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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени 

текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 

БиХ, на 60. редовној сједници, одржаној 11. марта 2020. године, усваја 

 

 

ЗАКОН  

О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

(Предмет) 

Овим законом прописују се организација, надлежност, права и обавезе Дирекције за 

финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Пореске управе (у даљем тексту: 

Пореска управа), права и обавезе пореских обвезника, порески поступак, плаћање 

пореских обавеза и принудна наплата пореских обавеза, начин престанка пореских 

обавеза, пореска контрола и друга питања у вези сa облашћу пореза у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт). 

 

Члан 2 

(Дефиниције) 

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 

 

a) „порез” је новчани износ који представља обавезу коју је сваки порески обвезник 

дужан да измирује у складу са законима о порезима и доприносима као и Законом о 

таксама који се уплаћује у корист Јединственог рачуна Трезора (у даљем тексту: 

ЈРТ) или другог законом одређеног рачуна;  

 

b) „јавни приход” је приход дефинисан чланом 2 Закона о буџету Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине; 

 

c) „порески обвезник” је физичко лице, предузетник, правно лице, дио правног лица 

или други субјекат који је, у складу с пореским законима Дистрикта, обавезан да 

плати порез; 

 

d) „порески посредник” је лице које је дужно обуставом или на други начин, у складу 

с пореским законом, да прикупи порез од пореског обвезника и уплати га у корист 

ЈРТ; 

 

e) „порески поступак” је поступак утврђивања, контроле и наплате јавних прихода на 

које се овај закон примјењује; 

 

f) „порески закони” су закони који прописују порезе који се уплаћују у корист ЈРТ-а 

и закони који регулишу таксе и доприносе; 
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g) „представник пореског обвезника” је лице које је порески обвезник овластио да 

врши дио или све послове пореског обвезника у вези са испуњавањем обавеза 

пореског обвезника у складу с пореским законима; 

 

h) „књиге и евиденције” представљају документацију о пословању, трансакцијама,  

приходима и расходима пореског обвезника које се воде у складу с пореским 

законима и прописима којима се уређује област рачуноводства; 

 

i) „финансијска организација” је свако правно лице овлашћено за обављање платног 

промета и депозитних активности; 

 

j) „лице” је свако правно лице, одговорно лице у правном лицу, пословна јединица 

правног лица, предузетник и физичко лице; 

 

k) „повезано лице” је лице које по основу власничког удјела контролише пореског 

обвезника, лице које по основу власничког удјела контролише порески обвезник 

или лице које је под заједничком контролом с пореским обвезником; 

 

l) „контрола по основу власничког удјела“ значи власништво, директно или путем 

једног или више правних или физичких лица, од најмање 50% (педесет посто) 

вриједности имовине или најмање 50% (педесет посто) гласачких права правног 

лица; 

 

m)  „порески акт“ је пореска пријава, рјешење, потврда, увјерење, закључак, налог за 

пореску контролу, записник о пореској контроли, налог за плаћање и други акт 

којим се покреће, допуњава, мијења или извршава нека радња у пореском поступку; 

 

n) „службеник Пореске управе" је свако лице запослено у Пореској управи; 

 

o) „службеник с посебним овлашћењима“ је лице дефинисано чланом 18 овог 

закона. 

 

Члан 3 

(Печат) 

Пореска управа има печат облика круга и садржи текст: Босна и Херцеговина, Брчко 

дистрикт Босне и Херцеговине, Дирекција за финансије Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, Пореска управа,  исписан ћириличним и латиничним писмом, с тим да су 

оба назива у облику концентричних кругова који непосредно окружују грб Босне и 

Херцеговине, који се налази у средини.      

 

Члан 4 

(Обавеза чувања пореске тајне) 

(1) Пореска тајна је сваки податак о пореском обвезнику којим располаже Пореска управа, 

који  се може дати трећим лицима само у случајевима прописаним овим законом. 

(2) Пореска управа дужна је да обезбиједи сигурност и повјерљивост пореске тајне.  

(3) Службено лице запослено у Пореској управи дужно је да пореску тајну чува као 

службену тајну.  

(4) Подаци који се сматрају пореском тајном могу се дати искључиво на писмени захтјев:            

a) органа и институција Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ), Федерације 

Босне и Херцеговине и Републике Српске (у даљем тексту: ентитети) и Дистрикта, 
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који врше јавна овлашћења, који су дужни да добијене податке чувају као службену 

тајну;  

b) страних пореских органа у складу с међународним уговорима; 

c) других лица уз писани пристанак пореског обвезника. 

 

(5) Пореском тајном не сматрају се: 

a) информација и податак за које порески обвезник, у писаном облику, изјави да се не 

сматрају пореском тајном; 

b) информација и податак дат у таквом облику да се не може повезати с појединачним 

пореским обвезником или се на други начин не може идентификовати; 

c) име и идентификациони број пореског обвезника; 

d) збирни подаци о доспјелом, неплаћеном дугу пореских обавезника; 

e) информације и подаци који се могу користити током истраге или поступка у вези с 

кривичним дјелима из области пореза и 

f) 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 

7 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.   

(6) Изузетно од става 4 овог члана, Пореска управа дужна је да да информације о стању 

пореских обавеза одређеног пореског обвезника, на писани захтјев лица које докаже 

правни интерес. 

(7) Правни интерес из става 6 овог члана има лице које има одређено потраживање према 

пореском обвезнику. 

 

Члан 5 

(Мишљење Дирекције за финансије) 

(1) Порески обвезник може поднијети Дирекцији за финансије (у даљем тексту: 

Дирекција) писани захтјев за давање мишљења о примјени пореских прописа за 

конкретан случај.  

(2) У захтјеву из става 1 овог члана порески обвезник наводи битне чињенице и околности 

и  прилаже неопходне доказе за сваки конкретан случај. 

(3) Мишљење из става 1 овог члана је обавезујуће за Дирекцију и обвезника коме је 

мишљење издато у мјери у којој су тачне чињенице и околности које је порески 

обвезник предочио. Дирекција није обавезана, пореским посљедицама наведеним у 

мишљењу, према било ком другом пореском обвезнику осим пореском обвезнику коме 

је мишљење издато. 

(4) Мишљење се издаје у року од петнаест (15) дана од дана подношења захтјева за 

давање мишљења. Висина накнаде за издавање мишљења из става 1 овог члана износи 

20,00 КМ. 

(5) Мишљења Дирекције издата пореском обвезнику биће доступна јавности на веб-

страници Дирекције, а могу се објавити у службеном гласнику или у другим медијима, 

под условом да се не објављује идентитет пореског обвезника или пореске тајне. 

  

Члан 6 

(Супсидијарна примјена) 

(1) На питања која нису прописана овим законом супсидијарно се примјењују одредбе 

Закона о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

ЗУП).  
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(2) На питања која нису прописана овим законом, а односе се на поступак принудне 

наплате, супсидијарно се примјењују одредбе Закона о извршном поступку Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЗИП). 

 

ДИО ДРУГИ – ПОРЕСКА УПРАВА 

 

ПОГЛАВЉЕ I. НАДЛЕЖНОСТ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 7 

(Надлежности и овлашћења) 

(1) Пореска управа надлежна је за утврђивање, контролу, наплату и принудну наплату 

пореза и јавних прихода прописаних законима Дистрикта, што укључује: 

a) регистрацију и идентификацију пореских обвезника; 

b) утврђивање пореске обавезе у складу са законом; 

c) наплату и принудну наплату утврђених пореских обавеза; 

d) претрес превозних средстава, пословних и стамбених просторија пореских 

обвезника у складу са законом; 

e) контролу законитости и правилност примјене пореских закона; 

f) спровођење Закона о фискалним системима; 

g) идентификацију и отклањање ризика у процесима опорезивања; 

h) прикупљање доказа о извршењу кривичног дјела и обавјештавање надлежног 

тужилаштва;     

i) вођење првостепеног пореског поступка; 

j) издавање прекршајних налога и изрицање привремених заштитних мјера и казни 

за пореске прекршаје у складу са законом; 

k) вођење пореских евиденција и пореског књиговодства; 

l) вођење фискалног регистра некретнина и других прописаних регистара; 

m)  информисање и едукацију пореских обвезника, на њихов захтјев, о порезима, 

поступцима и условима плаћања пореза, њиховим правима и обавезама, као и о 

пореским прописима; 

n) издавање увјерења о подацима о којима води службену евиденцију; 

o) друге послове у складу са законом. 

 

(2) Пореска управа овлашћена је: 

a) да предузима мјере и радње у складу са Законом о кривичном поступку Брчко 

дистрикта БиХ; 

b) да захтијева од надлежних органа и институција предузимање одређених радњи 

ради омогућавања спровођења пореског закона; 

c) да позове пореског обвезника или било које друго лице на давање изјаве, да 

предочи књиге и евиденције у вези са спровођењем пореског закона; 

d) да врши попис, процјену, пљенидбу и продају имовине пореског обвезника у 

поступку принудне наплате, те улази у пословне и стамбене просторије ради 

обављања наведених послова у складу са законом. 
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Члан 8 

(Обавезе Пореске управе) 

(1) Пореска управа обавезна је: 

a) да обавјештава, објашњава и обучава пореске обвезнике и јавност о пореским 

законима, пореским поступцима, одговарајућим подзаконским актима, пореским 

захтјевима, укључујући и плаћање пореских обавеза; 

b) да обавјештава пореске обвезнике о њиховим правима и обавезама током 

спровођења пореских поступака у складу с пореским законима; 

c) да чува пореске тајне;  

d) да води јединствену евиденцију о пријављеним, додатно утврђеним и уплаћеним 

порезима. 

 

(2) Пореска управа је обавезна једном годишње да сачини извјештај о раду и достави га 

директору Дирекције. 

 

Члан 9  

(Права и дужности пореског обвезника) 

(1) Порески обвезник има право: 

a) да добије бесплатан примјерак пореског обрасца и пријаве; 

b) да од Пореске управе тражи и добије бесплатне информације о порезима, као и о 

пореским прописима којима се регулишу поступци за плаћање и услове плаћања 

пореских обавеза; 

c) да води књиге и евиденције на начин прописан рачуноводственим и пореским 

законима; 

d) да учествује и заступа властите интересе у пореском поступку; 

e) на друга права прописана законом. 

(2)  Порески обвезник је дужан:  

a) да поднесе пореску пријаву у облику, на мјесту и у вријеме прописано пореским 

законима; 

b) да измири своје обавезе на начин и под условима прописаним законом; 

c) да води књиге и евиденције на начин прописан пореским законима; 

d) да обезбиједи чување књига и евиденција, укључујући пратеће евиденције и 

документе; 

e) да Пореској управи да објашњења о обрачунавању и плаћању пореза; 

f) да стави на увид или достави Пореској управи сву документацију потребну за 

вршење пореске контроле без обзира на то гдје му се налази сједиште; 

g) да не омета службенике Пореске управе у обављању законом прописаних 

дужности; 

h) да се одазове на позив Пореске управе; 

i) да евидентира преко регистар-касе, софтверско-рачунарске опреме или 

фискалног уређаја сваки појединачни остварен промет производа, односно сваку 

појединачну извршену услугу; 

j) у случају из става 2 тачке i) овог члана да изда купцу, односно кориснику услуге  

исјечак из регистар-касе или фискалног уређаја, односно рачун; 

k) да извршава друге обавезе прописане законом. 
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ПОГЛАВЉЕ II. РУКОВОЂЕЊЕ, ИЗБОР И ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА  

ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

Члан 10 

(Руковођење) 

(1) Пореском управом руководи директор. 

(2) Директор Пореске управе овлашћен је за доношење рјешења у управном поступку који 

се води у Пореској управи. 

(3) Директор Пореске управе је руководећи државни службеник. 

(4) Директор Пореске управе именује се на мандат од четири године, с тим да може бити 

поново изабран, али не дуже од два мандата узастопно. 

 

 

Члан 11 

(Избор директора) 

(1) Градоначелник именује комисију за избор директора Пореске управе.  

(2) Поступак избора директора Пореске управе спроводи се у складу са одредбама Закона 

о Дирекцији за финансије. 

 

Члан 12 

(Одговорност директора) 

(1) Директор Пореске управе је за свој рад и рад Пореске управе одговоран директору 

Дирекције. 

(2) Директор Пореске управе: 

a) не смије бити члан политичке странке или давати подршку политичким 

кандидатима или политичким платформама;  

b) дужан је да достави Скупштини Дистрикта годишњи извјештај о личном 

финансијском стању, наводећи укупна примања и изворе примања, имовину и 

дуговања.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ III. ЈЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА О ПОРЕЗИМА, ПОРЕСКО  

УВЈЕРЕЊЕ, САРАДЊА И МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ  

 

Члан 13 

(Јединствена евиденција о пријављеним и уплаћеним порезима) 

(1) Јединствена евиденција о пријављеним, додатно утврђеним и уплаћеним порезима је 

помоћна књига у којој се успоставља и води аналитичка евиденција обавеза пореских 

обвезника (у даљем тексту: Јединствена евиденција). 

(2) Појединачна евиденција за пореског обвезника о његовим укупним обавезама и 

уплатама врши се на јединственој картици пореског обвезника. 

(3) Исправа издата на основу података из Јединствене евиденције сматра се јавном 

исправом. 

(4) Пореска управа води евиденције у информационом систему који је јединствен. 

(5) У оквиру свог информационог система, Пореска управа уређује и обезбјеђује технику 

обраде, кодирање, пренос и исказивање података.  

(6) Пореска управа дужна је да одржава информациони систем који омогућава 

похрањивање, коришћење, заштиту и реконструкцију података из базе података и 

одржава информациони систем који задовољава минималне захтјеве за 

функционисање система. 
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Члан 14 

(Пореско увјерење) 

(1) Пореско увјерење издаје се на основу писменог захтјева пореског обвезника, његовог 

законског заступника или пуномоћника у року од пет дана од дана подношења захтјева 

за издавање увјерења.  

(2) Изузетно од става 1 овог члана када порески обвезник тражи увјерење о одјави 

дјелатности, пореско увјерење се издаје тек по окончању поступка контроле, а  

најкасније тридесет (30) дана од дана подношења захтјева. 

(3) Пореско увјерење се издаје на основу података из Јединствене евиденције.  

(4) Надлежни регистарски суд дужан је да приликом брисања субјекта уписа као и 

промјене сједишта субјекта уписа која доводи до промјене надлежности суда тражи од 

пореског обвезника пореско увјерење. 

(5) Нотар је дужан, приликом преноса власништва на некретнини са пореског обвезника 

на треће лице, да тражи од пореског обвезника пореско увјерење. 

(6) Основни суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Основни суд) или 

нотар је дужан при покретању оставинског поступка да тражи пореско увјерење за 

пореске обавезе оставиоца, те уколико постоје неизмирене пореске обавезе да позове 

службено лице Пореске управе на оставинску расправу. 

(7) Порески обвезник је дужан приликом преноса права власништва на моторним 

возилима и прикључним возилима, од Пореске управе да тражи пореско увјерење.  

 

Члан 15 

(Међусобна сарадња Пореске управе са другим органима и институцијама) 

(1) Пореска управа је дужна да сарађује са органима и институцијама Дистрикта, ентитета 

и органима и институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ). 

(2) Судови, Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Полиција), 

инспекцијски и други органи Дистрикта дужни су да по службеној дужности 

достављају Пореској управи информације које се односе на поступање супротно 

пореским законима.  

 

 

Члан 16 

(Међународна правна помоћ) 

(1) Пореска управа има право да у свом раду затражи и пружи међународну правну 

помоћ. 

(2) Под међународном правном помоћи сматра се право Пореске управе да се приликом 

рјешавања одређеног пореског предмета за помоћ обрати надлежном иностраном 

пореском органу.  

(3) Пружање међународне правне помоћи заснива се на међународним уговорима. 

(4) У случају да није склопљен међународни уговор, правна помоћ се пружа под условом: 

a) реципроцитета;   

b) да достављање података не угрожава јавни поредак и друге интересе 

Дистрикта, да не постоји опасност одавања службене, трговинске, 

индустријске, технолошке или професионалне тајне и да давање података 

неће обвезнику произвести штету неспојиву са сврхом правне помоћи. 

(5) Прије достављања документације иностраном пореском органу, обавјештава се лице 

на које се наведена документација односи. 
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ПОГЛАВЉЕ IV. ОВЛАШЋЕЊА, ПОСЕБНА ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТ 

СЛУЖБЕНИКА 

 

Члан 17 

(Овлашћења службеника) 

Службеник Пореске управе овлашћен је да: 

a) изводи посредне доказе; 

b) прикупља информације о пореским обвезницима; 

c) врши идентификацију пореских обвезника; 

d) води првостепени управни поступак; 

e) и врши друга овлашћења прописана законом. 

 

 

Члан 18 

(Службеник с посебним овлашћењима) 

(1) Службеници с посебним овлашћењима су:  

a) службеници екстерне контроле и то: шеф Сектора екстерне контроле, главни 

инспектори и инспектори; 

b) инспектор девизног пословања; 

c) службеници принудне наплате и то: шеф Сектора за утврђивање, наплату и 

принудну наплату пореза, шеф Одсјека за принудну наплату и службеници 

принудне наплате. 

(2) Плата службеника из става 1 овог члана увећава се за додатак на плату чија висина је 

прописана Законом о платама и накнадама у органима јавне управе и институцијама 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

(3) Службеници из става 1 тачке а) овог члана имају службену легитимацију и значку чији 

се облик и садржај прописују подзаконским актом који доноси директор Дирекције. 

(4) Службеници из става 1 тачке c) овог члана имају службену легитимацију чији се облик 

и садржај прописују актом из става 3 овог члана. 

 

Члан 19 

(Законска одговорност службеника Пореске управе) 

(1) Службеници Пореске управе дужни су да се према пореским обвезницима односе са 

поштовањем и уважавањем. 

(2) Службеник Пореске управе који дјелује у оквиру својих овлашћења не сноси 

одговорност за штету причињену тим дјеловањем. 

(3) Службеник Пореске управе који не дјелује у оквиру својих овлашћења, одговоран је 

дисциплински, материјално и кривично. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ V. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

 

Члан 20 

(Идентификациони број и регистрација пореских обвезника) 

(1) Идентификациони број је јединствена нумеричка ознака која прати пореског 

обвезника. 

(2) Јединствени идентификациони број (у даљем тексту: ЈИБ) додјељује се правним 

лицима и предузетницима приликом регистрације. 
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(3) Као идентификациони број у пореске сврхе за физичка лица користи се јединствени 

матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБ). 

(4) ЈИБ одређује Агенција за статистику Босне и Херцеговине. 

(5) Пореска управа додјељује ЈИБ по поступку и на начин прописан Законом о 

регистрацији пословних субјеката у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине. 

(6) Лице је дужно у складу с пореским законима да достави порески акт или други 

докуменат  Пореској управи у који је унесен број пореског обвезника. 

(7) Фотокопију рјешења, односно дијела рјешења о регистрацији који садржи ЈИБ порески 

обвезник истиче у сједишту, као и мјесту гдје обавља регистровану дјелатност. 

(8) Обавјештење које пореском обвезнику доставља Пореска управа садржи број  

пореског обвезника. 

 

Члан 21 

(Поступак додјељивања ЈИБ-а по пријави суда) 

(1)  Основни суд доставља Пореској управи пријаву о оснивању пословног субјекта, у 

електронском облику. 

(2)  Пореска управа у року од једног радног дана од дана пријема пријаве из става 1 овог 

члана одређује и доставља ЈИБ Основном суду електронским путем. 

(3)  Додјељивањем ЈИБ-а Пореска управа по службеној дужности региструје пословни 

субјекат као пореског обвезника у року од једног радног дана од дана добијања 

рјешења о регистрацији од Основног суда. 

 

 

Члан 22 

(Недодјељивање ЈИБ-а) 

(1)  Пореска управа не додјељује ЈИБ, ако у евиденцији Пореске управе утврди да оснивач 

пословног субјекта има дуг по основу јавних прихода. 

(2)  О разлозима недодјељивања ЈИБ-а Пореска управа обавјештава Основни суд. 

 

 

Члан 23 

(Одузимање  ЈИБ-а) 

(1) Пореска управа по службеној дужности издаје рјешење којим брише пословни 

субјекат из регистра пореских обвезника и одузима му ЈИБ када утврди да: 

a) порески обвезник не обавља регистровану дјелатност на пријављеној адреси; 

b) порески обвезник узастопно двије године подноси празне пореске пријаве или их 

уопште не подноси, а нема промет на рачуну. 

(2) У поступку провјере сједишта пореског обвезника Пореска управа врши увиђај на 

лицу мјеста, о чему сачињава записник. 

(3) Примјерак коначног рјешења Пореска управа доставља регистру надлежног Основног 

суда. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ VI. ПОРЕСКА ПРИЈАВА 

 

Члан 24  

(Пореска пријава) 

(1) Пореска пријава је извјештај о оствареним приходима и расходима, добити, имовини и 

другим чињеницама битним за утврђивање пореске обавезе. 

(2) Пореска пријава подноси се Пореској управи на прописаном обрасцу, на начин и у 

роковима прописаним пореским законима. 
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(3) Пореску пријаву потписује и овјерава порески обвезник или његов заступник. 

(4) Пореску пријаву, поред лица из става 3 овог члана, потписује и стручно лице које је 

сачинило пореску пријаву. 

(5) Уколико је вођење књига и евиденција повјерено другом пореском обвезнику, пореску 

пријаву, поред лица из става 3 овог члана, потписује и овјерава тај порески обвезник и 

стручно лице запослено код тог обвезника. 

 

 

Члан 25 

(Пореска пријава по службеној дужности) 

(1) Уколико порески обвезник годишњу пореску пријаву не достави у законском року, 

Пореска управа по службеној дужности, подноси пријаву у име пореског обвезника 

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

(2) У случају из става 1 овог члана, Пореска управа може да употријеби информације које 

има на располагању, укључујући и посредне доказе из члана 40 овог закона. 

(3) Пореска пријава из става 1 овог члана сачињава се на обрасцу из члана 24 става 2 овог 

закона и подноси се у два примјерка, од којих се један доставља Пореској управи, а 

један пореском обвезнику. 

(4) На пореској пријави из става 1 овог члана посебном назнаком се означава да се ради о 

пореској пријави коју подноси Пореска управа по службеној дужности. 

 

 

Члан 26 

(Измијењена пореска пријава) 

(1) 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. 

(2) Измијењена пореска пријава поднесена до рока прописаног за подношење пријаве, 

сматра се као пореска пријава пореског обвезника за тај период. 

(3) Измијењену пореску пријаву порески обвезник подноси на истом обрасцу на којем је 

поднесена пореска пријава која је предмет измјене. 

(4) Измијењена пореска пријава може се поднијети само једном за обрачунски период на 

који се пријава односи, а најкасније до краја године у којој је рок за подношење 

пореске пријаве.  

(5) Уколико порески обвезник прими од Пореске управе обавјештење о направљеној 

грешци или пропусту у раније поднесеној пореској пријави, дужан је да измијењену 

пореску пријаву поднесе у складу са обавјештењем. 

(6) Порески обвезник је дужан на измијењену пореску пријаву да стави назнаку да се ради 

о измијењеној пореској пријави. 

 

 

Члан 27 

(Пореска пријава за порез по одбитку) 

(1) Пореска пријава за порез по одбитку је извјештај о обустављеном и уплаћеном порезу 

пореског обвезника, коју сачињава порески посредник. 

(2) Порески посредник доставља пореском обвезнику копију пријаве из става 1 овог 

члана. 

(3) Порески посредник одговоран је за обустављање и уплату пореза пореског обвезника у 

складу са законом.  
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Члан 28 

(Продужење рока за подношење пореске пријаве) 

(1) Пореска управа може, на писани захтјев пореског обвезника, да одобри продужење 

рока за подношење пореске пријаве у случају: 

a) болести; 

b) одсуствовања из земље; 

c) несрећног случаја; 

d) елементарне непогоде већих размјера и слично. 

(2) Захтјев из става 1 овог члана подноси се прије истека рока за подношење пореске 

пријаве. 

(3) Продужење рока за подношење пореске пријаве може трајати док трају околности из 

става 1 овог члана, а најдуже до три мјесеца од дана истека законског рока за 

подношење пореске пријаве. 

(4) О захтјеву за продужење рока за подношење пореске пријаве одлучује директор 

Пореске управе у року од пет дана од дана подношења захтјева.  

(5) Продужење рока за подношење пореске пријаве не утиче на датум доспијећа плаћања 

пореске обавезе. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ VII. ПЛАЋАЊЕ И РЕДОСЛИЈЕД НАМИРЕЊА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 29 

(Доспијеће и плаћање пореске обавезе) 

(1) Пореска обавеза сматра се доспјелом на дан утврђен пореским законима. 

(2) Пореску обавезу плаћа непосредно порески обвезник, осим у случају када је овим 

законом или другим пореским законом одређено да је друго лице одговорно за 

плаћање пореске обавезе пореског обвезника. 

(3) Пореску обавезу може платити и треће лице умјесто пореског обвезника. 

(4) Плаћање пореских обавеза врши се у валути која је у службеној употреби у БиХ. 

(5) Пореска обавеза се може наплатити компензацијом обавеза Дистрикта према пореском 

обвезнику у складу са законом. 

(6) Компензација из става 5 овог члана врши се закључивањем уговора о компензацији 

између Дистрикта и пореског обвезника. 

 (7) Услови и начин закључивања уговора из става 6 овог члана утврђују се инструкцијом 

коју доноси градоначелник, на предлог директора Дирекције. 

 

 

Члан 30 

(Обавеза банке) 

(1) Даном плаћања пореске обавезе сматра се дан када је банка примила од пореског 

обвезника налог за пренос средстава с рачуна пореског обвезника у корист ЈРТ, под 

условом да на рачуну пореског обвезника постоји довољно средстава. 

(2) Налог за пренос којим се налаже плаћање пореске обавезе извршава банка у року од 

једног радног дана од дана пријема налога за пренос. 

(3) Банка која не изврши пренос средстава у складу са ставом 2 овог члана, одговорна је за 

пореску обавезу пореског обвезника, до износа расположивих средстава на рачуну у 

тренутку пријема налога. 

(4) Пословне јединице, шалтери или филијале банке у Дистрикту у обавези су да пореске 

акте доставе на извршење у своје централе без одлагања. 
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Члан 31 

(Редослијед намирења) 

(1) Порески обвезник приликом уплате одређује коју врсту пореске обавезе плаћа, без 

назначавања периода за који се обавеза плаћа. 

(2) Распоред уплаћеног износа у евиденцијама Пореске управе врши се на начин да се 

прво евидентира плаћање: 

a) износа пореза према року доспијећа за плаћање, почевши од најраније доспјеле 

обавезе за плаћање; 

b) камата.  

(3) У поступку принудне наплате распоред наплаћеног износа врши се на начин да се 

прво евидентира плаћање: 

a) трошкова поступка; 

b) главног дуга; 

c) камате.  

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ VIII. ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 32 

(Одговорност одговорног лица)  

(1) Одговорно лице у правном лицу одговорно је за пореске обавезе правног лица, 

уколико је након пријема пореског акта дозволило трошење средстава правног лица, у 

било које друге сврхе осим у сврху плаћања пореских обавеза. 

(2) Лице из става 1 овог члана одговорно је за пореске обавезе правног лица до висине 

утрошених средстава. 

 

Члан 33 

(Одговорност банке) 

Банка која прими налог од пореског обвезника за пренос средстава ради плаћања пореских 

обавеза, одговорна је за те пореске обавезе од тренутка пријема налога, под условом да на 

рачуну пореског обвезника има довољно средстава. 

 

 

Члан 34 

(Одговорност примаоца пренесене имовине) 

Лице на које је пренесена имовина пореског обвезника, одговорно је за пореске обавезе 

пореског обвезника до висине тржишне вриједности пренесене имовине у случају да је: 

a) имовина пренесена након утврђивања пореске обавезе пореског обвезника;  

b) то лице платило суму која је нижа од тржишне вриједности пренесене имовине или 

је пренос имовине извршен без накнаде; 

c) пренос имовине довео до несолвентности пореског обвезника. 

 

Члан 35 

(Одговорност насљедника) 

(1) Пореску обавезу оставиоца измирују насљедници у складу са Законом о насљеђивању 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
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(2) Ако наслијеђена имовина није довољна за измирење цјелокупног износа пореске 

обавезе оставиоца, неизмирени износ пореске обавезе се отписује. 

 

 

Члан 36 

(Одговорност за пореску обавезу у случају стечаја и ликвидације) 

(1) Пореска обавеза пореског обвезника у поступку стечаја или ликвидације, измирује се у 

складу са законима који регулишу стечај и ликвидацију. 

(2) Основни суд је дужан да обавијести Пореску управу о поступцима из става 1 овог 

члана. 

(3) Уколико имовина пореског обвезника из става 1 овог члана није довољна за измирење 

пореске обавезе, пореска обавеза се отписује. 

(4) Повезано лице одговара за обавезе пореског обвезника.   

 

 

Члан 37 

(Пореска обавеза у случају статусних промјена и престанка постојања) 

Пореска обавеза у случају статусних промјена и престанка постојања правног лица и 

предузетника измирује се у складу са Законом о предузећима Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IX. КОНТРОЛА 

 

Члан 38 

(Опште одредбе о контроли) 

(1) Контрола је провјера тачности и правовремености обрачуна и уплате пореза и јавних 

прихода пореског обвезника. 

(2) Контрола се врши на основу пореске пријаве, књига и евиденција, залиха робе и 

сировина, запослености радне снаге и других доказа до којих Пореска управа дође у 

вршењу својих активности.  

(3) Пореска управа врши контролу у складу с пореским законима и другим прописима. 

(4) У поступку контроле службеници екстерне контроле овлашћени су: 

a) да позову пореског обвезника и свако друго лице да да изјаву, преда 

документацију и пружи друге информације у вези са спровођењем пореских 

закона; 

b) да уђу у просторије гдје се налазе или могу налазити пословне књиге, 

документација или други предмети; 

c) да привремено одузму предмете потребне за утврђивање пореза и издају потврду 

о одузимању; 

d) да привремено забране рад пореског обвезника;  

e) да зауставе и прегледају превозно средство за које се сумња да превози робу 

сумњивог поријекла; 

f) да прегледају књиге и евиденције у вези с пословањем пореског обвезника; 

g) да прегледају робу, опрему и просторије; 

h) да изврше увид у залихе, материјале и стање готових производа; 

i) да изврше увид у новчане токове; 

j) да утврде идентитет лица која обављају финансијске и рачуноводствене послове 

за пореског обвезника и од истих узму изјаве; 
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k) да врше остале активности у складу са законом и подзаконским актима. 

(5) У вршењу прописаних овлашћења службеници екстерне контроле могу захтијевати 

асистенцију Полиције. 

(6) Физичко лице је дужно да службеницима екстерне контроле да тачне податке о свом 

идентитету. 

 

Члан 39 

(Поступање службеника екстерне контроле) 

(1) Службеници екстерне контроле приликом вршења контроле, самостално на основу 

овлашћења прописаних овим законом и другим прописима одлучују о предузимању 

управних и других мјера у складу са законом. 

(2) Инспектор рјешењем привремено забрањује располагање средствима на рачунима, ако 

се порески обвезник не може пронаћи на пријављеној адреси. 

(3) Уколико инспектор у поступку контроле затекне робу без поријекла или робу која није 

евидентирана у пословним књигама, дужан је да на тржишну вриједност такве робе 

обрачуна и уплати новчану казну по стопи од 10% (десет посто). 

(4) По окончању контроле из става 3 овог члана сачињава се записник и издаје рјешење у 

законом прописаном року.  

(5) Порески обвезник је дужан одмах након контроле робу на коју је обрачуната казна да 

евидентира у пословним књигама. 

(6) Један примјерак записника и рјешења из става 4 овог члана инспектор доставља  

Инспекторату Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Члан 40 

(Посредни докази) 

(1) Посредни докази су информације ван књига и евиденција пореског обвезника или 

пореског посредника, које се могу користити за утврђивање износа пореске обавезе. 

(2) У одређивању тачне пореске обавезе пореског обвезника или пореског посредника за 

вријеме контроле Пореска управа користи посредне доказе. 

(3) Посредни докази укључују: 

a) новчане токове и износ средстава на рачуну код банака; 

b) упоређивање прихода с расходима; 

c) имовину стечену или коришћену за личну употребу и друге доказе о имовини; 

d) анализу промјена у имовини; 

e) цијене изнајмљивања некретнина у мјесту гдје порески обвезник или порески 

посредник обавља дјелатност или живи; 

f) промјене у капиталу пореског обвезника; 

g) обим пословања и промет пореског обвезника; 

h) број лица која запошљава порески обвезник; 

i) профит или приход осталих лица која обављају исту или сличну дјелатност под 

истим или сличним условима; 

j) све друге доказе који могу послужити за утврђивање износа пореских обавеза 

пореског обвезника. 

 

Члан 41 

(Привремена забрана рада) 

(1) Пореска управа може привремено забранити рад пореског обвезника уколико:  

a) доспјела пореска обавеза није плаћена; 

b) обавља дјелатност за коју није регистрован; 

c) не води пословне књиге и евиденције; 
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d) постоји претходно питање везано за прекршајни или кривични поступак. 

(2) Привремена забрана рада пореског обвезника врши се печаћењем пословних и других 

просторија или онемогућавањем коришћења просторија, уређаја и других средстава за 

рад у власништву или у закупу пореског обвезника. 

 

 

Члан 42 

 (Обустављање трансакција преко рачуна) 

(1) Обустављање трансакција преко рачуна врши се рјешењем којим се онемогућава 

пореском обвезнику располагање средствима на рачуну. 

(2) Располагање средствима на рачуну из става 1 овог члана, не односи се на трансакције 

које су усмјерене на плаћање пореске обавезе. 

(3) Рјешење о обустављању трансакција преко рачуна пореског обвезника, Пореска управа 

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

(4) Рјешење о обустављању трансакција преко рачуна банка је дужна да безусловно 

изврши. 

(5) Пореска управа обавјештава банку о обустави извршења рјешења из става 1 овог члана 

у року од једног радног дана. 

(6) Уколико банка не поступи у складу са ставом 4 овог члана, одговорна је до висине 

пореске обавезе пореског обвезника наведене у рјешењу из става 1 овог члана. 

 

 

Члан 43 

(Записник о контроли) 

(1) О извршеној контроли сачињава се записник чије се странице означавају редним 

бројем и сваку страницу потписује инспектор. 

(2) У записник се уноси утврђено чињенично стање и констатују обавезе пореског 

обвезника. 

(3) Један примјерак записника доставља се пореском обвезнику. 

(4) Порески обвезник има право да уложи приговор на записник из става 2 овог члана, у 

року од пет дана од дана пријема записника. 

(5) Приговор се подноси Пореској управи. 

(6) О приговору се одлучује у року од осам дана. 

 

 

Члан 44 

(Рјешење о утврђивању пореских обавеза) 

Рјешење о утврђивању пореских обавеза доноси се у року од осам дана: 

a) од дана достављања записника пореском обвезнику, уколико није уложен 

приговор; 

b) од дана пријема приговора.  

 

Члан 45 

(Жалба на рјешење) 

(1) На рјешење о утврђивању пореских обавеза порески обвезник има право жалбе у року 

од осам дана од дана достављања рјешења.  

(2) Жалба се доставља Апелационој комисији путем Пореске управе.  

(3) Жалба не одлаже извршење рјешења. 
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ПОГЛАВЉЕ X. УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан 46 

(Опште одредбе о утврђивању пореске обавезе) 

(1) Пореска обавеза утврђује се у складу с пореским законима. 

(2) Утврђивање пореске обавезе је евидентирање износа пореских обавеза пореског 

обвезника у евиденције Пореске управе. 

(3) Утврђивање пореске обавезе Пореска управа врши: 

a) по пријему пореске пријаве или измијењене пореске пријаве обвезника у којој је 

обрачунао обавезу; 

b) по усклађивању износа пореске обавезе пријављене у пореској пријави на основу 

резултата контроле пореске пријаве и свих информација којима располаже Пореска 

управа; 

c) по подношењу пореске пријаве коју је Пореска управа припремила по службеној 

дужности у име пореског обвезника и у којој је обрачунала пореску обавезу. 

(4) У случају из става 3 тачака b) и c) овог члана Пореска управа доноси рјешење о 

утврђивању додатне пореске обавезе. 

 

 

Члан 47 

(Жалба) 

(1) Против рјешења из члана 46 става 4 овог закона, жалбу може да уложи порески 

обвезник, као и друго лице које има правни интерес.  

(2) Жалба се улаже у року од осам дана од дана достављања рјешења. 

(3) Жалба одлаже извршење рјешења.  

(4) О жалби одлучује Апелациона комисија. 

 

Члан 48 

(Налог за плаћање утврђених пореских обавеза) 

(1) Налог за плаћање утврђених пореских обавеза је писани акт којим Пореска управа 

налаже обвезнику да плати пореске обавезе. 

(2) Налог за плаћање утврђених пореских обавеза Пореска управа доноси кад утврди да 

обвезник није платио пореску обавезу. 

(3) Порески обвезник је дужан да плати пореску обавезу у року од десет дана од дана 

пријема налога за плаћање обавеза, осим ако је законом другачије одређено. 

(4) Налог за плаћање пореских обавеза садржи: 

a) назив пореског обвезника; 

b) ЈИБ или ЈМБ; 

c) датум издавања налога за плаћање пореских обавеза; 

d) врсту пореске обавезе и износ доспјеле пореске обавезе; 

e) износ доспјеле камате; 

f) правни основ за одређивање износа из тачака d) и е) овог става; 

g) укупну доспјелу пореску обавезу, као и рок у којем се налаже плаћање; 

h) начин извршења плаћања и број рачуна на који се врши плаћање; 

i) посебну назнаку да, у случају неплаћања пореске обавезе у датом року, 

Пореска управа приступа принудној наплати, без даљег обавјештавања. 

(5) У налог за плаћање не уносе се аконтације. 

(6) Налог за плаћање не издаје се за дугове мање од 30,00 КМ. 
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(7) Ако порески обвезник сматра да пореска обавеза наведена у налогу за плаћање обавеза 

није тачна, порески обвезник или његов заступник контактира Пореску управу и даје 

објашњење с доказом о извршеној уплати или погрешном обрачуну пореске обавезе.  

(8) 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.  

(9) У случају да је Пореска управа приликом издавања налога начинила грешку, иста се по 

службеној дужности отклања закључком.  

(10) Закључак из става 9 овог члана производи правно дејство од дана издавања налога за 

плаћање. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ XI. ПРИНУДНА НАПЛАТА 

 

Члан 49 

(Овлашћења службеника принудне наплате) 

(1) Службеници принудне наплате врше принудну наплату самостално на основу 

посебних овлашћења прописаних овим законом и одлучују о предузимању управних и 

других мјера у складу са законима који се примјењују у поступку принудне наплате.  

(2) Приликом спровођења поступка принудне наплате службеници принудне наплате из 

става 1 овог члана овлашћени су:  

a) да позову пореског обвезника и друго лице да да изјаву, преда документацију или 

пружи информације неопходне за спровођење поступака и мјера принудне наплате; 

b) да уђу у пословне и стамбене просторије ради пописа и пљенидбе имовине;  

c) да изврше пљенидбу имовине од главног дужника, солидарно и супсидијарно 

одговорних лица и од других лица код којих се дужникова имовина налази у 

тренутку пљенидбе; 

d) да изврше печаћење пословних просторија уколико се заплијењена имовина 

оставља на чување дужнику; 

e) да спроводе поступак продаје покретне имовине; 

f) да спроводе доказни поступак; 

g) да спроводе административно извршење; 

h) да обављају и друге послове у складу са својим овлашћењима.  

 

 

Члан 50 

(Покретање поступка принудне наплате) 

(1) Поступак принудне наплате покреће се по службеној дужности на захтјев: 

a) надлежних служби у Пореској управи; 

b) других органа Дистрикта и БиХ у складу са законом. 

(2) Уколико се поступак принудне наплате покреће на захтјев из става 1 тачке b) овог 

члана у  захтјеву се наводи:  

a) име и презиме, односно назив и тачна адреса пореског обвезника; 

b) ЈИБ или ЈМБ. 

(3) Уз захтјев из става 1 тачке b) овог члана потребно је доставити извршни наслов и 

опомену за плаћање дуга. 
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Члан 51 

(Правне посљедице везане за почетак периода принудне наплате) 

(1) Правне посљедице везане за почетак периода принудне наплате су да Пореска управа 

има право да: 

a) у року од тридесет (30) дана од дана пријема захтјева из члана 50 овог закона 

предузме све радње с циљем наплате пореског дуга, те упозори пореског 

обвезника на све правне и практичне посљедице које су везане за покретање 

поступка принудне наплате, прије доношења рјешења о покретању поступка 

принудне наплате; 

b) обрачуна на укупни износ пореске обавезе 5% (пет посто) као трошак принудне 

наплате, с тим да тај износ на може бити мањи од 30,00 КМ; 

c) спроведе извршни поступак принудне наплате на цјелокупној имовини 

пореског дужника  без даљих обавјештења, уколико дуг није плаћен на начин и 

у року прописаном  законом. 

(2) Мјере принудне наплате могу се примијенити било којим редослиједом, а двије или 

више мјера могу се примијенити у исто вријеме. 

(3) Уколико је у поступку уплаћен износ који је већи од пореске обавезе у поступку 

принудне наплате, вишак средстава може се користити за: 

a) измирење других пореских обавеза у поступку принудне наплате или  

b) повраћај пореза, у складу с чланом 70 овог закона. 

 

Члан  52 

(Ослобађање од трошкова поступка принудне наплате) 

(1) Порески обвезник, физичко лице, може поднијети захтјев за ослобађање од трошкова 

поступка принудне наплате, уколико докаже да је у тешкој финансијској ситуацији 

што доказује: 

a) овјереном кућном листом; 

b) увјерењем Завода за запошљавање Брчко дистрикта Босне и Херцеговине да се 

налази на евиденцији незапослених лица; 

c) чеком од пензије, овјереном платном листом или другим документом којим 

доказује висину прихода; 

d) рјешењем надлежног органа да је прималац социјалне помоћи; 

e) да нема друге имовине осим некретнине у којој станује. 

(2) Уколико је висина прихода из става 1 тачке c) мања од основног личног одбитка или 

уколико је иста мања од основног личног одбитка када се подијели на све чланове 

домаћинства које порески обвезник издржава и ако су достављени докази из става 1  

тачака а) и е) овог члана, Пореска управа одобрава захтјев за ослобађање од трошкова  

поступка принудне наплате закључком. 

(3) Докази наведени у ставу 1 овог члана међусобно се не искључују. 

  

 

Члан 53 

(Имовина изузета од принудне наплате) 

Без обзира на остале одредбе Закона, имовина физичких лица изузета од принудне 

наплате је: 

a) финансијска помоћ коју обезбјеђује било која влада из БиХ; 

b) предмети за личну употребу, предмети домаћинства, одјећа, намјештај, храна до 

укупне вриједности од 3.500,00 КМ на основу процјене Пореске управе; 

c) алат који користи порески обвезник до укупне вриједности од 2.000,00 КМ, а ако је 

тај алат једино средство за рад пореског обвезника, не врши се пљенидба без 

обзира на вриједност; 
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d) плата и друга примања до износа основног мјесечног личног одбитка прописаног 

Законом о порезу на доходак, као и примања чије је изузимање прописано ЗИП-ом; 

e) противпожарна заштита, лијекови и медицинска опрема која се користи у 

пословним просторијама у сврху заштите на раду. 

 

Члан 54 

(Радње прије доношења рјешења о покретању поступка принудне наплате) 

(1) Пореска управа, прије доношења рјешења о покретању поступка принудне наплате 

прво врши провјере имовинског стања пореског обвезника, за којег је добила захтјев за 

спровођење принудне наплате. 

(2) Провјере из става 1 овог члана врше се службеним путем, прикупљањем података од 

надлежних органа и институција, а по потреби службено лице принудне наплате врши 

увиђај на лицу мјеста и о извршеном увиђају сачињава записник. 

(3) Уколико се након добијања свих података од надлежних органа и институција утврди 

да порески обвезник нема никакве имовине која би могла бити предмет принудне 

наплате, не доноси се рјешење о покретању поступка принудне наплате. 

(4) За обавезе утврђене од стране Пореске управе, провјере из става 2 овог члана врше се 

једном годишње, све до протека рока за принудну наплату из члана 73 овог закона. 

(5) У случају из става 3 овог члана на захтјев поднесен од стране других органа и 

институција Дистрикта и БиХ, Пореска управа доноси рјешење којим одбија захтјев и 

пореске обавезе не евидентира у евиденцијама принудне наплате. 

(6)  У случају из става 5 овог члана, рјешење се доставља подносиоцу захтјева. 

(7)  Против рјешења из става 5 овог члана дозвољена је посебна жалба. 

 

 

Члан 55 

(Рјешење о покретању поступка принудне наплате) 

(1) Рјешење о покретању поступка принудне наплате садржи: 

a) назив и адресу пореског обвезника; 

b) ЈИБ или ЈМБ; 

c) датум пријема налога за плаћање или захтјева за принудну наплату; 

d) врсту и износ дугова; 

e) износ обрачунатих трошкова принудне наплате прописане чланом  51 ставом 1 

тачком b) овог закона; 

f) износ доспјеле камате; 

g) поуку о правном лијеку; 

h) посебне назнаке: 

1) да је принудна наплата почела јер обавеза није плаћена у законском 

року; 

2) да се принудна наплата дуга из цјелокупне имовине и права може 

извршити без даљих обавјештења; 

3) да се никакве мјере принудне наплате неће предузети ако се уплата 

пореза или јавних прихода изврши у року од три дана од дана 

достављања рјешења о покретању поступка принудне наплате. 

(2) Трошкови принудне наплате иду на терет пореског обвезника. 
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Члан 56  

(Пљенидба новчаних средстава с рачуна) 

(1) Пљенидбом новчаних средстава с рачуна пореског обвезника врши се пренос новчаних 

средстава с рачуна пореског обвезника у банци на ЈРТ. Пљенидбом новчаних 

средстава се врши и са било којих девизних рачуна пореског обвезника у износу 

једнаком износу у конвертибилним маркама који се плаћа по курсној листи утврђеној 

од Централне банке за одговарајућу страну валуту. 

(2) Рјешење о пљенидби новчаних средстава с рачуна пореског обвезника, Пореска управа 

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

(3) Рјешење о пљенидби новчаних средстава банка је дужна безусловно да изврши по 

достављању рјешења.  

(4) У случају да на рачуну пореског обвезника на дан пријема рјешења нема новчаних 

средстава или нема довољно новчаних средстава, рјешење се извршава када новчана 

средства пристигну на рачун. 

(5) Пренос средстава с девизног рачуна пореског обвезника врши се у противвриједности 

у конвертибилним маркама, по курсу утврђеном од стране надлежне банке за 

одговарајућу страну валуту. 

(6) Банка која пренесе средства на основу рјешења о пљенидби новчаних средстава у 

складу са овим чланом, ослобођена је обавезе или одговорности у вези с тим преносом 

према пореском обвезнику чији су рачуни предмет преноса. 

(7) Обустава и одлагање пљенидбе с рачуна пореског обвезника врши се искључиво 

достављањем обавјештења свим пословним банкама. 

 

 

Члан 57       

(Принудна наплата пореске обавезе из хартија од вриједности) 

(1)  Принудна наплата из хартија од вриједности пореског обвезника покреће се након 

добијања информације о хартијама од вриједности од надлежног регистра за хартије од 

вриједности (у даљем тексту: надлежни регистар). 

(2) Надлежни регистар дужан је да достави Пореској управи све податке о хартијама од 

вриједности, који су у власништву пореског обвезника. 

(3)  Принудна наплата из става 1 овог члана покреће се  достављањем рјешења о 

принудној наплати пореске обавезе и рјешења  о упису заложног права на хартијама од 

вриједности надлежном регистру,  који поред података из члана 55 овог закона, садржи: 

податке о  хартијама од вриједности и клаузулу да се на тим хартијама од  вриједности 

заснива заложно право у корист Дистрикта. 

(4)   На основу рјешења о принудној наплати из хартија од вриједности  и рјешења о упису 

заложног права на хартијама од вриједности, Комисија  за хартије од вриједности Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине доноси рјешење о  дозволи уписа заложног права на 

хартијама од вриједности у надлежном  регистру, који је дужан да изврши упис заложног 

права на хартијама од  вриједности. 

(5) Наплату пореске обавезе из хартија од вриједности пореског обвезника врши Пореска 

управа подношењем писменог захтјева банци или овлашћеном учеснику на уређеном 

тржишту, који су специјализовани за управљање хартијама од вриједности у складу са 

законима. 

(6) Захтјев обавезно садржи назив овлашћеног учесника на тржишту хартија од 

вриједности преко којег се врши продаја. 

(7) Прије покретања поступка продаје хартија од вриједности, Пореска управа је дужна да 

пошаље опомену пореском обвезнику и позове га да у року од осам дана од дана пријема 

опомене изврши уплату пореског дуга или се у противном приступа продаји заложених 

хартија од вриједности. 
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(8) Банка, односно овлашћени учесник на уређеном тржишту из става 5 овог члана, 

доставља Пореској управи податке о хартијама од вриједности, укључујући и процјену 

њихове вриједности. 

(9) Уколико порески обвезник не измири пореску обавезу по опомени,  Пореска управа 

доноси налог о наплати пореске обавезе из хартија од вриједности и доставља га банци, 

односно овлашћеном учеснику на  уређеном тржишту, а копију тог налога доставља 

пореском обвезнику. 

(10) На основу налога,  банка, односно овлашћени учесник на уређеном тржишту, 

обавезни су да изврше продају хартија од вриједности, под  најбољим условима, путем 

уређеног тржишта, а од износа добијеног продајом хартија од вриједности да одбију 

провизије и трошкове продаје и  остатак уплате на  ЈРТ или на други законом прописан 

рачун. 

(11)   Изузетно, заложно право на хартијама од вриједности не заснива се уколико је 

тржишна вриједност хартија од вриједности које су  у власништву пореског обвезника 

мања од трошкова: поступка принудне наплате, уписа заложног права и продаје. 

(12)  Уколико је покренуто извршење на хартијама од вриједности, на  начин описан у 

овом члану заложно право се  брише, а поступак принудне  наплате не обуставља се све 

док траје извршни поступак, без обзира на  рокове из члана 73 овог закона. 

(13)  Форма налога из става 9 овог члана утврђује се подзаконским актом који доноси 

директор Дирекције. 

 

Члан 58 

(Принудна наплата из покретне имовине пореског обвезника) 

(1) Пореска управа доноси рјешење о принудној наплати из покретне имовине.  

(2) Покретна имовина пореског обвезника која се може заплијенити и продати, укључује 

цјелокупну покретну имовину која припада пореском обвезнику, било да ту покретну 

имовину физички посједује порески обвезник или неки други порески обвезник у 

моменту пљенидбе. 

(3) Имовина пореског обвезника укључује и новчана средства и дугове трећих лица према 

пореском обвезнику. 

(4) Извршење на покретној имовини спроводи се запљеном, процјеном, продајом и 

наплатом пореске обавезе из добијених прихода, у складу с поступком прописаним 

законом и подзаконским актима. 

(5) Пљенидба покретне имовине пореског обвезника може се извршити у било које 

вријеме по истеку десет дана од дана достављања рјешења из става 1 овог члана. 

(6) Пореска управа пљенидбу покретне имовине може вршити и прије истека рока из 

става 5 овог члана, у случају да постоји сумња да би порески обвезник могао избјећи 

измирење пореске обавезе исељењем с подручја Дистрикта или отуђењем своје 

покретне имовине.  

(7) На покретној имовини пореског обвезника Пореска управа заснива заложно право у 

складу са законима који регулишу ову област и уписује забрану отуђења покретне 

имовине све до измирења обавезе. 

 

Члан 59  

(Поступак пљенидбе и процјене покретне имовине)  

(1) Пљенидба покретне имовине врши се налогом за пљенидбу и процјену покретне 

имовине,  који садржи: 

a) назив пореског обвезника; 

b) његов порески број; 

c) износ дуга; 

d) врсту пореза, износ камате и казне; 
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e) трошкове поступка принудне наплате.  

(2) Службеник принудне наплате уручује налог за пљенидбу и процјену покретне имовине 

пореском обвезнику чија се покретна имовина плијени и другом лицу ако посједује 

покретну имовину која се плијени или је по другом основу дужно пореском обвезнику. 

(3) Порески обвезник је дужан да преда покретну имовину која је предмет пљенидбе. 

(4) За вријеме пљенидбе у просторијама пореског обвезника службеници принудне 

наплате су дужни да покажу рјешење из члана 58 става 1 овог закона и своје 

овлашћење. 

(5) За вријеме пљенидбе из става 4 овог члана у просторијама пореског обвезника треба да 

буде једно пунољетно лице као свједок, уколико порески обвезник, његов пуномоћник 

или одрасли члан његовог домаћинства нису присутни.  

(6) Покретна имовина пореског обвезника која се налази код другог лица, може бити 

предмет пљенидбе, а то лице је дужно да преда покретну имовину пореског обвезника 

службеницима принудне наплате или да плати пореску обавезу.  

(7) Ако лице које посједује покретну имовину одбије предају те покретне имовине, 

службеник принудне наплате је дужан да затражи асистенцију надлежног органа.  

(8) Лице које покретну имовину пореског обвезника преда Пореској управи, односно 

плати пореску обавезу, ослобађа се од било какве обавезе према Пореској управи или 

пореском обвезнику чија је покретна имовина предмет пљенидбе. 

(9) У вријеме пљенидбе, службеници који извршавају налог, сачињавају записник у којем 

праве попис заплијењене покретне имовине у три истовјетна примјерка, од којих један 

остаје Пореској управи, један примјерак достављају пореском обвезнику, а један лицу 

од којег је заплијењена покретна имовина. 

(10) Пореска управа похрањује на безбједно мјесто заплијењену покретну имовину и 

одговара за сву заплијењену покретну имовину. 

(11) Изузетно од става 10 овог члана Пореска управа може оставити покретну имовину 

на чување пореском обвезнику уз назнаку која се наводи у записнику из става 9 овог 

члана да исту не смије отуђити. 

(12) Ако се заплијене новчана средства, Пореска управа та средства депонује на ЈРТ, у 

року од једног радног дана од дана пљенидбе. 

(13) Процјена покретне имовине може се обавити истовремено с пописом покретне 

имовине која се плијени, а најкасније у року од десет дана од извршеног пописа. 

(14) Процјену из става 13 овог члана обавља службеник принудне наплате о чему се 

саставља записник, а по потреби се ангажује вјештак одговарајуће струке. 

(15) Порески обвезник има право приговора на записник из става 14 овог члана, у року 

од пет дана од дана достављања. 

(16) О приговору на записник одлучује Пореска управа закључком. 

 

 

Члан 60 

(Продаја заплијењене покретне имовине) 

(1) Ако заплијењена покретна имовина нису новчана средства, Пореска управа је дужна, 

у року од тридесет (30) дана од истека рока за приговор на записник о процјени, да 

објави јавни позив о продаји покретне имовине у локалним средствима информисања 

и обавјештење истакне на огласну таблу Пореске управе, на локацији гдје је 

депонована та покретна имовина и на најближој згради поште.  

(2) Примјерак обавјештења из става 1 овог члана доставља се пореском обвезнику и 

сваком лицу које тврди да има право на ту покретну имовину.  

(3) Продаја се врши по истеку десет дана од дана објављивања обавјештења, путем 

лицитације или непосредне погодбе у складу са законом и подзаконским актом. 

(4) Након продаје имовине, Пореска управа издаје потврду о продаји покретне имовине 
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пореског обвезника, која представља правни основ за стицање права власништва на 

купљеној покретној имовини.   

(5) Пореска управа је дужна да обезбиједи пренос купљене покретне имовине без терета. 

(6) Службеници Пореске управе и с њима повезана лица не могу ни посредно нити 

непосредно куповати заплијењену покретну имовину. 

(7) Порески обвезник чија је покретна имовина изузев новчаних средстава, заплијењена,  

има право да измири пореску обавезу и трошкове поступка принудне наплате све до 

окончања поступка продаје покретне имовине.  

(8) Уколико порески обвезник поступи у складу са ставом 7 овог члана, Пореска управа 

обуставља поступак принудне наплате и заплијењену покретну имовину враћа 

пореском обвезнику у року од пет радних дана. 

(9) На дио пореског дуга који није измирен, а порески обвезник нема друге имовине из 

које се може наплатити пореска обавеза, порески обвезник се проглашава 

несолвентним у складу с члановима 65 и 66 овог закона. 

(10)  Продаја заплијењене покретне имовине прије рока прописаног ставом 3 овог члана 

врши се ако: 

a) је заплијењена покретна имовина подложна кварењу или 

b) постоје важне околности које оправдавају неодложну продају, нпр. 

елементарне непогоде. 

(11) Приход од продаје покретне имовине пореског обвезника користи се за плаћање 

трошкова поступка принудне наплате, а затим за плаћање обавеза пореског 

обвезника, у складу с чланом 31 ставом 3 овог закона. 

(12)  Износ прихода од продаје уплаћује се на ЈРТ у року од једног радног дана од дана 

продаје.  

(13)  У поступку принудне наплате не може се плијенити покретна имовина пореског 

обвезника која: 

a) по процјени Пореске управе нема употребну вриједност; 

b) није продата путем лицитације или непосредне погодбе у претходним 

поступцима принудне наплате. 

(14)  Покретна имовина из става 13 тачке b) овог члана враћа се пореском обвезнику. 

 

 

Члан 61 

(Заснивање законске хипотеке на некретнинама) 

(1) Уколико порески обвезник не измири своје пореске обавезе до дана одређеног у 

рјешењу о покретању поступка принудне наплате, Пореска управа може одлучити да 

се изврши укњижба законске хипотеке на некретнинама и правима на некретнинама 

пореског обвезника у корист Дистрикта, на износ пореске обавезе. 

(2) Законска хипотека на некретнинама и правима на некретнинама, уписује се у 

земљишне књиге код суда гдје су укњижене некретнине и права на некретнинама 

пореског обвезника, на основу рјешења Пореске управе. 

(3) Рјешење из става 2 овог члана има снагу извршне исправе. 

(4) Пореску управу у поступку принудне наплате пореске обавезе из вриједности 

некретнине на којој је укњижено заложно право заступа Правобранилаштво дистрикта 

Босне и Херцеговине, пред надлежним судом. 

(5) Пореска управа је дужна, у року од пет радних дана од дана измирења одговарајуће 

пореске обавезе или јавног прихода, да поднесе предлог за брисање законске хипотеке. 

(6) Уколико је потраживање према пореском обвезнику мање од 1.000,00 КМ, Пореска 

управа уписује законску хипотеку, али не покреће извршни поступак продајом 

некретнине, а све с циљем економичности поступка. 
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(7) У случају из става 6 овог члана порески обвезник се проглашава несолвентним, 

уколико нема никакве друге имовине из које се може наплатити потраживање Пореске 

управе, с тим да се законска хипотека не брише све до протека рока за принудну 

наплату. 

(8) Изузетно, од става 4 овог члана уколико је покренуто извршење на некретнини, 

продајом, путем надлежног суда законска хипотека се не брише и поступак принудне 

наплате се не обуставља све док траје извршни поступак, без обзира на рокове из 

члана 73 овог закона. 

 

Члан 62 

(Приговор против рјешења о принудној наплати) 

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

(2) Приговор се подноси у року од пет дана од достављања рјешења о принудној наплати.  

(3) Приговор разматра Апелациона комисија. 

(4) Приговор не одлаже извршење рјешења о принудној наплати. 

 

 

Члан 63 

(Споразум о одгођеном плаћању у поступку принудне наплате) 

(1) Пореска управа може у поступку принудне наплате с пореским обвезником закључити 

споразум о одгођеном плаћању. 

(2) Споразум из става 1 овог члана закључује се на захтјев пореског обвезника. 

(3) Одгођено плаћање у поступку принудне наплате може се вршити: 

a) једнократно најдуже до дванаест (12) мјесеци или 

b) у ратама најдуже до тридесет шест (36) мјесеци. 

(4) Споразум из става 1 овог члана може се закључити уколико порески обвезник пружи 

доказе да није у могућности да измири пореске обавезе у моменту доспјелости, као и 

доказе да доспјеле пореске обавезе може измирити уколико се рок продужи. 

(5) Ако је поднесен захтјев из става 2 овог члана поступак принудне наплате се прекида и 

покреће се поступак за одгађање плаћања или плаћања у ратама, у складу са овим 

законом и  подзаконским актом. 

(6) При продужавању рока за испуњавање пореске обавезе Пореска управа може тражити 

од пореског обвезника да достави релевантне финансијске податке и да обезбиједи 

гаранције за плаћање пореске обавезе, које не могу бити ниже од пореске обавезе. 

(7) На пореску обавезу за коју се продужава рок за измирење обрачунава се камата. 

(8) Одгођено плаћање у поступку принудне наплате закључује се у облику писаног 

споразума између Пореске управе и пореског обвезника.  

(9) Споразум из става 1 овог члана поништава се у случају: 

a) да се пореска обавеза из споразума не исплати у цијелости; 

b) нередовног плаћања текућих пореских обавеза. 

(10) У случају из става 9 овог члана поступак принудне наплате се наставља. 

(11) Услови за закључивање споразума из става 1 овог члана, као и остала питања у вези 

са одгађањем плаћања у поступку принудне наплате регулишу се подзаконским 

актом који доноси директор Дирекције. 
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Члан 64 

(Потраживања трећих лица) 

(1) Трећа лица, која имају одређено потраживање везано за заплијењену имовину, могу 

пријавити своје потраживање Пореској управи, од момента запљене до продаје одузете 

имовине. 

(2) Лица из става 1 овог члана дужна су да доставе уз пријаву потраживања и 

документацију којом доказују своје потраживање. 

(3) По добијању пријаве из става 1 овог члана, Пореска управа одлаже продају 

заплијењене имовине на коју се потраживање односи, све до окончања поступка у 

којем се одлучује о потраживању трећих лица. 

(4) Потраживања трећих лица која се пријаве након што је заплијењена имовина продата, 

рјешавају се у складу са Законом о парничном поступку Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 65 

(Утврђивање несолвентности) 

(1) Када се у току поступка принудне наплате утврди да су порески обвезник и солидарно 

одговорна лица несолвентни, Пореска управа утврђује несолвентност.  

(2) Услови за утврђивање несолвентности испуњени су када порески обвезник и 

солидарно одговорна лица немају имовину која би се могла продати.  

(3) Након утврђивања несолвентности, Пореска управа утврђује да ли постоје физичка 

или правна лица  која су супсидијарно одговорна за обавезе пореског обвезника.  

(4) Поступак за утврђивање несолвентности пореског обвезника, чији је дуг мањи од 

3.000,00 КМ, регулише се одлуком коју доноси директор Дирекције. 

 

Члан 66 

 (Правне посљедице утврђивања несолвентности пореског обвезника) 

(1) Правне посљедице утврђивања несолвентности пореског обвезника су: 

a) да се за сва накнадно утврђена потраживања Пореске управе порески 

обвезник сматра несолвентним; 

b) право Пореске управе да предузме одговарајуће мјере  принудне наплате 

пореских обавеза против других одговорних физичких или правних лица,  

све док траје рок за принудну наплату пореза прописан овим законом; 

c) брисање пореске обавезе из евиденције наплативих пореских обавеза након 

немогућности спровођења принудне наплате прописане овим законом; 

d) упис пореских обавеза из тачке b) овог става у регистар спорних 

потраживања која води Дирекција. 

(2) У случају из става 1 тачке а) овог члана доноси се рјешење о утврђивању накнадне 

несолвентности. 

(3) Ако Пореска управа утврди да је правно лице и физичко лице несолвентно, 

обавјештава се Основни суд и обавјештење уноси у регистар из става 1 тачке d) овог 

члана.  

(4) Након утврђене несолвентности пореског обвезника Основни суд је дужан да 

обавијести Пореску управу о свакој накнадној пријави за упис у регистар. 

 

Члан 67 

(Обустава поступка принудне наплате) 

(1) Поступак принудне наплате обуставља се у случају кад је: 

a) пореска обавеза која је предмет принудне наплате у цијелости наплаћена; 

b) тражилац извршења одустао од захтјева; 



26 

 

c) физичко лице преминуло у току поступка принудне наплате, а нема 

законских насљедника; 

d) физичко лице преминуло прије доношења рјешења о покретању поступка 

принудне наплате; 

e) власник предузетничке радње, односно предузетник преминуо, а нема 

законских насљедника; 

f) правно лице брисано из судског регистра прије покретања поступка 

принудне наплате; 

g) новчана казна брисана из регистра новчаних казни; 

h) протекао рок за принудну наплату; 

i) порески обвезник проглашен несолвентним, рок за наплату истекао, а 

хипотека уписана на износ мањи од 1.000,00 КМ. 

(2) У случају из става 1 тачке а) овог члана поступак се обуставља забиљешком у спису 

предмета. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ XII. КАМАТА, ПОВРАЋАЈИ И ПРЕПЛАТА 

 

Члан 68 

(Камата за неизмирене пореске обавезе) 

(1) Камата за неизмирене пореске обавезе обрачунава се по фиксној стопи од 0,03% (нула 

зарез нула три посто) дневно за сваки дан кашњења до коначне исплате. 

(2) Износ камате из става 1 овог члана не може пријећи износ главног дуга. 

(3) Влада Дистрикта може, на предлог Дирекције, донијети одлуку да се јавним позивом 

позову порески обвезници на измирење главног дуга утврђеног у јединственој 

евиденцији Пореске управе, у одређеном року, при чему се порески обвезници 

ослобађају плаћања камате и трошкова поступка принудне наплате. 

 

Члан 69 

(Камата на преплату) 

(1) Када Пореска управа врши повраћај преплаћене пореске обавезе дужна је да исплати и 

камату по стопи из члана 68 става 1 овог закона за период који почиње по истеку 

тридесет (30) дана од дана пријема захтјева за повраћај преплате до дана повраћаја  

преплаћеног износа. 

(2) Авансне уплате пореза, као и порези које су обуставили порески посредници, сматрају 

се уплаћеним на дан доспијећа пореске обавезе за коју је уплата извршена. 

(3) Преплата пореске обавезе која се користи за измирење друге пореске обавезе пореског 

обвезника, сматра се враћеном на дан доспијећа пореске обавезе, за коју се користи 

преплата. 

 

Члан 70 

(Порески одбици и повраћаји) 

(1) Порески обвезник може поднијети захтјев за коришћење преплате за измирење будуће  

пореске обавезе или за повраћај преплате, у року од пет година од дана када је такво 

плаћање извршено. 

(2) Пореска управа не врши повраћај преплате уколико је у пореским евиденцијама 

Пореске управе евидентиран дуг по основу пореза или других јавних прихода по било 

којем основу. 

(3) Повраћај  преплате из става 1 овог члана, Пореска управа исплаћује пореском 

обвезнику у року од тридесет (30) дана од дана пријема захтјева. 
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Члан 71 

(Измирење доспјеле пореске обавезе из износа преплате) 

(1) Доспјела пореска обавеза се, на захтјев пореског обвезника, наплаћује од износа 

преплате, по редослиједу из члана 31 овог закона. 

(2) Доспјела пореска обавеза из става 1 овог члана сматра се измиреном на дан настанка 

преплате. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ XIII. РОКОВИ И ЗАСТАРА 

 

Члан 72 

(Рок за утврђивање пореске обавезе) 

(1) Утврђивање пореске обавезе може се извршити најкасније у року од пет година након: 

a) подношења пореске пријаве за одређени порез;  

b) истека рока у којем је порески обвезник био дужан да поднесе пореску 

пријаву, уколико пријава није поднесена. 

(2) У случајевима када од исхода судског поступка зависи утврђивање пореза, рок за 

утврђивање пореза из става 1 овог члана не тече за вријеме трајања судског поступка. 
(3)

 Протеком рока за утврђивање пореске обавезе из става 1 овог члана и рока за редовну 

наплату из члана 73 става 1 овог закона, пореска обавеза се отписује по службеној 

дужности.  

             

Члан 73 

(Рок за наплату и принудну наплату пореза) 

(1) Ако је пореска обавеза утврђена у року, таква обавеза се може наплатити редовним 

путем у року од пет година од доспијећа пореске обавезе.  

(2) Принудна наплата може се водити најдуже пет година од покретања поступка 

принудне наплате. 

(3) Када се порески обвезник прогласи несолвентним унутар рока за вођење поступка 

принудне наплате, Пореска управа прати појаву могуће солвентности, најкасније до 

истека тог рока. 

(4) Уколико обавеза није наплаћена нити је порески обвезник постао солвентан у 

роковима из ставова 2 и 3 овог члана, пореска обавеза се отписује.  

(5) У случају да Пореска управа с пореским обвезником сачини писани споразум о 

одлагању плаћања пореске обавезе, принудна наплата се може извршити у року од пет 

година од дана истека рока за који је одложено плаћање. 

(6) Уколико је над правним лицем отворен поступак стечаја или ликвидације, рок за 

принудну наплату из става 2 овог члана не тече до окончања поступка стечаја или 

ликвидације. 

(7) Изузетно, рокови из ставова 2, 3 и 5 овог члана не примјењују се у случају да је 

покренуто извршење продајом некретнина пред надлежним судом или продајом 

хартија од вриједности. 

(8) У случају из става 7 овог члана принудна наплата пореске обавезе траје све до 

окончања извршног поступка. 

(9) По окончању извршног поступка из става 7 овог члана, због неуспјеле продаје, 

потраживања на којима су заснована заложна права из става 5 овог члана књиже се 

као спорна потраживања у посебном регистру у Дирекцији, а поступак принудне 

наплате се обуставља. 
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(10) Рок за принудну наплату из става 2 овог члана не тече док траје другостепени 

поступак или управни спор, као ни поступак по ванредном правном лијеку на рјешења 

донесена у поступку принудне наплате.  

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ XIV. ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 74 

(Новчана казна за онемогућавање контроле и непружање информације) 

(1) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 20.000,00 КМ казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

a) не стави на увид или не достави Пореској управи сву документацију 

потребну за вршење пореске контроле (члан 19 став 2 тачка f) овог 

закона); 

b) омета службенике Пореске управе у обављању законом прописане 

дужности (члан 9 став 2 тачка g) овог закона). 

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ. 

(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 

од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ. 

(4) За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу 

од 100,00 КМ до 300,00 КМ. 

 

Члан  75 

(Новчана казна у случају одбијања предаје имовине)  

(1) Новчаном казном у најмањем износу од 2.000,00 КМ казниће се за прекршај правно 

лице ако:  

a) не преда покретну имовину која је предмет пљенидбе (члан 59 став 3 овог закона); 

b) не преда покретну имовину пореског обвезника која је предмет пљенидбе (члан 59 

став 6 овог закона). 

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ. 

(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од најмање 

1.000,00 КМ. 

(4) За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу 

од 100,00 КМ до 300,00 КМ. 

 

Члан 76 

(Новчана казна од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ) 

(1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

a) не поднесе пореску пријаву у облику, на мјесту и у вријеме прописано 

пореским законима (члан 9 став 2 тачка а) овог закона); 

b) не води књиге и евиденције на начин прописан пореским законима 

(члан 9 став 2 тачка c) овог закона); 

c) поступа супротно члану 9 ставу 2 тачки i) овог закона. 

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 

(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 

од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
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(4) За прекршај из става 1 тачке а) овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у 

износу од 100,00 КМ до 300,00 КМ. 

 

Члан 77 

(Новчана казна од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ)  

Новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се службеник Пореске управе и с 

њим повезано лице које посредно или непосредно купи заплијењену покретну имовину 

(члан 60 став 6 овог закона). 

 

Члан 78 

(Новчана казна недавања података о идентитету) 

Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се за прекршај физичко 

лице уколико службеницима екстерне контроле не да тачне податке о свом идентитету 

(члан 38 став 6 овог закона). 

 

Члан 79 

(Новчане казне за банке) 

(1) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 25.000,00 КМ казниће се за прекршај 

банка ако: 

a) налог за пренос не изврши у року од једног радног дана од дана пријема налога 

(члан 30 став 2 овог закона); 

b) безусловно не изврши рјешење о пљенидби новчаних средстава по достављању 

рјешења (члан 56 став 3 овог закона). 

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у банци новчаном казном 

у износу од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ. 

 

Члан 80 

(Новчана казна у износу од 500,00 КМ) 

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако се не 

одазове на позив Пореске управе (члан 9 став 2 тачка h) овог закона). 

 

Члан 81 

(Застарјелост покретања и вођења прекршајног поступка) 

Прекршајни поступак се не може покренути нити водити након истека три године од дана 

када је прекршај учињен. 

 

Члан 82 

(Надзор над примјеном закона) 

Надзор над примјеном овог закона врши Дирекција. 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 83 

(Радно-правни статус директора Пореске управе за прелазни период) 

(1) Лице које је у моменту ступања на снагу овог закона запослено на радном мјесту 

директора Пореске управе наставиће да обавља послове тог радног мјеста, као 

руководећи државни службеник, до окончања поступка избора директора Пореске 

управе у складу са Законом о Дирекцији за финансије. 



30 

 

(2) Лице из става 1 овог члана има право да се пријави на јавни конкурс за избор 

директора Пореске управе.  

(3) Уколико лице из става 1 овог члана не буде именовано на позицију директора Пореске 

управе, на радноправни статус тог лица примјењује се Закон о државној служби у 

органима јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Члан 84 

(Рок за доношење подзаконских аката) 

(1) Директор Дирекције дужан је да донесе подзаконске акте прописане овим законом у 

року од деведесет (90) дана од дана ступања на снагу овог закона. 

(2) До доношења подзаконских аката из става 1 овог члана примјењују се подзаконски 

акти донесени на основу Закона о Пореској управи Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви 03/02, 42/04, 08/06, 

03/07, 19/07, 02/08, 06/13, 35/17, 03/19 и 08/19), уколико нису у супротности са овим 

законом. 

 

Члан 85 

(Случајеви, односно поступци који чекају правоснажно окончање) 

(1) Сви случајеви, односно поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису 

правоснажно окончани, а који се односе на утврђивање, наплату и принудну наплату 

пореза и других јавних прихода, завршиће се у складу са одредбама закона који је био 

на снази у вријеме када је случај настао, односно у вријеме покретања поступка. 

(2) Изузетно од  става 1 овог члана на случајеве, односно поступке утврђивања, наплате и 

принудне наплате примјењују се одредбе овог закона које се односе на рокове за 

утврђивање, наплату и принудну наплату пореза и других јавних прихода.  

(3) Сви случајеви, односно поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису 

правоснажно окончани, а који се односе на утврђивање, наплату и принудну наплату 

доприноса, завршиће се у складу са одредбама закона који је био на снази у вријеме 

када је случај настао, односно у вријеме покретања поступка. 

 

 

Члан 86 

(Стављање ван снаге) 

Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о Пореској управи Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви 

03/02, 42/04, 08/06, 03/07, 19/07, 02/08, 06/13, 35/17, 03/19 и 08/19). 

 

 

Члан 87 

(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, изузев Поглавља V овог закона које ће се примјењивати 

од 1. јануара 2021. године. 

 

Број: 01-02-810/20                                                                            

Брчко, 11. марта 2020. године                                                      

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                      СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                       Есед Кадрић 
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