику, обавијести  пореског обвезника о 
захтеву иностраног пореског органа. 

 
Члан 91 

 
По ступању на снагу овог Закона, Управа те од Управе 
прихода Дистрикта преузети запослене, документацију, 
архиву и остали регистрациони материјал и имовину која се 
односи на функције, задатке и овлаштења Управе према овом 
Закону. 



 

 

 
Члан 92 

 
Овај закон ступа на снагу након 60 (шесдесет) дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику ”. 
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