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        На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, на 25. сједници одржаној 25. јануара 2006. године, усваја    

 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

 

Члан 1 

У члану 1 Закона о Пореској управи Брчко дистрикта БиХ (''Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ'' бројеви 3/02 и  42/04) брише се тачка иза ријечи ''дистрикта'' у загради и додаје 

текст који гласи: 

''и основ за спровођење и извршавање закона из области пореза и на Закону заснованих  

подзаконских прописа, те дефинишу прекршаји и санкције из области пореза.'', а остатак 

текста остаје непромијењен.  

Додаје се став 2 који гласи: 

 ''Уколико су одредбе овог закона којима се регулишу сарадња Управе са другим  органима  

Дистрикта,  права и обавезе  Управе и пореских обвезника,  идентификација и регистрација 

пореских обвезника, подношење пореских пријава и плаћања пореза, утврђивање пореске 

обавезе и наплата пореза, принудна наплата пореских обавеза, инспекцијски надзор, обрачун 

и наплата  камата, одбици и поврат више плаћених пореза, рокови застаре за утврђене 

пореске обавезе, наплата и поврат пореза, жалбе на пореска рјешења,  казне за прекршај, 

подзаконски акти, пореска мишљења и достављање писмена другачије уређена другим 

законима  Дистрикта, тада се примјењују  одредбе овог закона.'' 

 

 

Члан 2 

 

У члану 3  

тачка 2 мијења се  и гласи: ''Порески обвезници'' су правна лица (предузећа, финансијске 

организације, непрофитне организације и друга правна лица уписана у судски регистар  

пословних субјеката код надлежног суда), предузетници и грађани. Појам пореског обвезника 

укључује и пореског посредника и свако друго лице које је по пореским законима обавезно да 

плати порез, казну,  камату и друге обавезе у складу са законима.'' 

Додају се тачке 2а, 2b и 2c које гласе:  

«2а. ''Предузетник'' означава физичко лице које самостално на тржишту обавља 

дјелатност ради      стицања дохотка, а уписано је у судски регистар пословних субјеката и 

предузетника  код надлежног суда. 

«2b. ''Предузеће'' означава правно лице које самостално на тржишту обавља дјелатност 

ради стицања добити, а уписано је у судски регистар пословних субјеката  код надлежног 

суда. 

«2c. ''Грађанин'' је резидент и нерезидент Брчко дистрикта БиХ који је дужан да плаћа 

пореске обавезе прописане пореским законима.» 

 Тачка 7 мијења се и гласи: ''Пореска тајна'' је свака информација или податак о 

обвезнику које имају порески органи. Управа је дужна да обезбиједи сигурност и 

повјерљивост пореских информација и података прикупљених од обвезника који  би у 

случају откривања могли да штете обвезнику. Лице запослено у Управи дужно је да чува 

податке и информације добијене приликом рада као професионалну тајну. Пореске 

информације и подаци примљени као службени документи могу се дати:  
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1. Органима  и институцијама БиХ, Дистрикта и ентитета у сврху  спровођења њихових 

службених пореских дужности у складу с пореским законима; 

2. Јавним тужилаштвима, органима правосуђа БиХ,  Дистрикта и ентитета у сврху 

утврђивања: 

 а) пореских обавеза; 

 b) одговорности за порески прекршај и принудну наплату  и 

 c)  пореских кривичних дјела; 

3. Страним државним органима у складу с међународним уговорима; 

4. Другим лицима уз писмени пристанак обвезника. 

Пореском тајном не сматрају се:  

1. информације и подаци за које обвезник у писменом облику изјави да се не сматрају 

пореском тајном; 

2. информације и подаци дати у таквом облику да се не могу повезати с појединачним 

обвезником или се исти на други начин не могу идентификовати; 

3. име, идентификациони број пореског обвезника који се користе током инспекцијског 

надзора или наплате обавеза, као и бројеви трансакцијских рачуна код пословних банака; 

4. информације и подаци који се могу користити током истраге или поступка у вези с 

кривичним дјелима из области пореза  и 

5. информације и подаци који су добијени током пореске истраге или за које се сазнало 

приликом прикупљања других информација, а за које се у складу с чланом 9 овог закона 

захтијева да буду прослијеђени надлежним органима у случајевима кад постоји сумња да је 

извршен прекршај  или  кривично дјело које није из области пореза.'' 

У тачки 12 подтачки 1 брише се текст ''браћа и сестре'', а остатак текста остаје 

непромијењен. 

Додаје се тачка 20 која гласи: 

«20. ''Лична достава'' сматра се уредно извршеном ако је достављање писмена 

извршено примаоцу, члану домаћинства, раднику примаоца, као и остављањем писмена у 

унутрашњости пословног објекта, прибијањем на врата стамбеног објекта уз констатацију 

достављача о начину извршеног достављања, те уколико достава није извршена на овај 

начин, извршиће се стављањем писмена на огласну  таблу Управе.» 

 

Члан 3 

                                                        
У члану 7 

брише се текст иза ријечи ''медије''.  

Додаје се нови став 2 који гласи:  

        «(2) ''Управа је обавезна да извијести Скупштину о свом раду  полугодишње и 

годишње.»  

 

Члан 4 

 

          У члану 9 ставу 1 брише се тачка 8. 

 

Члан 5 

 

У члану 15 ставу 1 додаје се тачка 6а  која гласи: 

''сваки појединачно остварен промет производа, односно сваку појединачно извршену 

услугу  евидентира преко регистар касе или софтверско-рачунарске опреме и да исјечак из 

регистар касе, односно рачун из рачунарског штампача изда купцу, односно кориснику 

услуге.'' 

 



 4 

 

Члан 6 

У члану 16 

став 1 мијења се  и гласи: 

«(1) Пореска управа додјељује јединствени идентификациони број пореског обвезника 

по поступку и на начин прописан Законом о регистрацији пословних субјеката у Брчко 

дистрикту БиХ.» 

У ставу 2  иза тачке додаје се текст:  

''Издати идентификациони број пореског обвезника, порески обвезник  мора да истакне  

у сједишту, а овјерене фотокопије у мјестима на којима обавља регистровану дјелатност.'' 

 

Члан 7 

 

У члану 17  став 1 се брише. 

 

Члан 8 

 

У члану 20 став 1 мијења се и гласи: 

«(1) Пореска пријава се састоји од извјештаја и других релевантних докумената које је 

лице  дужно поднијети Управи на обрасцу, у облику, на начин и мјесту прописаним пореским 

законима и подзаконским актима Дистрикта.» 

Додају се  нови  ставови  2 и 3 који гласе:  

«(2) Уколико пореска  пријава није поднесена на обрасцу прописаном на начин из става 

1 овог    члана, сматра се да није  поднесена. 

«(3) Порески обвезник или његов заступник потписује пореску  пријаву. Пореску 

пријаву потписује и стручно лице коме је повјерено вођење књига и евиденција и уноси  свој 

број пореског обвезника и печат, осим у случајевима, када је стручно лице запослено код 

пореског обвезника, тада  ставља само свој потпис.» 

 

Члан 9 

 

У члану 21 

у ставу 1 ријечи  ''може поднијети'' замјењују се ријечју ''подноси'', остатак текста остаје 

непромијењен. Брише се тачка на крају става и додаје текст:  

''најкасније до истека године у којој је рок за подношење пореске пријаве.'' 

 Додаје се нови став  3 који гласи: 

          «(3) Пореска пријава коју подноси Управа сачињава се и подноси на истом обрасцу, као 

и пореска пријава коју подноси сам обвезник, у два примјерка, од којих се један доставља 

обвезнику,  с тим да на овој пријави треба да стоји назнака да се ради о пореској пријави коју 

подноси  Управа у име пореског обвезника.» 

 

Члан 10 

 

У члану 22 

у ставу 2 текст ''до дана доспијећа пореске пријаве'' замјењује се текстом ''до рока 

прописаног за подношење пријаве''. 

 Додају се ставови 4, 5, 6, 7 и 8  који гласе: 

«(4) Порески обвезник који открије да је направљена грешка или пропуст на пореској 

пријави коју је раније поднио или ју је поднио неко у његово име, а која је довела до 

погрешно пријављене обавезе подноси измијењену пореску пријаву у којој је извршена 

исправка грешке уз писмено образложење. 
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«(5) Измијењену пореску пријаву порески обвезник подноси на истом обрасцу на којем 

је поднесена пореска пријава која је предметом измјене. 

«(6) Измијењена пореска пријава се може поднијети само једном за обрачунски период 

на који се пријава односи, а најкасније до истека године у којој је рок за подношење пореске  

пријаве. 

          «(7) Ако порески обвезник измијењену пореску пријаву подноси након пријема 

обавјештења од стране  Управе да је у раније поднесеној пореској пријави направљена 

грешка или пропуст, тада измијењену пореску пријаву обвезник мора поднијети у складу са 

инструкцијама наведеним у обавјештењу и у роковима прописаним  у обавјештењу. 

«(8) Порески обвезник је дужан на измијењену пореску пријаву да стави назнаку да се 

ради о измијењеној пореској пријави.» 
 

Члан 11 

 

Поднаслов ''Обрачунавање пореза'' замјењује се поднасловом ''Доспијеће пореске 

обавезе''.  

У члану 25 

став 1 мијења се и гласи:   

«(1) Плаћање пореске обавезе доспијева на дан  рока за подношење пореске пријаве.» 

 

 

Члан 12 

 

У члану 26 ставу 1  ријечи ''рјешења о разрезу пореза''  замјењују се ријечима ''налога за 

плаћање доспјелих пореских обавеза'', а остатак текста остаје непромијењен. 

 

Члан 13 

 

У члану 28 ставу 1 тачки 1 текст иза ријечи ''прије'' замјењује се текстом ''утврђивања  

пореске обавезе пореском обвезнику''. 
 

Члан 14 

 

Иза члана  29  додаје се нови члан 29а  који гласи: 

''Пореску обавезу која се односи на инвестициони фонд у поступку ликвидације 

измирује управљачко предузеће из новчаних средстава инвестиционог фонда укључујући 

приходе од продаје његове имовине.'' 

 

  

Члан 15 

 

Додаје се нови члан 29b који гласи: 

«(1) У случају  било којег облика реорганизације правног лица или организације 

(спајање, придруживање,  дијељење, одвајање, итд.) пореску обавезу правног лица или 

организације  која је била предмет реорганизације измирује њен  правни сљедбеник, а 

правни сљедбеници солидарно. 

«(2) Одговорност за плаћање казне за кршење пореских закона  које се десило прије 

реорганизације правног лица или организације прелази на насљедника (насљеднике) – 

правног сљедбеника правног лица или организације која је била  предмет реорганизације, а 

на  правне  сљедбенике солидарно.»  
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Члан 16 

 

Иза члана 30 додаје се члан 30а који гласи: 

«(1) Инспектори Управе имају право да утврде идентитет лица која обављају 

дјелатност без добијеног идентификационог броја пореског обвезника. 

«(2) Инспектори Управе имају право да грађанину који обавља дјелатност без 

извршеног уписа  дјелатности у судски регистар на  обрачунати доходак  утврде  порез 

увећан за 50%.» 

 

Члан 17 

 

У члану 31 

 у ставу 1 

 брише се двотачка и додаје текст: 

''до доношења рјешења о прекршају, односно пресуде о кривичном дјелу или 

отклањања недостатака  у случајевима:''. 

 Брише се тачка 2, а  додају се  нове тачке 2 и 3 које гласе: 

 «2. уколико  обавља дјелатност за коју није регистрован и нема   број  пореског 

обвезника који је издао надлежни орган». 

 «3. уколико не води књиге и евиденције.» 

Додаје се нови  став 2 који гласи: 

«(2) Управа је овлашћена  у случајевима из става 1 овог члана да привремено забрани рад 

пореског обвезника, печаћењем или на други погодан начин, те  затвори пословне и друге 

просторије, онемогући коришћење просторија, уређаја и других средстава за рад без обзира 

да ли су у власништву или у закупу пореског обвезника.» 

 

Члан 18 

 

Иза члана 31 додаје се нови члан 31а  који гласи: 

«(1) Екстерну контролу врше инспектори  Управе као овлашћена службена лица, 

самостално на основу овлашћења утврђених овим законом и другим прописима и одлучују о 

предузимању управних и других мјера у складу са Законом. 

«(2) Инспектори имају службену легитимацију и значку. 

«(3) У вршењу прописаних овлашћења инспектори могу захтијевати помоћ и 

асистенцију Полиције Брчко дистрикта БиХ, коју су они обавезни да им пруже. 

«(4) Инспектор рјешењем привремено забрањује располагање средствима на жиро-

рачуну, ако се порески обвезник не може пронаћи на пријављеној адреси сједишта.» 

 

  

Члан 19 

 

У  члану 32  

 у ставу 1 

  ријеч ''Управа'' замјењује се текстом ''инспектор Пореске управе  привремено'', а 

остатак текста остаје непромијењен. 

У тачки 1 брише се двотачка и додаје текст ''или дјелатност обавља без добијеног  

идентификационог броја пореског обвезника''. 

Став 2 мијења се и гласи:  

«(2) У случају из става 1 овог члана, инспектор ће донијети рјешење о утврђивању 

пореских обавеза  сходно одредбама  пореских закона.» 

Став 3 мијења се и гласи: 
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''Након доношења рјешења о прекршају и уплате пореске обавезе из става 2 овог члана, 

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

 

 

Члан 20 

 

У члану 3  у ставу 1 ријеч ''налаз'' замјењује се ријечју ''записник'' те се иза ријечи ''стању 

и'' додаје текст ''  утврђеним  обавезама'',  а остатак текста до ријечи ''уколико'' брише се. 

Став 2 мијења се и гласи: 

«(2) Порески обвезник има право да уложи приговор на записник о утврђеном 

чињеничном стању у року од 5 дана  од дана пријема записника. Приговор се подноси  

Управи. Приговор ће размотрити комисија од 3 члана (од којих је стални члан  директор 

Управе,  други  члан шеф Сектора екстерне контроле, а трећи члан инспектор који је вршио 

контролу), те донијети  рјешење у року од 8 дана од дана пријема приговора. Рјешење 

потписује инспектор и  доставља  га пореском обвезнику.»  

Додају се нови ставови  2а и 2b  који гласе: 

«(2а) Ако су записником утврђене незаконитости или неправилности у погледу 

обрачуна, евидентирања и плаћања јавних прихода, а није изјављен приговор, инспектори ће 

донијети рјешење којим ће  наложити уплату додатно утврђене  пореске обавезе и дати 

упутства о отклањању недостатака и неправилности. 

«(2b) На рјешења о обрачуну и плаћању законске обавезе, порески обвезник има право 

жалбе у року од 8 дана од дана пријема рјешења. Жалба се доставља Апелационој комисији  

Дистрикта  путем Управе. Жалба не одлаже извршење рјешења.» 

 

 

                                                                Члан 21 

 

У члану 34 ставу 1 ријеч ''може'' брише се а умјесто ријечи ''користити'' пише се ријеч 

''користи'', а остатак текста остаје непромијењен. 

 

 

                                                                          Члан 22 

 

Изнад члана 38  у поднаслову   ''налог за плаћање пореске обавезе''  бришу се ријечи  

''налог за''. 

У  члану  38 став 1 се брише.  

У ставу 2  

бришу се ријечи  ''осим ако порески обвезник не назначи другачије» те се  

иза тачке 2 додаје  нова тачка  2а  која гласи: 

 ''2а.  казне''. 

 

                                                                             Члан 23 

 

У глави X, наслов  ''Разрез пореза'' замјењује се насловом:  ''Утврђивање пореске 

обавезе''. 

 Поднаслов ''Опште одредбе о разрезу пореза''  замјењује се поднасловом ''Опште одредбе 

о утврђивању пореске обавезе''. 

 

Члан 24 

 

Члан 39 мијења се и гласи: 
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«(1) Утврђивање пореске обавезе је евидентирање износа пореских обавеза обвезника у 

евиденцију Управе. 

«(2) Утврђивање пореске обавезе Управа врши: 

1. по пријему пореске пријаве или измијењене  пореске пријаве обвезника у којој је 

обрачунао обавезу; 

2. по усклађивању износа обавезе пријављене у пореској пријави на основу резултата 

контроле и свих информација, сходно члану 34 овог закона; 

3. по подношењу пореске пријаве коју је Управа припремила у име обвезника и у којој 

је Управа обрачунала обавезу. 

«(3) У случају када је утврђивање извршено према ставу 2 тачкама 2 и 3 овог члана 

Управа ће донијети рјешење о утврђивању додатне пореске обавезе.» 
 

 

Члан 25 

 

У глави X иза члана  39  поднаслов ''Рјешење о разрезу пореза'' замјењује се поднасловом  

''Налог за плаћање утврђених  обавеза''. 

 

 

Члан 26 

 

У члану 40    

у ставу 1 

ријеч  и број ''петнаест  (15)'' замјењују се ријечју  и бројем ''десет  (10)'', а ријечи 

''рјешење о разрезу пореза''  замјењују се ријечима ''налог за плаћање обавеза''.             

Додају се нови ставови 1а и 1б који гласе:  

«(1а) Налог за плаћање  утврђених  обавеза је писмени акт којим  Управа налаже 

обвезнику  да плати обавезе. 

«(1b) Налог за плаћање утврђених обавеза, Управа доноси кад утврди да обвезник није 

платио обавезу. При утврђивању износа обавезе у  налогу за плаћање Управа узима у обзир и 

све уплате које је обвезник  уплатио у периоду утврђивања обавеза.» 

У ставу 2 

ријеч   и број  ''петнаест (15)'' замјењују се ријечју  и бројем ''десет (10)''. 

У ставу 3 

ријечи ''рјешење о разрезу пореза''  замјењују се ријечима ''налог за плаћање обавеза''. 

Тачка 2 мијења се и гласи  ''идентификациони број пореског обвезника  или ЈМБГ''.  

У тачки 3  ријеч ''рјешење'' замјењује се ријечима ''налог за плаћање обавеза''. 

У тачки 4  ријеч ''порез'' замјењује се ријечју ''обавезе''.  

Тачка 6  мијења се и гласи ''кратак опис основе за одређивање износа из тачака 4 и 5''. 

Тачка 9 се брише. 

Тачка 10 мијења се и гласи:  

«10. Посебну назнаку  да ће  у случају неплаћања обавезе у датом року Управа без даљег 

обавјештавања приступити принудној наплати». 

          Тачка 11 се брише. 

Став 4 мијења се и гласи: 

''Ако више солидарних пореских обвезника  одговарају за пореске обавезе, онда се 

налог за плаћање пореске обавезе издаје било којем или свим пореским обвезницима.'' 

Иза става 4 додаје се нови став  5  који гласи: 

«(5) Ако порески обвезник сматра да пореска обавеза наведена у налогу за плаћање 

обавеза није тачна, порески обвезник или његов заступник ће одмах контактирати  Управу и 

дати пуно објашњење с доказом о извршеној уплати или погрешном обрачуну пореске 
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обавезе. Овакве информације Управа ће размотрити и ако се утврди да је порески обвезник  у 

праву, грешка начињена у налогу се отклања. Ако се утврди да информације које је доставио 

порески обвезник не мијењају износ пореске обавезе из налога о плаћању, тада  пореска 

обавеза мора бити  плаћена у износу и року  наведеном у налогу.'' 

 

Члан 27 

 

У члану 41 

 ставу 2 ријеч и број  ''петнаест (15)'' замјењују се  бројем и ријечју  ''8 (осам)''.  

 

Члан 28 

 

У члану 44  

додаје се нови став  који гласи: 

«(3) Службеници принудне наплате су овлашћени радници  Управе и имају службену 

легитимацију.» 

 

Члан 29 

 

У члану 45   

став 1 мијења се и гласи:  

''Уколико обавеза није измирена, поступак принудне наплате покреће се по истеку рока 

за плаћање пореске обавезе из налога за плаћање.'' 

 Став 3 мијења се и гласи: 

«(3) Рјешење о покретању поступка принудне наплате садржи: 

1. име и презиме – назив и адресу пореског обвезника; 

2. идентификациони број пореског обвезника или ЈМБГ; 

3. датум пријема налога за плаћање од стране пореског обвезника; 

4. врсту и износ дугова; 

5. износ обрачунатих трошкова принудне наплате прописане чланом 46 овог закона; 

6. износ доспјеле камате;  

7. поуку о правном лијеку; 

8. посебне назнаке: 

- да је принудна наплата почела јер обавеза није плаћена у року који је одредила 

Пореска управа у налогу за плаћање; 

- да се принудна наплата дуга из цјелокупне имовине може извршити без даљих 

обавјештења; 

- да се никакве мјере принудне наплате  неће предузети ако је уплата обавеза извршена 

у року од 3 дана од дана пријема рјешења.» 

Додаје се нови став  који гласи: 

«(4а) Уколико  Управа поступак принудне наплате покреће по захтјеву органа и 

институција БиХ, ентитета и Дистрикта, они су обавезни у захтјеву навести: име и презиме, 

односно назив и тачну адресу дужника, ЈМБГ, извршни наслов, опомену за плаћање дуга.» 

У ставу 5 у тачкама 2 и 3 иза  ријечи ''КМ'' додаје се текст ''на основу процјене Управе''. 

Додаје се нови став 5а који гласи: 

«(5а) Повезано лице сходно члану 3 ставу 1 тачки 15 овог закона одговара за обавезе 

пореског обвезника.» 
 

                                                                    Члан 30 

 

У члану 46 у ставу 1 тачка 1 мијења се и гласи: 
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«1. 5% од укупне пореске обавезе као трошак  наплате, али не мање од 100 КМ». 

 

                                                                   Члан 31 

У члану 47  

 став 3 мијења се и гласи: 

«(3) Рјешење о обустави трансакција преко рачуна пореског обвезника отвореног у 

банци, Управа доставља пореском обвезнику и свим банкама у којима порески обвезник  има 

рачун.» 

Став 4 се брише. 

 У ставу 5 иза ријечи ''пореза'' додаје се текст ''казне, такса  и трошкова поступака који се 

воде код овог органа'',  остатак текста остаје непромијењен. 

 

                                                                             Члан 32 

 

У члану 48  

став 2 мијења се  и гласи: 

«(2) Рјешење о пљенидби новчаних средстава с рачуна пореског обвезника Управа 

доставља пореском обвезнику и свим банкама у којима порески обвезник има рачуне.» 

Став 3 се брише. 

У ставу 5 иза ријечи  ''порез''  додаје се текст ''казне, такса и трошкове поступка који се 

води код овог органа'',  остатак текста остаје непромијењен. 

 

 

Члан 33 

 

У члану 50  

у ставу 2 брише се текст иза ријечи ''у складу са '', а додаје текст ''одредбама  закона који 

регулише ову област''. 

У ставу 3 иза ријечи  ''случају'' додају се ријечи ''сумње од'', остатак текста остаје 

непромијењен до ријечи   ''казни'' иза које се  додаје  текст '', трошкова поступка који се води 

код овог органа'', остатак текста остаје непромијењен. 

У ставу 4   број ''5'' замјењује се бројем ''6''. 

У ставу 6  текст ''којим се   дозвољава''  замјењује се ријечима ''о пљенидби'', остатак 

текста остаје непромијењен. 

       Став 10 мијења се и гласи:  

«(10) Истовремено с пљенидбеним пописом може се обавити и процјена покретне 

имовине, а најкасније у року од 10 дана од извршеног пописа. Процјену обавља  службеник  

Управе.» 

У ставу 12 број ''13'' замјењује се бројем ''15''. 

У ставу 13 иза ријечи ''пљенидбе'' додаје се текст ''и све остале трошкове изазване 

спровођењем ове мјере'', остатак текста остаје непромијењен.  

 

Члан 34 

У члану 51   

у ставу 1 ријечи ''рјешење о разрезу пореза''  замјењују се ријечима ''у рјешењу о 

покретању       поступка принудне наплате''.  

У ставу 2 брише се тачка и додаје  текст ''а на основу рјешења Управе''. 

У ставу 3 бришу се ријечи ''заложно право'' и пише текст ''рјешење из става 2 овог 

члана''. 
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Члан 35 

 

У члану 54  додаје се нови став 2а који гласи: 

«(2а) Ако је поднесен захтјев за одгођено плаћање или плаћање у ратама поступак 

принудне наплате се може обуставити и покрећу се поступци који се тичу одгађања плаћања 

како је предвиђено овим законом и подзаконским актима.'' 
У ставу 5 брише се  тачка иза ријечи ''поништава'' и додаје текст 

''као и у случају нередовног плаћања текућих пореских обавеза''. 

 

 

Члан 36 

 

У члану 56 у ставу 2 ријеч ''робе'' замјењује се ријечју ''имовине'', те се на крају става 

додаје текст: ''Имовина се вреднује по најнижој цијени по којој је нуђена у поступку продаје 

од стране Управе.'' 

 

Члан 37 

 

У члану 59 

 у ставу 1  ријечи ''пореског обвезника'' замјењују се ријечима ''наплативих обавеза''. 

У ставу 3 брише се прва реченица. Иза ријечи ''правно лице'' додају се ријечи ''и физичко 

лице'', остатак текста остаје непромијењен. 

 

 

Члан 38 

 

У члану 61 ставу 1 ријеч  ''неликвидност'' замјењује се ријечју ''несолвентност''. 

 

Члан 39 

 

У члану 62  у ставу  1 тачка 3  мијења се  и гласи: 

«3. Трошкови и  новчане казне, изречени у прекршајном поступку који се води код овог 

органа». 

 

Члан 40 

 

У члану 66   став  2 се брише. 

 

Члан 41 

 

Изнад члана 67 у поднаслову брише се ријеч ''аутоматски''.  

У члану 67 

у ставу 1  ријеч ''аутоматски'' замјењује се текстом ''по захтјеву странке''.  

У ставу 2 ријеч ''аутоматски'' брише се. 

 

Члан 42 

У члану 68 

у  ставу 1 брише се ријеч ''аутоматски''. 

Додаје се нови став 1а који гласи: 

«(1а) Управа неће вршити поврат претплате уколико је у пореским евиденцијама 

Управе евидентиран дуг по било ком основу.» 
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Члан 43 

 

У глави XV  поднаслов ''Разрез пореза''  замјењује се поднасловом ''Рокови застаре''. 

У члану 69  

у ставу 1 ријечи ''разрез пореске обавезе'' замјењује се ријечима ''утврђивање пореске 

обавезе''. 

 Додаје се нови став 3 који гласи: 

«(3) Застаријевање се прекида сваком радњом коју предузме Пореска управа ради 

утврђивања и наплате пореза». 

 

Члан 44 

У члану 70  

став 1 мијења се и гласи: 

«(1) Ако је пореска обавеза утврђена у року, таква обавеза, може да се наплати уз 

примјењивање мјера принудне наплате или судским путем, само ако су мјере принудне 

наплате или судски поступак почели у року од 5 година по доспијећу пореске обавезе.» 

Додаје се нови  став  3 који гласи: 

«(3) Рок за наплату не тече за период током којег је физичко лице изван подручја 

Дистрикта у непрекидном трајању преко 6 мјесеци.» 

 

Члан  45 
У члану 73  

став 1 мијења  се и гласи: 

«(1) Управа спроводи прекршајни поступак у областима које су јој законима стављене у 

надлежност. Прекршајни поступак води и рјешење о прекршају доноси овлашћено службено 

лице у складу са Законом о прекршајима Брчко дистрикта БиХ.» 

У ставу 2 ријеч ''одлука'' замјењује се ријечју  ''рјешење''. 

Став 3 се брише. 

 

Члан 46 

 

Изнад члана 74  мијења се поднаслов и гласи: ''Прекршај неиздавања исјечка из регистар 

касе''.  
У члану 74  

став 1 мијења се и гласи:   

«(1) Правно лице које  не изда купцу рачун или исјечак из касене траке приликом продаје 

производа или при вршењу услуга (члан 15 тачка 7) казниће се за прекршај новчаном 

казном од 1.000  КМ до 5.000 КМ.» 

У ставу  3 ријечи ''физичко лице'' замјењују се ријечју ''предузетник''. 

 

Члан 47 

 

Додаје се нови члан 74а изнад којег се пише поднаслов ''Недобијање идентификационог 

броја пореског обвезника''. 

«(1) Правно лице које обавља пословну дјелатност без добијеног идентификационог 

броја пореског обвезника (члан 16 став 1) казниће се за прекршај новчаном казном  од 1.000 

КМ до 10.000 КМ, те му се може изрећи заштитна мјера забране обављања  одређене 

привредне дјелатности у трајању од 6 мјесеци до 5 година. 
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«(2) Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај из става 1 овог члана 

новчаном казном од 500 до 2.000 КМ, те му се може изрећи заштитна мјера забране вршења 

одређене дужности у трајању од 6 мјесеци до 2 године. 

«(3) Предузетник ће се казнити  за прекршај из става 1 овог члана новчаном казном од 

500 КМ до 2.000 КМ, те му се може изрећи заштитна мјера забране вршења самосталне 

дјелатности у трајању од 3 мјесеца до  годину дана.» 

 

Члан 48 

 

Додаје се нови члан 74b изнад којег се пише поднаслов ''Бесправно обављање 

дјелатности'' који гласи: 

 «Грађанин који обавља дјелатност без извршеног уписа у судски регистар казниће се за 

прекршај новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ.» 

 

 

Члан 49 

 

У члану 75 у ставу 4 ријечи ''физичко лице'' замјењују се ријечју ''предузетник''. 

 

Члан 50 

 

У поднаслов изнад члана 76 додаје се текст ''и непружање информације''. 

У члану 76 

у ставу 1 иза ријечи ''контроле'' додаје се текст ''и не пружи потребне информације у вези с 

пореском обавезом и друге информације везане за спровођење закона''. 

У ставу 3 ријечи ''физичко лице'' замјењују се ријечју ''предузетник''. 

 

 

Члан 51 

 

Додаје се нови члан 76а изнад којег се пише поднаслов ''Онемогућавање утврђивања 

идентитета'' који гласи:  

«Грађанин који одбије да инспекторима Управе пружи тачне податке о свом 

идентитету, те на тај начин онемогућава утврђивање свог  идентитета казниће се новчаном 

казном од 100 КМ до 1.000 КМ.» 

 

Члан 52 

 

У члану 78 

у ставу 1 брише се текст иза ријечи ''у износу од'' и пише текст ''1.000 до 5.000 КМ''. 

У ставу 4 ријечи ''физичко лице'' замјењују се ријечју ''предузетник''. 

 

 

Члан 53 

 

У члану 79 у ставу 4 ријечи ''физичко лице'' замјењују се ријечју ''предузетник''. 

 

 

Члан 54 

 

У члану 80 у ставу 3 ријечи ''физичко лице'' замјењују се ријечју ''предузетник''. 
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Члан 55 

У члану 81 

у ставу 1 иза ријечи ''која'' додаје се текст ''не води или'', остатак текста остаје 

непромијењен до  ријечи ''у износу од'', а  остатак текста се брише и додаје текст: ''1.500 – 5.000 

КМ, те му се може изрећи заштитна мјера забране обављања  одређене привредне 

дјелатности у трајању од 6 мјесеци до 5 година уколико је за исти или сличан прекршај 

кажњаван у посљедње 2 године.»   

У ставу 2 брише се тачка и додаје текст ''те му се може изрећи заштитна мјера забране 

вршења одређене дужности у трајању од 6 мјесеци до 2 године''. 
Став 3 мијења се и гласи: 

«3. Предузетник  ће се казнити за прекршај из става 1 овог члана новчаном казном у износу 

од 200  до 1.000 КМ, те му се може изрећи заштитна мјера забране вршења самосталне дјелатности 

у трајању од три мјесеца до годину дана уколико је за исти или сличан прекршај кажњаван у 

посљедње 2 године.» 

 

Члан 56 

 

Додаје се нови члан 84а изнад кога се пише поднаслов ''Прекршај поступка о предаји 

имовине''. 
«(1) Правно лице које одбије да преда имовину (члан 50) казниће се за прекршај 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) Предузетник ће се казнити за прекршај из става 1 овог члана новчаном казном од 1.000 

КМ до 5.000 КМ.» 

 

Члан 57 

Додаје се нови члан 93 који гласи: 

«Ступањем на снагу овог закона престаје  примјена  Закона о финансијској полицији 

(''Службене новине ФБиХ'' број 2/95).'' 

 

 

Члан 58 

Овај закон ступа на снагу даном доношења и објавиће се у »Службеном гласнику Брчко 

дистрикта БиХ». 

 

 

      Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а              Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а 

               БРЧКО ДИСТРИКТ                                 БРЧКО ДИСТРИКТ 

         БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ                БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА                  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА 

 

 

Број: 0-02-022-5/06 

Брчко, 25. јануар 2006. године 

                                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                                   Проф. др Милан Томић 
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