
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 76. редовне
сједнице одржаном 8. јуна 2016. године, усваја

ЗАКОН
О ФИСКАЛНИМ СИСТЕМИМА

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописује се обавеза регистровања промета преко фискалног уређаја,
карактеристике фискалне касе, терминала, софтверских апликација, врста и садржај фискалних
докумената, стављање у промет фискалног система, фискализација фискалног уређаја,
евидентирање, сторнирање и рекламирање промета, сервисирање фискалног система, контрола
фискалног производа, контрола регистровања промета преко фискалног уређаја и контрола
овлашћеног сервиса, овлашћења за доношење подзаконских аката, прекршајне одредбе и вршење
надзора над спровођењем овог закона.

Члан 2
(Значење скраћеница које се користе у овом закону)

За поједине изразе употријебљене у овом закону користе се скраћенице:

a) ПУ за Дирекцију за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Пореску управу;
b) ИБФУ за идентификациони број фискалног уређаја;
c) ИБФМ за идентификациони број фискалног модула;
d) ПДВ за порез на додатну вриједност;
e) ЈИБ за јединствени идентификациони број обвезника додијељен од стране ПУ;
f) ИБК за идентификациони број клијента.

Члан 3
(Дефиниције)

(1) Поједини изрази коришћени у овом закону имају сљедеће значење:

a) „артикли“ су роба и услуге;
b) „база артикала“ садржи једнозначно и недвосмислено идентификован назив артикла, назив

јединице мјере, цијену јединице мјере и ознаку прописане пореске стопе;
c) „клијент “ је лице које купује робу, односно користи услугу;
d) „касир“ је лице које региструје промет артикала на основу овог закона;
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e) „евидентирани промет“ представља податке о вриједности продате робе, односно извршене
услуге;

f) „сторнирани евидентирани промет“ представља податке о вриједности сторниране продате
робе, односно сторниране извршене услуге;

g) „остварени евидентирани промет“ представља разлику евидентираног и сторнираног
евидентираног промета;

h) „остварени евидентирани порез“ представља порез израчунат на основу оствареног
евидентираног промета;

i) „рекламирани промет“ представља податке о вриједности враћене робе, односно
рекламиране услуге;

j) „сторнирани рекламирани промет“ представља податке о вриједности сторниране враћене
робе, односно сторниране рекламиране услуге;

k) „остварени рекламирани промет“ представља разлику рекламираног и сторнираног
рекламираног промета;

l) „остварени рекламирани порез“ представља порез израчунат на основу оствареног
рекламираног промета;

m) „остварени промет“ представља разлику оствареног евидентираног промета и оствареног
рекламираног промета;

n) „регистровање промета“ представља операције евидентирања, сторнирања и рекламирања
промета, које се извршавају помоћу фискалног уређаја;

o) „спецификација пореских стопа“ представља везу ознака пореских стопа с вриједностима
пореских стопа у процентима;

p) „готовина у каси“ представља разлику збира готовине коју су уплатили клијенти и готовине
коју је у касу унио касир и збира готовине враћене клијентима и готовине коју је из касе
изнио касир.

(2) Изрази коришћени за описивање уређаја за евидентирање промета робе и услуга употријебљени
у овом закону имају сљедеће значење:

a) „фискални производи“ су посебни производи за евидентирање промета робе и услуга
дефинисани овим законом у које спадају фискални уређај, терминал и софтвер;

b) „фискални систем“ представља комбинацију фискалних производа дефинисану овим
законом;

c) „фискална каса“ је уређај који омогућава регистровање промета артикала унесених у њену
базу артикала, праћење од клијента регистровања промета артикала помоћу дисплеја и
одштампаног исјечка папирне траке уз истовремено штампање на контролној папирној
траци, дневно регистровање оствареног евидентираног промета и оствареног рекламираног
промета у фискалној меморији, очитавање података из фискалне меморије на терминалу,
формирање и штампање фискалних и нефискалних докумената;

d) „терминал“ је уређај за даљинско очитавање података из фискалног уређаја који обезбјеђује
жичану двосмјерну комуникацију с фискалним уређајем и бежичну двосмјерну
комуникацију са сервером ПУ, чиме омогућава задавање команди од сервера ПУ,
очитавање података из фискалног уређаја и пренос тих података до сервера ПУ;

e) „софтвер, односно софтверске апликације“ инсталира се на надређеном рачунару и
омогућава двосмјерну комуникацију надређеног рачунара с фискалним уређајем преко
порта фискалног уређаја и нарочито задавање команди фискалној каси од надређеног
рачунара;

f) „фискални документи“ су посебни документи дефинисани овим законом које штампа
фискални уређај, и то фискални рачун, рекламирани рачун, пресјек стања, дневни извјештај
и периодични извјештај;
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g) „нефискални документи“ су сви документи које штампа фискални уређај тако да буду
очигледно различити од фискалних докумената;

h) „фискални лого“ представља графички симбол који се штампа на крају сваког фискалног
документа, при чему су хоризонтална и вертикална димензија фискалног лога једнаке и
морају бити у границама од 5мм x 5мм до 7мм x 7мм;

i) „фискални модул“ садржи посебно уграђену фискалну меморију;
j) „фискализација“ је поступак стављања фискалног уређаја у функцију регистровања

промета у складу с овим законом;
k) „временске одреднице“ су: дан, мјесец, година, сат и минут;
l) „забрањени период“ дефинише се од момента сачињавања првог фискалног рачуна или

првог рекламираног рачуна након сачињавања посљедњег дневног извјештаја до момента
сачињавања првог наредног дневног извјештаја;

m) „дозвољени период“ дефинише се од момента сачињавања посљедњег дневног извјештаја
до момента сачињавања првог наредног фискалног рачуна или првог наредног
рекламираног рачуна.

(3) Изрази коришћени за описивање увођења система за евидентирање промета робе и услуга
употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:

a) „обвезник“ је свако лице које је обавезно да региструје промет помоћу фискалног уређаја,
преноси податке до сервера ПУ помоћу терминала и задаје команде фискалном уређају
помоћу софтвера, односно софтверске апликације у случајевима дефинисаним овим
законом;

b) „продајно мјесто“ је мјесто на коме обвезник врши промет робе, односно пружање услуга;
c) „произвођач, односно заступник“ је лице које производи или увози фискалне системе у

Брчко дистрикт БиХ (у даљем тексту: Дистрикт);
d) „регистровани произвођач, односно заступник“ је произвођач, односно заступник

регистрован код Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту:
Дирекција);

e) „овлашћени произвођач“ је регистровани произвођач са одобрењем Дирекције за одређени
тип фискалног система;

f) „овлашћени заступник, односно дистрибутер“ је лице које је овлашћени произвођач
овластио за закључивање уговора са обвезником о куповини фискалних производа, као и
предузимање других радњи прописаних овим законом;

g) „сервисирање“ обухвата поправку неисправности и технички преглед;
h) „овлашћени сервис“ је правно лице које је овлашћени произвођач, односно заступник

овластио за закључивање уговора са обвезником о сервисирању фискалних производа и
пружању техничке подршке обвезнику за коришћење фискалних производа, као и
предузимање других радњи прописаних овим законом;

i) „овлашћени сервисер“ је лице које је овлашћени произвођач или овлашћени сервис
овластио за сервисирање фискалних производа и пружање техничке подршке обвезнику за
коришћење фискалних производа, као и предузимање других радњи прописаних овим
законом;

j) „овлашћено лице Пореске управе“ је инспектор ПУ коме је ПУ дала посебно овлашћење за
контролу и предузимање других радњи прописаних овим законом.

Члан 4
(Комисија за фискализацију)

(1) За утврђивање постојања услова за издавање одобрења прописаних овим законом и припрему
предлога за издавање и укидање одобрења произвођачу, односно заступнику, Влада Брчко
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дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада) именује Комисију за фискализацију (у
даљем тексту: Комисија).
(2) Осим надлежности из става 1 овог члана Комисија може разматрати и предлагати рјешења о
питањима која су битна за процес фискализације.
(3) Комисију из става 1 овог члана чине:

a) три представника ПУ;
b) један представник Дирекције;
c) један стручњак информатичке струке.

(4) Стручне, техничке и друге послове за потребе Комисије обавља Дирекција.
(5) Комисија, уз сагласност директора Дирекције, у свом раду може ангажовати и друга лица
запослена у Влади и другим органима, у зависности од питања која разматра и за чије разматрање
и рјешавање је потребно стручно знање и радно искуство лица које није члан Комисије.
(6) Комисија за свој рад има право на накнаду у складу с прописима којима су уређене накнаде
државних службеника за рад у комисијама.

Члан 5
(Обавеза регистровања промета преко фискалног уређаја, односно фискалне касе)

(1) Обавезу евидентирања сваког појединачног промета преко фискалног уређаја, односно касе,
независно од начина плаћања (готовина, чек, картица, вирман и слично), има свако лице које је
уписано у одговарајући регистар за промет добара, односно за пружање услуга.
(2) Обвезник је дужан да обезбиједи предуслове да фискални уређај, односно фискална каса у
реалном времену размјењује податке о сваком евидентираном промету с контролним тијелом
Дирекције.
(3) Техничке карактеристике фискалних система као и детаље техничких и оперативних
активности у вези са обавезама из става 1 овог члана утврђује директор Дирекције правилником, уз
сагласност Владе.

Члан 6
(Изузеци)

(1) Одредбе члана 5 става 1 овог закона не примјењују се на:
a) пољопривредна газдинства која нису обвезници пореза на додатну вриједност;
b) самосталне пољопривредне произвођаче, у случају продаје властитих пољопривредних

производа на пијачним тезгама и породичном пољопривредном газдинству;
c) самосталне предузетнике који обављају дјелатност старих и умјетничких заната и домаће

радиности у случају продаје властитих производа;
d) самосталне предузетнике који порез на доходак плаћају у паушалном износу у складу са

одредбама Закона о порезу на доходак;
e) банке и осигуравајућа друштва;
f) енергетска, комунална, телекомуникациона и друга предузећа која накнаду за продану

робу, односно пружене услуге наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње
преко мјерних инструмената (електрична енергија, гас, гријање, вода, телефон и др.);

g) поштанске услуге, превоз и испоруку поштанских пошиљки;
h) обавезно осигурање, односно здравствено, пензијско и осигурање од незапослености;
i) дјелатност вјерских организација;
j) умјетничко и књижевно стваралаштво и сценску умјетност;
k) рад умјетничких установа;
l) библиотеке, архиве, музеје;
m) продају путем аутомата;
n) уличну продају;
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o) чистаче ципела, носаче;
p) рад установа из области образовања;
q) промет добара на велико;
r) промет услуга које се плаћају путем жиро рачуна;
s) адвокатске дјелатности и
t) омладинске задруге.

(2) Уколико лице које је изузето у смислу става 1 овог члана у дијелу активности које обавља,
односно за чије обављање је регистровано, а истовремено обавља и дјелатности које нису изузете
од обавезе регистрације промета преко фискалног уређаја, дужно је да сваки појединачни промет
региструје у складу са одредбама члана 4 става 1 овог закона.
(3) Правилником из члана 5 става 3 овог закона могу бити утврђени додатни изузеци.

ДИО ДРУГИ – ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ

Члан 7
(Фискални систем)

Фискални систем састоји се од:

a) фискалног уређаја, односно фискалне регистар-касе;
b) терминала;
c) софтвера, односно софтверске апликације или
d) других технолошких, техничких и софтверских дијелова (додатака) којима се постиже циљ

прописан одредбама члана 4 става 1 овог закона.

Члан 8
(Врсте фискалних система)

Фискални систем може бити реализован као:
a) фискална регистар-каса и терминал;
b) фискални штампач, терминал и софтвер, односно софтверска апликација, или
c) фискална регистар-каса – штампач, терминал и софтвер, односно софтверска апликација.

Члан 9
(Врсте пломби дијелова фискалног система)

Дијелови фискалног система имају сљедеће пломбе:
a) произвођачку пломбу;
b) сервисну пломбу која, између осталог, спречава отварање кућишта фискалног уређаја и

приступ унутрашњости фискалног уређаја, осим дијела кућишта у који се смјештају
папирне траке;

c) програмску пломбу која, између осталог, спречава измјену или брисање садржаја
програмске меморије; и

d) фискалну пломбу која спречава раздвајање фискалног модула од матичне плоче фискалног
уређаја.
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Члан 10
(Техничке и функционалне карактеристике фискалних система)

Техничке и функционалне карактеристике фискалних система, врсте сервисирања, врсте ресета,
ознаке дијелова фискалних система и фискалних поступака, у дијелу у којем нису регулисани овим
законом, утврђују се правилником из члана 5 става 3 овог закона.

Члан 11
(Врсте сервисирања фискалних система)

Врсте сервисирања фискалних система су:
a) неосновано захтијевано сервисирање;
b) технички преглед;
c) поправка неисправности без скидања програмске и фискалне пломбе;
d) поправка неисправности са скидањем програмске пломбе;
e) поправка неисправности са скидањем фискалне пломбе;
f) поправка неисправности са скидањем и програмске и фискалне пломбе;
g) измјена садржаја програмске меморије;
h) замјена фискалног модула; и
i) измјена садржаја програмске меморије и замјена фискалног модула.

Члан 12
(Врсте ресета фискалног уређаја, односно фискалне касе)

Врсте ресета фискалног уређаја, односно фискалне касе су:
a) брисање цјелокупног садржаја оперативне меморије;
b) брисање података о оствареном евидентираном промету и оствареном рекламираном

промету у оперативној меморији;
c) брисање базе артикала у оперативној меморији; и
d) ресет ради деблокаде софтвера без брисања цјелокупног садржаја оперативне меморије,

података о оствареном евидентираном промету и оствареном рекламираном промету, и
базе артикала у оперативној меморији.

Члан 13
(Ознака пореске стопе)

(1) Ознаке важећих пореских стопа у фискалном уређају су: А, Е, Ј и К.
(2) Обвезници овог закона који нису уписани у регистар обвезника ПДВ-а додјељују ознаку
пореске стопе А свим артиклима.
(3) Обвезници Закона који су уписани у регистар обвезника ПДВ додјељују ознаку пореске стопе:

a) Е – артиклима на чији промет се плаћа ПДВ по општој стопи прописаној законом којим се
уређује ПДВ;

b) Ј – артиклима на чији промет се плаћа ПДВ по посебној стопи прописаној законом којим се
уређује ПДВ;

c) К – артиклима који су ослобођени ПДВ-а.

Члан 14
(Ознака средства плаћања)

Ознака средства плаћања у фискалној каси је:
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a) готовина – ако се плаћа готовим новцем, новчаним боновима, новчаним поклон честиткама,
интерним картицама и сличним инструментима плаћања;

b) чек – ако се плаћа чеком;
c) картица – ако се плаћа платном картицом; и
d) вирман – ако се плаћа општим налогом за пренос – вирманом.

Члан 15
(Идентификациони број фискалног уређаја и идентификациони број фискалног модула)

(1) Прва два знака ИБФУ идентификују овлашћеног произвођача и тип фискалног уређаја, односно
фискалне касе, док наредних пет цифара служе за идентификацију конкретног фискалног уређаја,
односно фискалне касе.
(2) Прва два знака и првих пет цифара ИБФУ и ИБФМ су идентични.
(3) Посљедња цифра ИБФУ је увијек нула.
(4) Посљедња цифра ИБФМ може бити било која цифра од 0 до 9.
(5) Посљедња цифра ИБФМ првог фискалног модула у фискалном уређају, односно фискалној каси
са одговарајућим ИБФУ увијек је 0.
(6) Посљедња цифра ИБФМ сваког наредног фискалног модула у фискалном уређају, односно
фискалној каси са одговарајућим ИБФУ увећава се за 1 у односу на ИБФМ претходног модула, све
док не достигне максималну дозвољену цифру из става 4 овог члана.
(7) У случају из става 6 овог члана, фискални систем с постојећим ИБФУ не може се више
користити по попуњавању фискалног модула са ИБФМ чија је посљедња цифра једнака
максимално дозвољеној цифри из става 4 овог члана.

ДИО ТРЕЋИ – КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИЈЕЛОВА ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

ПОГЛАВЉЕ I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

Члан 16
(Евидентирање промета путем фискалног система)

Евидентирање промета путем фискалног система мора да:

a) омогући пријем команди од касира преко тастатуре фискалног уређаја, у случају фискалне
регистар-касе и фискалне регистар-касе – штампача;

b) омогући пријем команди од надређеног рачунара преко порта фискалног уређаја, у случају
фискалног штампача и фискалне регистар-касе – штампача;

c) обезбиједи клијенту визуелно праћење евидентирања промета, сторнирања евидентираног
промета, рекламирања промета и сторнирања рекламираног промета на дисплеју за
клијента;

d) обезбиједи касиру визуелно праћење евидентирања промета, сторнирања евидентираног
промета, рекламирања промета и сторнирања рекламираног промета на дисплеју за касира,
у случају фискалне регистар-касе;

e) обезбиједи евидентирање промета, сторнирање евидентираног промета, рекламирање
промета и сторнирање рекламираног промета у конвертибилним маркама
заокруживањем на другу децималу;
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f) обезбиједи смјештање података о сваком појединачном оствареном евидентираном
промету и сваком појединачном оствареном рекламираном промету у оперативну
меморију;

g) омогући груписање, сумирање и исказивање података о оствареном евидентираном
промету и оствареном рекламираном промету по пореским стопама;

h) обезбиједи аутоматско форматирање и пребацивање података о оствареном евидентираном
промету и оствареном рекламираном промету по пореским стопама из оперативне
меморије у фискалну меморију приликом сачињавања дневног извјештаја, а затим
аутоматско брисање података о оствареном евидентираном промету и оствареном
рекламираном промету по пореским стопама у оперативној меморији у дозвољеном
периоду.

Члан 17
(Безбједност фискалног система)

Безбједност фискалног система подразумијева да фискални систем мора да:

a) омогући приступ дијелу кућишта ради замјене папирних трака без скидања сервисне
пломбе;

b) онемогући приступ унутрашњости фискалног уређаја, а нарочито програмској и фискалној
пломби, без скидања сервисне пломбе;

c) обезбиједи, помоћу програмске пломбе, заштиту програма за управљање фискалним
системом, односно садржаја програмске меморије, од измјена и/или брисања;

d) обезбиједи читање садржаја програмске меморије преко порта фискалног уређаја, односно
касе на основу команде примљене преко порта фискалног уређаја, односно касе или читање
садржаја програмске меморије у програматору, након физичког вађења програмске
меморије из фискалног уређаја;

e) обезбиједи заштиту садржаја фискалне меморије од измјена и/или брисања;
f) онемогући, помоћу фискалне пломбе раздвајање фискалног модула од матичне плоче

фискалног уређаја;
g) обезбиједи физичку везу фискалног модула и кућишта фискалног уређаја коришћењем

смјесе за фиксирање;
h) омогући аутоматско или ручно пребацивање фискалног система у режим читања фискалне

меморије и уређаја;
i) омогући читање фискалне меморије на основу команди примљених преко порта фискалног

уређаја.

Члан 18
(Управљање фискалном меморијом фискалног система)

Карактеристика фискалног система која подразумијева несметано управљање фискалном
меморијом фискалног система значи да исто мора да:

a) обезбиједи смјештање у фискалну меморију 1.800 записа из дневних извјештаја који
обухватају: податке о оствареном евидентираном промету по пореским стопама између два
узастопна сачињавања дневног извјештаја, податке о оствареном рекламираном промету по
пореским стопама између два узастопна сачињавања дневног извјештаја, број посљедњег
фискалног рачуна издатог прије сачињавања дневног извјештаја, број посљедњег
рекламираног рачуна издатог прије сачињавања дневног извјештаја и вријеме сачињавања
дневног извјештаја;
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b) обезбиједи смјештање у фискалну меморију осамдесет (80) записа о врсти и времену
почетка и краја сервисирања;

c) обезбиједи смјештање у фискалну меморију педесет (50) записа о врсти и времену ресета;
d) обезбиједи смјештање у фискалну меморију тридесет (30) записа о спецификацији и

времену промјене пореских стопа;
e) обезбиједи смјештање у фискалну меморију ИБФУ и ИБК;
f) омогући памћење података у фискалној меморији најмање пет година, независно од

напајања фискалног уређаја;
g) обезбиједи визуелно и штампано обавјештење о потреби за замјеном фискалног модула

прије сваког сачињавања дневног извјештаја, у случају да је број преосталих могућих
смјештања дневних извјештаја у фискалну меморију мањи од педесет (50).

Члан 19
(Ограничење регистровања промета путем фискалног система)

(1) Ограничење регистровања промета фискалног система подразумијева да је онемогућено
регистровање промета помоћу фискалног система:

a) након попуњавања фискалне меморије фискалног уређаја, односно фискалне касе по било
којем основу;

b) ако је у поступку самотестирања утврђено да је фискална меморија неисправна;
c) ако је у поступку самотестирања утврђено да је оперативна меморија неисправна;
d) ако је у поступку самотестирања утврђено да је један или више дисплеја неисправан;
e) ако је у поступку самотестирања утврђено да је штампач неисправан;
f) у одсуству било папирне траке за исјечке, било контролне папирне траке.

(2) Даље обављање и регистрација промета има се наставити одмах по отклањању недостатака
наведених у ставу 1 овог члана.

Члан 20
(Штампање фискалних докумената)

Обавеза штампања фискалних докумената путем фискалног система мора:

a) обезбиједити да одштампани подаци на контролној папирној траци препорученој од
овлашћеног произвођача буду читљиви у року у којем је обвезник исту дужан да чува;

b) обезбиједити штампање фискалних докумената на једном од службених језика у Босни и
Херцеговини;

c) обезбиједити истовремено штампање идентичних фискалних докумената у по једном
примјерку на папирној траци за исјечке и на контролној папирној траци;

d) обезбиједити штампање података о сваком појединачно евидентираном промету на исјечку
фискалног рачуна и на контролној траци фискалног уређаја, односно фискалне касе;

e) обезбиједити штампање података о сваком појединачно сторнираном евидентираном
промету на исјечку фискалног рачуна и на контролној траци фискалног уређаја, односно
фискалне касе;

f) обезбиједити штампање података о сваком појединачно рекламираном промету на исјечку
рекламираног рачуна и на контролној траци фискалног уређаја, односно фискалне касе;

g) обезбиједити штампање података о сваком појединачно сторнираном рекламираном
промету на исјечку рекламираног рачуна и на контролној траци фискалног система;

h) онемогућити штампање фискалних докумената прије фискализације;
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i) омогућити штампање фискалног лога искључиво на фискалним документима;
j) онемогућити штампање нефискалних докумената који садрже кључне ријечи и вриједности

промета из фискалних докумената;
k) онемогућити штампање нефискалних докумената који садрже симболе који су исти или

слични фискалном логу;
l) обезбиједити штампање базе артикала фискалног уређаја, односно фискалне касе;
m) обезбиједити да се свака започета и операција која је прекинута усљед неисправности

штампача, послије поправке штампача настави;
n) обезбиједити да се свака започета операција која је прекинута усљед прекида напајања, по

успостављању напајања настави.

Члан 21
(Онемогућавање брисања бројача фискалног уређаја, односно фискалне касе)

Фискални систем мора бити успостављен на начин да онемогући:

a) брисање бројача редног броја фискалног рачуна;
b) брисање бројача редног броја рекламираног рачуна;
c) брисање бројача редног броја дневног извјештаја;
d) брисање бројача редног броја сервисирања;
e) брисање бројача редног броја ресета;
f) брисање бројача редног броја промјене пореских стопа.

Члан 22
(Контрола временских одредница)

Контрола временских одредница фискалног система мора:

a) омогућити очитавање времена из сата у реалном времену;
b) онемогућити промјену временских одредница у забрањеном периоду;
c) омогућити контролу унесених временских одредница;
d) омогућити промјену временске одреднице која значи прелазак са зимског на љетно

рачунање времена и обрнуто у дозвољеном периоду без скидања пломбе;
e) омогућити уношење времена краја фискализације у фискалну меморију у дозвољеном

периоду.

Члан 23
(Спецификација пореских стопа у фискалном систему)

Фискални систем мора бити уређен на начин да обезбиједи спецификацију пореских стопа
означених као А, Е, Ј, и К, односно онемогући измјену спецификација пореских стопа у
забрањеном периоду.

Члан 24
(Управљање оперативном меморијом и ресетом фискалног система)

Управљање оперативном меморијом и ресетом фискалног система мора:

a) омогућити чување садржаја оперативне меморије најмање тридесет (30) дана независно од
напајања фискалног уређаја, односно фискалне касе;

b) омогућити уношење назива и адресе продајног мјеста у оперативну меморију;
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c) омогућити уношење укупне базе артикала у оперативну меморију;
d) омогућити уношење у оперативну меморију вриједности готовине коју је у касу унио касир,

тзв. cash-in;
e) омогућити уношење у оперативну меморију вриједности готовине коју је из касе изнио

касир, тзв. cash-out;
f) омогућити најмање једну врсту ресета фискалног уређаја из члана 12 овог закона, када је то

по овом закону допуштено;
g) омогућити промјену цијене јединице мјере, у забрањеном периоду, у бази артикала у

оперативној меморији, односно онемогући промјену или брисање свих осталих података из
базе артикала у оперативној меморији, без скидања сервисне пломбе, односно извршавања
ресета брисања базе артикала или ресета брисања цјелокупног садржаја оперативне
меморије;

h) онемогућити у забрањеном периоду било какву промјену или брисање података о
оствареном евидентираном промету и оствареном рекламираном промету из оперативне
меморије, без скидања сервисне пломбе и извршавања одговарајућег ресета;

i) онемогућити извршавање ресета брисања цјелокупног садржаја оперативне меморије, без
скидања сервисне пломбе, уколико је тај тип ресета реализован;

j) онемогућити извршавање ресета брисања података о оствареном евидентираном промету и
оствареном рекламираном промету у оперативној меморији, без скидања сервисне пломбе,
уколико је та врста ресета реализована;

k) омогућити извршавање ресета деблокаде софтвера, без скидања сервисне пломбе, уколико
је та врста ресета реализована.

Члан 25
(Захтјев квалитета и додатна опрема фискалног система)

(1) Фискална каса мора да задовољи најстроже захтјеве квалитета, односно бити означена CE
ознаком.

(2) Обвезник може фискални систем повезати с додатном опремом, као што је надређени рачунар,
читач бар-кодова, вага, додатни штампач и слично, уз поштовање карактеристика како су
прописане одредбама чланова од 16 до 25 овог закона.

(3) Додатна опрема може се повезивати искључиво путем порта фискалног система.

ПОГЛАВЉЕ II. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРМИНАЛА

Члан 26
(Врсте терминала)

Терминал може бити:

a) независан уређај у односу на фискални уређај, односно фискалну касу повезан са
фискалним уређајем или фискалном касом преко спољног порта исте и одговарајућег
кабла; или

b) интегрисани дио фискалног уређаја, односно фискалне касе, повезан са истима преко
унутрашњег порта фискалног уређаја.
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Члан 27
(Врсте пломби терминала)

Терминал има сљедеће пломбе:

a) сервисну пломбу која спречава отварање кућишта терминала и приступ унутрашњости
терминала;

b) програмску пломбу која спречава измјену или брисање садржаја програмске меморије.

Члан 28
(Врсте сервисирања терминала)

Сервисирање терминала може бити:

a) неосновано захтијевано сервисирање;
b) технички преглед;
c) поправка неисправности без уклањања програмске пломбе;
d) поправка неисправности са уклањањем програмске пломбе;
e) измјена садржаја програмске меморије.

Члан 29
(Врсте ресета терминала)

Ресет терминала може бити:

a) брисање цјелокупног садржаја оперативне меморије;
b) брисање посљедње примљене команде у оперативној меморији.

Члан 30
(Скуп команди терминала)

Терминал ће омогућити минимално сљедеће команде:

a) испис времена слања података ка серверу ПУ;
b) задавање периода и времена слања података ка серверу ПУ;
c) захтјев за слање датотеке са евидентираним свим сервисирањима из фискалне меморије;
d) захтјев за слање датотеке са свим евидентираним ресетима из фискалне меморије;
e) захтјев за слање датотеке са свим промјенама пореских стопа из фискалне меморије;
f) захтјев за слање датотеке са подацима о сваком оствареном евидентираном и рекламираном

промету из свих дневних извјештаја из фискалне меморије;
g) захтјев за слање датотеке са подацима о сваком оствареном евидентираном и рекламираном

промету у задатом временском периоду из фискалне меморије;
h) захтјев за слање датотеке са подацима о сваком оствареном евидентираном и рекламираном

промету који није достављен ПУ из фискалне меморије.

Члан 31
(Техничке и функционалне карактеристике терминала)

(1) Терминал мора најмање да:
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a) има уграђен први порт терминала који омогућава повезивање са фискалним уређајем,
односно фискалном касом;

b) има уграђен други порт терминала који омогућава повезивање са додатном опремом
фискалног уређаја, односно фискалне касе;

c) омогући транспарентну везу фискалног уређаја, односно фискалне касе са додатном
опремом фискалног уређаја кроз терминал, док терминал не комуницира са фискалним
уређајем, односно фискалном касом;

d) онемогући везу фискалног уређаја, односно фискалне касе са додатном опремом истог кроз
терминал, за вријеме када терминал комуницира са фискалним уређајем, односно
фискалном касом;

e) има уграђен конектор за повезивање спољне антене;
f) омогући бар једну врсту ресета терминала из члана 29 овог закона;
g) има уграђен сат подешен на реално вријеме са батеријским напајањем;
h) обезбиједи заштиту помоћу програмске пломбе програма за управљање терминалом,

односно садржаја програмске меморије, од измјена и брисања;
i) онемогући приступ унутрашњости терминала и SIM Card (Subsriber Identity Module Card)

претплатничкој идентификационој картици, без уклањања сервисне пломбе;
j) омогући бежичну комуникацију са сервером ПУ преко GPRS (General Packet Radio Service)

мреже мобилне телефоније намијењене за пренос података;
k) омогући рад у VPN (Virtual Private Network) виртуелној приватној мрежи коју обезбјеђује

оператер мобилне телефоније;
l) омогући употребу FTP (File Transfer Protocol) за пренос датотека између терминала и

сервера ПУ; као и
m) омогући синхронизацију сата са реалним временом терминала са сатом подешеним на

реално вријеме сервера ПУ помоћу NTP (Network Time Protocol) односно мрежног
временског протокола, приликом сваког слања података до сервера ПУ.

(2) Карактеристике терминала из става 1 тачака од а) до g) овог члана не примјењују се у случају
да терминал представља унутрашњи дио фискалног уређаја, односно фискалне касе, односно ако је
терминал интегрисан са фискалним уређајем, односно фискалном касом преко унутрашњег порта.

Члан 32
(Приступ терминалу)

Право приступа терминалу мора бити дефинисано на начин да:

a) омогући унос корисничког имена и лозинке за приступ VPN мрежи;
b) омогући унос адресе сервера ПУ;
c) омогући унос корисничког имена и лозинке за приступ серверу ПУ;
d) омогући унос назива директоријума у серверу ПУ у који се спремају електронски

достављени подаци;
e) омогући унос назива директоријума у серверу ПУ из кога се читају појединачне команде;
f) омогући промјену унесених података из тачака од а) до е) овог става преко порта терминала

на основу лозинке јединствене за тај терминал.

Члан 33
(Приступ серверу терминала)

Приступ серверу терминала мора да:

a) омогући пријем команди са сервера ПУ;
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b) омогући аутоматско или ручно активирање очитавања података из фискалне меморије
фискалног уређаја, односно фискалне касе;

c) омогући очитавање података из фискалне меморије фискалног уређаја, преко порта
фискалне касе, као што су подаци о ИБФУ, ИБК и ИБФМ, врсти и времену сервисирања,
врсти и времену ресета, спецификацији и времену промјене пореских стопа, времену
формирања дневног извјештаја, вриједности оствареног евидентираног промета по свим
пореским стопама, вриједности оствареног рекламираног промета по свим пореским
стопама, броју посљедњег фискалног рачуна прије формирања дневног извјештаја, броју
посљедњег рекламираног рачуна прије формирања дневног извјештаја и осталих података
чија евиденција је, у складу са овим законом, обавезна;

d) активира прву визуелну индикацију у дефинисаном временском интервалу прије времена
слања захтијеваних података до сервера ПУ;

e) деактивира прву визуелну индикацију и активира другу визуелну индикацију за
вријеме читања података из фискалне меморије;

f) деактивира другу визуелну индикацију и активира трећу визуелну индикацију за све
вријеме док очитани подаци нису исправно пренесени серверу ПУ;

g) омогући пренос података до сервера ПУ,
h) омогући пријем одзива сервера ПУ;
i) омогући детекцију исправности преноса података на основу примљеног одзива сервера ПУ;
j) омогући поновни пренос захтијеваних података ка серверу ПУ у задато вријеме, унапријед

дефинисан максималан број пута дневно у дефинисаним временским интервалима, а у
случају претходног неисправног преноса података до сервера ПУ;

k) омогући провјеру исправности назива датотеке са командама, који се састоји од ИБФУ и
ознаке датотеке са командама;

l) омогући извршавање команди из члана 30 овог закона прочитаних из датотеке са
командама;

m) дефинише назив датотеке са подацима о извршеним сервисима ИБФУ;
n) омогући успостављање датотеке са подацима о извршеним сервисима ИБФМ, врсти и

времену почетка и краја сваког сервисирања;
o) дефинише назив датотеке са подацима о извршеним ресетима ИБФУ;
p) омогући успостављање датотеке са подацима о извршеним ресетима ИБФМ, врсти и

времену извршених ресета;
q) дефинише назив датотеке са подацима о промјенама пореских стопа у ИБФУ;
r) омогући успостављање датотеке са подацима о извршеним промјенама пореских стопа,

подацима о вриједности ранијих и измијењених пореских стопа и времену промјена
пореских стопа;

s) онемогући брисање бројача редног броја датотеке са подацима о сваком оствареном
евидентираном и рекламираном промету;

t) дефинише назив датотеке са подацима о сваком оствареном, евидентираном и
рекламираном промету ИБФУ, ознакама и редним бројем датотеке са подацима о сваком
оствареном евидентираном и рекламираном промету; и

u) омогући успостављање датотеке са подацима о сваком оствареном евидентираном и
рекламираном промету ИБФМ, са редним бројем дневног извјештаја, редним бројем
посљедњег фискалног рачуна обухваћеног дневним извјештајем, редним бројем посљедњег
рекламираног рачуна обухваћеног дневним извјештајем, времену реализације дневног
извјештаја, вриједности сваког оствареног евидентираног промета и оствареног
рекламираног промета по свим пореским стопама.
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Члан 34
(Захтјев квалитета и корисничке функције терминала)

(1) Терминал мора да задовољава најстроже захтјеве квалитета, односно мора бити означен CE
ознаком.

(2) Терминал ће обезбиједити задавање корисничких команди фискалном уређају, односно
фискалној каси, као што су промјена цијене по јединици мјере, ажурирање базе артикала,
очитавање базе артикала, очитавање листе продатих артикала, очитавање листе рекламираних
артикала те различите друге команде са сврхом квалитетније евиденције и увида у стање робе на
располагању.

(3) Терминал ће обезбиједити извршавање и других корисничких функција на продајном мјесту,
које нису директно повезане са фискалним уређајем, односно фискалном касом, као што су допуна
сим-картица за мобилне телефоне, уплата лота, емитовање маркетиншких порука на додатном
дисплеју, умрежавање слот-машина, умрежавање читача платних картица, алармирање усљед
пожара или неовлашћеног уласка у продајни објекат, пренос видеа, слике и звука са безбједносне
камере и микрофона те других функција које су по оцјени обвезника корисне за свакодневно
обављање активности.

ПОГЛАВЉЕ III. КАРАКТЕРИСТИКЕ СОФТВЕРА

Члан 35
(Врсте софтвера)

Софтвер примијењен у фискалном систему може бити:

a) независан програм; или
b) модул продаје као дио неког рачуноводствено-књиговодственог програма.

Члан 36
(Врсте сервиса софтвера)

Врсте сервиса софтвера су:

a) неосновано захтијевано сервисирање;
b) технички преглед; и
c) реинсталација софтвера.

Члан 37
(Функционалне карактеристике софтвера)

Софтвер за фискални систем мора најмање:

a) обезбиједити касиру визуелно праћење евидентирања, сторнирања и рекламирања промета
на монитору надређеног рачунара;

b) обезбиједити идентичност, односно синхронизацију базе артикала у фискалном уређају,
односно фискалној каси са базом артикала у надређеном рачунару;
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c) омогућити истовремено штампање идентичних фискалних докумената у по једном
примјерку на папирној траци за исјечке и на контролној папирној траци у фискалном
уређају, односно фискалној каси;

d) обезбиједити штампање сваког појединачно евидентираног промета на исјечку фискалног
рачуна и на контролној траци фискалног уређаја, односно фискалне касе;

e) обезбиједити штампање сваког појединачно сторнираног евидентираног промета на исјечку
фискалног рачуна и на контролној траци фискалног уређаја, односно фискалне касе;

f) обезбиједити штампање сваког појединачно рекламираног промета на исјечку
рекламираног рачуна и на контролној траци фискалног уређаја, односно фискалне касе;

g) обезбиједити штампање сваког појединачно сторнираног рекламираног промета на исјечку
рекламираног рачуна и на контролној траци фискалног уређаја, односно фискалне касе;

h) онемогућити штампање нефискалних докумената који садрже кључне ријечи и вриједности
промета из фискалних докумената на нефискалном штампачу, односно нефискализованом
или фискализованом фискалном уређају;

i) онемогућити штампање нефискалних докумената који садрже симболе који личе на
фискални лого на нефискалном штампачу, односно нефискализованом или фискализованом
фискалном уређају, односно фискалној каси;

j) обезбиједити штампање базе артикала фискалног уређаја, односно фискалне касе;
k) онемогућити даље регистровање промета помоћу надређеног рачунара у одсуству било

папирне траке са исјечцима, било контролне папирне траке у фискалном уређају, односно
фискалној каси;

l) онемогућити даље регистровање промета помоћу надређеног рачунара у случају
неисправности фискалног уређаја, односно фискалне касе.

ДИО ЧЕТВРТИ – ФИСКАЛНИ ДОКУМЕНТИ

Члан 38
(Врсте фискалних докумената)

(1) Фискални документи су:

a) фискални рачун;
b) рекламирани рачун;
c) пресјек стања;
d) дневни извјештај;
e) периодични извјештај;
f) други документи утврђени правилником из члана 5 овог закона.

(2) Детаље изгледа, начина штампања, евидентирања, достављања, чувања и друге активности у
вези са фискалним документима прописује директор Дирекције, уз претходну сагласност Владе.

Члан 39
(Фискални рачун)

(1) Фискални рачун је фискални докуменат на коме се налази одштампан сваки појединачно
остварени евидентирани промет и сваки појединачни сторнирани евидентирани промет.
(2) Фискални рачун садржи сљедеће податке:

a) назив обвезника;
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b) назив и адресу продајног мјеста;
c) ИБК;
d) ИБФМ;
e) назив фискалног документа;
f) листу појединачних евидентираних промета, од којих сваки садржи назив евидентираног

артикла, јединицу мјере, количину, цијену по јединици мјере, вриједност појединачног
евидентираног промета и ознаку пореске стопе;

g) листу појединачних сторнираних евидентираних промета, од којих сваки садржи: назив
сторнираног евидентираног артикла, јединицу мјере, количину са негативним предзнаком,
цијену по јединици мјере, вриједност појединачног сторнираног евидентираног промета са
негативним предзнаком и ознаку пореске стопе;

h) спецификацију примијењене пореске стопе;
i) износ евидентираног пореза по пореским стопама;
j) укупан износ оствареног евидентираног пореза;
k) вриједност евидентираног промета по пореским стопама;
l) укупну вриједност оствареног евидентираног промета;
m) укупан износ за уплату од клијента;
n) листу средстава плаћања изабраних од клијента и уплаћен износ од клијента по сваком

изабраном средству плаћања;
o) укупан уплаћени износ од клијента, једнак збиру уплаћених износа по свим средствима

плаћања;
p) износ за враћање клијенту, једнак разлици укупно уплаћеног износа од клијента и укупног

износа за уплату;
q) вријеме потврђивања фискалног рачуна;
r) редни број фискалног рачуна;
s) фискални лого.

(3) Фискални рачун може бити праћен маркетиншком поруком одвојеном помоћу одштампаног
сепаратора.

Члан 40
(Рекламирани рачун)

(1) Рекламирани рачун је фискални докуменат на коме се налази одштампан сваки појединачно
рекламирани промет, односно сваки појединачно сторнирани рекламирани промет.
(2) Рекламирани рачун обавезно садржи сљедеће податке:

a) назив обвезника;
b) назив и адресу продајног мјеста;
c) ИБК;
d) ИБФМ;
e) назив фискалног документа;
f) листу појединачних рекламираних промета, од којих сваки садржи: назив рекламираног

артикла, јединицу мјере, количину, цијену по јединици мјере, вриједност појединачног
рекламираног промета и ознаку пореске стопе;

g) листу појединачних сторнираних рекламираних промета, од којих сваки садржи: назив
сторнираног рекламираног артикла, јединицу мјере, количину са негативним предзнаком,
цијену по јединици мјере, вриједност појединачног сторнираног рекламираног промета са
негативним предзнаком и ознаку пореске стопе;

h) спецификацију примијењених пореских стопа;
i) износ рекламираног пореза по пореским стопама;
j) укупан износ рекламираног пореза;
k) вриједност рекламираног промета по пореским стопама;
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l) укупну вриједност рекламираног промета;
m) укупан износ за исплату клијенту од касира;
n) листу средстава плаћања које је изабрао клијент и износ који је уплатио клијент по сваком

изабраном средству плаћања;
o) укупан износ који је уплатио клијент, једнак збиру уплаћених износа по свим средствима

плаћања;
p) износ за враћање клијенту;
q) вријеме потврђивања рекламираног рачуна;
r) редни број рекламираног рачуна;
s) фискални лого.

(3) Рекламирани рачун може бити праћен маркетиншком поруком одвојеном помоћу одштампаног
сепаратора.

Члан 41
(Пресјек стања)

(1) Пресјек стања је фискални докуменат који се сачињава и штампа по потреби, а у коме се
сумирају подаци забиљежени од тренутка сачињавања претходног дневног извјештаја.
(2) Пресјек стања садржи сљедеће податке:

a) назив обвезника;
b) назив и адресу продајног мјеста;
c) ИБК;
d) ИБФМ;
e) назив фискалног документа;
f) укупан број сервисирања;
g) врсту, број и вријеме свих сервиса у извјештајном периоду, који се рачуна од сачињавања

посљедњег дневног извјештаја до штампања пресјека стања;
h) укупан број ресета по врстама;
i) врсту, број и вријеме свих ресета у извјештајном периоду из тачке g) овог члана;
j) укупан број промјена, односно усклађивања пореских стопа;
k) спецификацију, број и вријеме свих промјена, односно усклађивања пореских стопа у

извјештајном периоду;
l) износ оствареног евидентираног пореза по свим примијењеним пореским стопама у

извјештајном периоду;
m) укупан износ оствареног евидентираног пореза у извјештајном периоду;
n) вриједност оствареног евидентираног промета по свим примијењеним пореским стопама у

извјештајном периоду;
o) укупну вриједност оствареног евидентираног промета у извјештајном периоду;
p) износ рекламираног пореза по свим пореским стопама у извјештајном периоду;
q) укупан износ рекламираног пореза у извјештајном периоду;
r) вриједност рекламираног промета по свим пореским стопама у извјештајном периоду;
s) укупну вриједност рекламираног промета у извјештајном периоду;
t) износ готовине у каси у извјештајном периоду;
u) вриједност чекова у каси у извјештајном периоду;
v) вриједност промета картицама у каси у извјештајном периоду;
w) вриједност вирмана у каси у извјештајном периоду;
x) вријеме сачињавања фискалног документа – пресјека стања;
y) редни број првог и посљедњег фискалног рачуна у извјештајном периоду;
z) редни број првог и посљедњег рекламираног рачуна у извјештајном периоду;
aa) редни број посљедњег дневног извјештаја;
bb) број преосталих дневних извјештаја до попуњавања фискалне меморије;
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cc) фискални лого.

Члан 42
(Дневни извјештај)

(1) Дневни извјештај је фискални докуменaт који се сачињава и штампа на крају радног времена,
једном дневно, а у коме се сумирају подаци евидентирани од тренутка сачињавања претходног
дневног извјештаја.
(2) Дневни извјештај садржи сљедеће податке:

a) назив обвезника;
b) назив и адресу продајног мјеста;
c) ИБК;
d) ИБФМ;
e) назив фискалног документа;
f) укупан број сервисирања;
g) врсту, број и вријеме свих сервисирања у извјештајном периоду, који се рачуна од

сачињавања претходног дневног извјештаја до формирања текућег дневног извјештаја;
h) укупан број ресета по врстама;
i) врсту, број и вријеме свих ресета у извјештајном периоду;
j) укупан број промјена, односно усклађивања пореских стопа;
k) спецификацију, број и вријеме свих промјена, односно усклађивања пореских стопа у

извјештајном периоду;
l) износ оствареног евидентираног пореза по свим пореским стопама у извјештајном периоду;
m) укупан износ оствареног евидентираног пореза у извјештајном периоду;
n) вриједност оствареног евидентираног промета по свим пореским стопама у извјештајном

периоду;
o) укупну вриједност оствареног евидентираног промета у извјештајном периоду;
p) износ рекламираног пореза по свим пореским стопама у извјештајном периоду;
q) укупан износ рекламираног пореза у извјештајном периоду;
r) вриједност рекламираног промета по свим пореским стопама у извјештајном периоду;
s) укупну вриједност рекламираног промета у извјештајном периоду;
t) вријеме сачињавања дневног извјештаја;
u) редни број првог и посљедњег фискалног рачуна дана у којем се сачињава дневни

извјештај;
v) редни број првог и посљедњег рекламираног рачуна у извјештајном периоду;
w) редни број дневног извјештаја;
x) број преосталих дневних извјештаја до попуњавања фискалне меморије;
y) фискални лого.

Члан 43
(Периодични извјештај)

(1) Периодични извјештај је фискални докуменат који се сачињава и штампа на крају рада,
посљедњег дана сваког пореског периода и по потреби, а у коме се сумирају подаци забиљежени у
задатом извјештајном периоду.
(2) Периодични извјештај садржи сљедеће податке:

a) назив обвезника;
b) назив и адресу продајног мјеста;
c) ИБК;
d) ИБФМ;
e) назив фискалног документа;
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f) назнаку времена почетка и краја извјештајног периода за који је сачињен периодични
извјештај;

g) укупан број сервисирања компонената фискалног уређаја;
h) врсту, број и вријеме сваког спроведеног сервисирања у извјештајном периоду;
i) укупан број ресета по врстама;
j) врсту, број и вријеме свих ресета у извјештајном периоду;
k) укупан број промјена, односно усклађивања пореских стопа;
l) спецификацију, број и вријеме свих промјена, односно усклађивања пореских стопа у

извјештајном периоду;
m) износ оствареног евидентираног пореза по свим пореским стопама у извјештајном

периоду;
n) укупан износ оствареног евидентираног пореза у извјештајном периоду;
o) вриједност оствареног евидентираног промета по свим пореским стопама у извјештајном

периоду;
p) укупну вриједност оствареног евидентираног промета у извјештајном периоду;
q) износ оствареног рекламираног пореза по свим пореским стопама у извјештајном периоду;
r) укупан износ рекламираног пореза у извјештајном периоду;
s) вриједност рекламираног промета по свим пореским стопама у извјештајном периоду;
t) укупну вриједност рекламираног промета у извјештајном периоду;
u) вријеме сачињавања периодичног извјештаја;
v) редни број првог и посљедњег фискалног рачуна у извјештајном периоду;
w) редни број првог и посљедњег рекламираног рачуна у извјештајном периоду;
x) редни број првог и посљедњег дневног извјештаја у извјештајном периоду;
y) број преосталих дневних извјештаја до попуњавања фискалне меморије;
z) фискални лого.

ДИО ПЕТИ – СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

Члан 44
(Регистрација и одобрења за фискални систем)

(1) Фискални систем или његове дијелове може стављати у промет само регистровани произвођач,
односно заступник са одобрењем за тај тип фискалног система.
(2) Директор Дирекције, на предлог Комисије, издаје рјешење о регистрацији произвођача, односно
заступника и брисање из регистра регистрованих произвођача, односно заступника.
(3) Директор Дирекције, на предлог Комисије, издаје и укида одобрење за одређени тип фискалног
система (у даљем тексту: одобрење).
(4) ПУ води регистар регистрованих произвођача, односно заступника и издатих одобрења из

става 1 овог члана.

Члан 45
(Захтјев за регистровање произвођача, односно заступника)

(1) Произвођач, односно заступник може поднијети Дирекцији захтјев за регистрацију послије
расписаног јавног позива, који садржи:

a) попуњен формулар за пријаву произвођача односно заступника;
b) лицитациону гаранцију пословне банке са клаузулом „без приговора” у висини од 300.000

КМ и роком важења од дванаест (12) мјесеци од момента издавања;
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c) потврду надлежног органа да је произвођач, односно заступник уписан у одговарајући
регистар за обављање дјелатности производње рачунара и друге одговарајуће опреме за
обраду података и дјелатности пружања савјета и израде компјутерских програма, односно
за заступање у продаји наведене опреме те пружање пратећих услуга везаних за исту,
односно пружање савјета те израду компјутерских програма;

d) податке о произвођачу, односно заступнику односно: фирму односно назив и адресу,
кадровску и техничку опремљеност, референцу произвођача, односно заступника, биланс
стања и биланс успјеха за претходни обрачунски период;

e) податке о организацији дистрибутивне мреже ако је примјењиво: називи и адресе
овлашћених дистрибутера, кадровска и техничка опремљеност;

f) податке о организацији сервисне мреже: називи и адресе овлашћених сервиса, кадровска и
техничка опремљеност;

g) податке о финансијским и другим погодностима за продају фискалног система обвезнику.
(2) Правилником могу бити прописане додатне исправе неопходне за подношење захтјева из става
1 овог члана.

Члан 46
(Поступак регистрације произвођача, односно заступника)

(1) Захтјеви за регистрацију достављају се Комисији која разматра достављену документацију и на
основу оцјене исте може поднијети образложен предлог директору Дирекције:

a) за регистрацију произвођача, односно заступника;
b) за одбијање, односно одбацивање захтјева за регистрацију.

(2) Против рјешења из става 1 овог члана незадовољна страна може изјавити жалбу Апелационој
комисији.
(3) Трошкове регистрације сноси произвођач, односно заступник.
(4) Рјешење о регистрацији произвођача, односно заступника објављује се у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Члан 47
(Увјерење о испуњеним техничким и функционалним карактеристикама)

(1) Прије успостављања фискалног система у Дистрикту овлашћени произвођач, односно
заступник дужан је да прибави увјерење о испуњеним техничким и функционалним
карактеристикама опреме неопходне за фискализацију.
(2) Увјерење из става 1 овог члана издаје директор Дирекције на предлог Комисије.
(3) У случају измјене техничких и функционалних карактеристика опреме неопходне за
фискализацију за које је већ дато увјерење, овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да
прибави допунско, односно ново увјерење у складу са измијењеним захтјевима.

Члан 48
(Захтјев за издавање увјерења о испуњеним техничким и функционалним

карактеристикама)

(1) Регистровани произвођач, односно заступник може поднијети Комисији захтјев за издавање
увјерења о испуњеним техничким и функционалним карактеристикама за одређене дијелове
фискалног система који ће садржавати:

a) попуњен формулар за испитивање узорка дијела фискалног система;
b) комерцијалну брошуру за наведени дио фискалног система, са назначеним типом и сликом

тог дијела фискалног система касе и подацима о произвођачу, односно заступнику;
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c) корисничко и сервисно упутство тог дијела фискалног система које обухвата: основне
техничке податке, попис функција, инструкције о начину коришћења, програмирања и
одржавања, опис конструкције, монтажни цртеж, детаљне електронске шеме, списак
електронских елемената, комуникациони протокол, опис и изглед произвођачке пломбе и
начина пломбирања сервисном пломбом, алгоритам рада дијела фискалног система;

d) писмену изјаву регистрованог произвођача, односно заступника да одређени дио или
дијелови фискалног система нема функције које нису побројане у исправама из тачке c)
овог члана;

e) узорак дијела фискалног система намијењен за испитивање како су наведени у формулару
из тачке а) овог става.

(2) Захтјев за издавање увјерења о испуњеним техничким и функционалним карактеристикама,
произвођач односно заступник може предати истовремено за све дијелове фискалног система
неопходне за фискализацију, односно такав захтјев подносити за појединачне дијелове фискалног
система.
(3) У случају да се поднесени захтјев односи на испитивање постојања неопходних техничких и
функционалних карактеристика за терминал, произвођач, односно заступник ће уз захтјев
поднијети и писмену изјаву да терминал који је предмет испитивања нема скривене функције које
нису у документацији која прати терминал.
(4) У случају да се поднесени захтјев односи на испитивање постојања неопходних техничких и
функционалних карактеристика на софтвер, произвођач, односно заступник ће уз захтјев поднијети
и писмену изјаву да тај софтвер нема скривене функције које нису у документацији која прати тај
софтвер.

Члан 49
(Поступак издавања увјерења о испуњеним техничким и функционалним карактеристикама

дијелова фискалног система)

(1) Комисија организује испитивање о испуњеним техничким и функционалним карактеристикама
дијелова фискалног система.

(2) На предлог Комисије, директор ће издати регистрованом произвођачу увјерење на основу
позитивног резултата испитивања о испуњеним техничким и функционалним карактеристикама
узорка дијела фискалног система.

(3) На предлог Комисије, директор Дирекције одбија захтјев предвиђен одредбама члана 48 овог
закона, у случају негативног резултата испитивања испуњености техничких и функционалних
карактеристика узорка дијела фискалног система.

(4) Трошкове испитивања и одлучивања по захтјеву за издавање увјерења о испуњеним техничким
и функционалним карактеристикама сноси регистровани произвођач, односно заступник.

(5) Директор ће донијети одлуку по предлогу Комисије без одлагања, а најкасније у року од
тридесет (30) дана од дана подношења захтјева.

(6) У случају сваке измјене техничких и функционалних карактеристика дијела, односно дијелова
фискалног система који је био предмет испитивања, а за који је издато увјерење, регистровани
произвођач, односно заступник је дужан да прибави ново увјерење о испуњеним техничким и
функционалним карактеристикама тог дијела, односно дијелова фискалног система прије стављања
у промет истог.
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Члан 50
(Идентификациони број фискалног уређаја)

(1) Овлашћени произвођач, односно заступник је дужан да прије почетка стављања у промет типа
фискалног система за који је добио увјерење предвиђено одредбама члана 47 овог закона,
Дирекцији за финансије, Пореској управи поднесе захтјев за додјелу серије, односно почетног
ИБФУ.
(2) Произвођач, односно заступник је дужан да на видљив начин и трајно обиљежи ИБФУ на
сваком произведеном фискалном уређају и упише одговарајући ИБФМ у фискалну меморију
(модул) тог фискалног уређаја.
(3) Једним додијељеним ИБФУ произвођач, односно заступник може трајно обиљежити само један
фискални уређај те уписати одговарајући ИБФМ у фискалну меморију (модул) само тог фискалног
уређаја.

Члан 51
(Произвођачка и сервисна пломба)

(1) Овлашћени произвођач дужан је да на сваки фискални уређај стави произвођачку пломбу у току
производње која се не скида до почетка фискализације.
(2) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да уз захтјев за додјелу ИБФУ, ПУ учини
доступним прецизан увид у изглед произвођачке пломбе, путем било ког медија, као и сервисних
пломби овлашћених сервиса којима је дато овлашћење за сервисирање фискалних производа.
(3) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да у случају избора новог овлашћеног
сервиса, ПУ учини доступним прецизан увид у изглед сервисне пломбе тог сервиса, у року од
седам дана након давања овлашћења новом сервису.

Члан 52
(Уговор између регистрованог, односно овлашћеног произвођача, односно заступника и

Дирекције)

(1) Регистровани, односно овлашћени произвођач, односно заступник је дужан да прије стављања
фискалног система у промет закључи уговор о међусобним правима и обавезама са Дирекцијом,
којим овлашћени произвођач, односно заступник гарантује испуњење услова из овог закона.
(2) Дирекција води евиденцију о закљученим уговорима са регистрованим односно овлашћеним
произвођачима, односно заступницима, о увјерењима о испуњеним техничким и функционалним
карактеристикама опреме за фискализацију издатим у складу са одредбама члана 47 овог закона те
се стара о извршењу уговорних обавеза.

Члан 53
(Средства осигурања)

(1) У сврху осигурања услова из овог закона, односно уговора закљученог са Дирекцијом,
овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да за вријеме трајања уговора непрекидно има
гаранцију пословне банке са клаузулом „без приговора” која гласи на износ од 300.000 КМ.
(2) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да гаранцију из става 1 овог члана преда
Дирекцији приликом закључивања уговора из члана 52 овог закона.
(3) Испуњење услова из овог закона произвођач, односно заступник осигурава лицитационом
гаранцијом и иста се враћа регистрованом произвођачу приликом закључења уговора из члана 52
овог закона, након што регистровани произвођач лицитациону гаранцију замијени гаранцијом за
осигурање испуњења услова из овог закона из става 1 овог члана.



24

Члан 54
(Услови за активирање средстава осигурања)

(1) Средства осигурања из члана 45 става 1 тачке b) овог закона могу се активирати уколико
овлашћени произвођач, односно заступник по закључивању уговора из члана 52 овог закона не
обезбиједи гаранцију из члана 53 става 1 овог закона.
(2) Средства осигурања из члана 53 става 1 овог закона се могу активирати у свим случајевима
када овлашћени, односно регистровани произвођач, односно заступник не поступи у складу са
овим законом, а нарочито када:

a) ставља у промет фискални систем без увјерења из члана 47 овог закона;
b) не обезбиједи сервисну службу која располаже потребним резервним дијеловима и ако није

кадровски и технички опремљена за сервисирање продатог фискалног система;
c) смањи обим сервисне мреже, односно у случају престанка рада или укидања овлашћења

сервису од стране произвођача не обезбиједи нови сервис односно не овласти нови сервис;
d) не отклони недостатке на фискалном производу или не изврши замјену фискалног

производа са недостатком новим фискалним производом у складу са роковима
предвиђеним овим законом или уговором; односно у случају одузимања фискалног уређаја
од стране ПУ, ако на том фискалном уређају нису отклоњени недостаци, односно није
извршена њихова замјена у року прописаном одредбама члана 93 става 2 овог закона.

Члан 55
(Поступак активирања средстава осигурања)

(1) Комисија припрема и доставља директору и ПУ предлог за активирање средства осигурања на
основу оцјене о постојању неправилности предвиђених одредбама члана 54 овог закона.
(2) Директор активира средство осигурања из члана 53 става 1 овог закона на предлог ПУ.
(3) Овлашћени, односно регистровани произвођач, односно заступник дужан је да обезбиједи ново
средство осигурања у истом износу и под истим условима како је прописано одредбом члана 53
става 1 овог закона, у року од четрнаест (14) дана након активирања средства осигурања, да би
задржао статус регистрованог произвођача, односно заступника.

Члан 56
(Намјена средстава осигурања)

Средства осигурања из члана 53 става 1 овог закона могу се користити за:
a) обештећење буџета Дистрикта у случајевима из члана 54 става 1 тачака а), b) и c) овог

закона;
b) обештећење обвезника у случају из члана 54 става 1 тачке d) овог закона.

Члан 57
(Укидање одобрења за фискални систем)

Директор Дирекције ће, на предлог Комисије, укинути одобрење дато за одређени тип фискалног
система из члана 44 става 3 овог закона уколико:

a) овлашћени произвођач у року предвиђеном овим законом или уговором, не отклони
недостатке на фискалном производу или не изврши замјену фискалног производа са
недостатком новим фискалним производом;

b) ПУ рјешењем из члана 93 става 6 овог закона одузме фискални производ са недостатком од
обвезника.
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Члан 58
(Поступак за укидање одобрења за фискални систем)

(1) Комисија припрема и доставља директору предлог за укидање одобрења за одређени тип
фискалног система на основу оцјене о постојању недостатака предвиђених одредбама члана 57
овог закона.
(2) Рјешење о укидању одобрења за одређени тип фискалног система објављује се у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Члан 59
(Услови за брисање регистрације произвођача)

Директор ће, на предлог Комисије, донијети рјешење о брисању регистрације произвођача,
односно заступника уколико:

a) регистровани произвођач, односно заступник не обезбиједи сервис или ако сервис не
извршава обавезе прописане овим законом, односно уговором;

b) регистровани произвођач, односно заступник не обезбиједи гаранцију пословне банке у
складу с чланом 53 ставом 1 овог закона и чланом 55 ставом 3 овог закона.

Члан 60
(Поступак брисања регистрације произвођача, односно заступника)

(1) Комисија доставља директору Дирекције предлог за брисање регистрације произвођача,
односно заступника на основу оцјене о постојању услова за брисање регистрације произвођача,
односно заступника прописаних чланом 59 овог закона.
(2) Рјешење о брисању регистрације произвођача, односно заступника објављује се у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.
(3) ПУ ће у року од четрнаест (14) дана након брисања регистрације произвођача, односно
заступника преузети од овлашћених сервиса сервисне пломбе и досјее свих фискалних система тог
произвођача те исте понудити другом регистрованом произвођачу, односно заступнику.
(4) Дирекција ће закључити нови уговор којим ће се овластити нови регистровани произвођач,
односно заступник који ће гарантовати испуњење услова предвиђених овим законом.

ДИО ШЕСТИ – ФИСКАЛИЗАЦИЈА ФИСКАЛНИХ СИСТЕМА

Члан 61
(Почетак обављања дјелатности)

(1) Обвезник може започети обављање регистрованих дјелатности које се односе на промет робе,
односно пружања услуга, уколико на постојеће рачунаре инсталира софтверску апликацију, те
угради фискални систем и изврши фискализацију.
(2) Обвезник може започети обављање регистроване дјелатности које се односе на промет робе,
односно пружања услуга, послије набавке фискалног система и фискализације:

a) фискалног система, односно његовог повезивања са терминалом и инсталирања на
продајном мјесту; или
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b) фискалног штампача или фискалне регистар-касе – штампача, његовог повезивања са
терминалом и надређеним рачунаром са одговарајућим софтвером и инсталирања на
продајном мјесту.

(3) Обвезник је дужан да приликом набавке фискалног система:
a) набави исправан фискални уређај, односно фискалну касу која има одобрење предвиђено

овим законом те има неоштећену произвођачку или сервисну пломбу;
b) закључи уговор са овлашћеним сервисом о сервисирању и техничкој подршци за

коришћење набављеног фискалног система.
(4) Уговор између овлашћеног сервисера и обвезника из става 3 овог члана ће, између осталог,
садржавати одредбе о:

a) обуци радника обвезника за рад са фискалним системима;
b) начину примопредаје фискалних система између овлашћеног сервиса и обвезника при првој

испоруци и сервисирању;
c) цијени услуга сервисирања;
d) начину сачињавања пописа шифара артикала у фискалну касу;
e) обавезама сервиса према обвезнику у случају раскида уговора и закључивања новог

уговора са другим сервисером;
f) начину пријаве кварова и праћења тих пријава.

(5) Све трошкове набавке и уградње фискалног система из ставова 1 и 2 овог члана као и трошкове
одржавања фискалних система сносиће Влада Брчко дистрикта БиХ.

Члан 62
(Дефинисање назива и адресе продајног мјеста)

Обвезник је дужан да у захтјеву за фискализацију фискалног система дефинише назив и адресу
продајног мјеста тако да они одговарају:

a) називу и адреси продајног мјеста на коме обвезник региструје промет преко фискалног
уређаја, односно фискалне касе, или

b) називу и адреси мјеста на коме је обвезник регистровао своју дјелатност, искључиво ако
обвезник обавља промет на уобичајеним покретним тезгама, преко лица која долазе на
врата купцу или преко путујућих продаваца.

Члан 63
(Фискализација фискалног система)

(1) Фискализација се врши у овлашћеном сервису од овлашћеног лица ПУ и овлашћеног сервисера.
(2) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да обезбиједи да у фискалној меморији
буде уписан ИБФМ прије почетка фискализације.
(3) Овлашћени сервисер дужан је да у поступку фискализације упише у фискалну меморију
вријеме обављене фискализације, уколико већ није уписано.
(4) Промјена података из ставова 2 и 3 овог члана није дозвољена.
(5) Овлашћено лице ПУ утврђује да ли су подаци из ставова 2 и 3 овог члана исправно и тачно
унесени у фискалну меморију, послије чега ставља програмску и фискалну пломбу на мјестима
прописаним упутством овлашћеног произвођача, односно заступника.
(6) Овлашћени сервисер дужан је да упише назив и адресу продајног мјеста у оперативну меморију
и у сервисну књижицу фискалне касе.
(7) Овлашћени сервис дужан је да на фискални уређај стави своју сервисну пломбу по извршеној
фискализацији.
(8) ПУ доноси рјешење о фискализацији, најкасније наредног радног дана након фискализације.
(9) Обвезник је дужан да чува рјешење из става 8 овог члана уз фискални уређај, односно фискалну
касу на коју се односи.
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(10) ПУ води евиденцију о фискалним уређајима, односно фискалним касама за које је донесено
рјешење из става 8 овог члана.

Члан 64
(Поступак иницијалне фискализације фискалног уређаја)

(1) Иницијална фискализација фискалног уређаја врши се прије испоруке истог обвезнику, односно
почетка евидентирања промета преко фискалног уређаја.

(2) Обвезник је дужан да приликом набавке фискалног система преко овлашћеног сервиса поднесе
ПУ захтјев за иницијалну фискализацију фискалног уређаја, односно фискалне касе.

(3) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да фискални уређај, односно фискалну
касу прије његове иницијалне фискализације непосредно испоручи овлашћеном сервису.

(4) Овлашћени сервис дужан је да обавијести ПУ о испоруци фискалног уређаја, односно фискалне
касе из става 3 овог члана без одлагања, а најкасније у року од два радна дана након испоруке.

(5) Овлашћени сервис дужан је да без одлагања, а најкасније два дана прије датума иницијалне
фискализације писмено обавијести обвезника о датуму иницијалне фискализације.

(6) Овлашћено лице ПУ прије почетка фискализације провјерава да ли на фискалном уређају,
односно фискалној каси и терминалу постоји произвођачка пломба која одговара коду
достављеном ПУ.

(7) Овлашћено лице ПУ у случају постојања неоштећене произвођачке пломбе која одговара коду
достављеном ПУ, одобрава спровођење поступка фискализације у складу са одредбама члана 63
овог закона, а у супротном, овлашћено лице ПУ рјешењем налаже овлашћеном сервису набавку
исправног фискалног система.

(8) Обвезник ће преузети одговарајући фискализовани фискални систем и исти ставити у без
одлагања, а најкасније у року од два дана од иницијалне фискализације фискалног уређаја, односно
фискалне касе.

Члан 65
(Преузимање података из фискалне меморије)

(1) Обвезник је дужан да фискални уређај, односно фискалну касу прије преузимања података из
фискалне меморије непосредно испоручи овлашћеном сервису, наведеном у уговору из члана 61
става 3 тачке b) овог закона.

(2) Преузимање података из фискалне меморије врши се у овлашћеном сервису од стране
овлашћеног лица ПУ и овлашћеног сервисера.
(3) Овлашћени сервисер у присуству овлашћеног лица ПУ дужан је да скине фискални модул и
преузме све податке из фискалне меморије фискалног уређаја, односно фискалне касе, о чему се
саставља записник.
(4) Обвезник има право да присуствује преузимању података из фискалне меморије. Овлашћени
сервис ће обавијестити обвезника о времену преузимања података из фискалне меморије најмање
два дана прије преузимања.
(5) Овлашћени сервис дужан је да чува фискални модул само у случају писменог захтјева ПУ за
случај потребе за вјештачењем.
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(6) ПУ именује комисију за уништавање фискалног модула, од представника ПУ и представника
овлашћеног сервисера.
(7) Овлашћени сервис дужан је да уништи фискални модул у присуству комисије на основу
писаног одобрења ПУ.
(8) Комисија из става 6 овог члана саставља записник о извршеном уништавању фискалног модула.

Члан 66
(Накнадни поступци и престанак обављања дјелатности)

Детаљи техничких и оперативних питања у вези с престанком обављања дјелатности, поступком
замјене фискалног модула, накнадне фискализације усљед сервисирања, промјене назива и адресе
продајног мјеста, крађе, оштећења и уништења фискалног уређаја, односно фискалне касе или
дијела фискалног система усљед више силе као и детаљи свих других евентуалних накнадних
поступака биће утврђени правилником.

Члан 67
(Поступак замјене фискалног модула)

(1) Преузимање података из фискалне меморије и фискализација фискалног система врше се при
свакој замјени фискалног модула.

(2) Обвезник је дужан да преко овлашћеног сервиса поднесе ПУ захтјев за замјену фискалног
модула. По наведеном захтјеву, уколико је исти оправдан, ПУ даје одобрење без одлагања, а
најкасније у року од три дана.

(3) Овлашћени сервис дужан је да без одлагања, а најкасније два дана прије датума замјене
фискалног модула писмено обавијести обвезника о датуму замјене фискалног модула.

(4) Обвезник је дужан да преузме фискализовани фискални систем без одлагања, а најкасније у
року од два дана након замјене фискалног модула.

Члан 68
(Поступак накнадне фискализације усљед сервисирања)

(1) Накнадну фискализацију у овлашћеном сервису врше овлашћено лице ПУ и овлашћени
сервисер.

(2) Овлашћени сервис дужан је да поднесе ПУ захтјев за накнадну фискализацију усљед
сервисирања, ако у поступку сервисирања фискалног уређаја, односно фискалне касе утврди да се
мора извршити уклањање програмске пломбе или фискалне пломбе.

(3) У случају оправданости захтјева из става 1 овог члана, овлашћено лице ПУ писмено одобрава
уклањање програмске пломбе или фискалне пломбе, а рок за сервисирање се продужава за вријеме
потребно за издавање писменог одобрења из овог става, које неће бити дуже од три радна дана.

(4) Поступак накнадне фискализације спроводи се послије интервенције овлашћеног сервисера на
програмској меморији или фискалном модулу.
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Члан 69
(Промјена назива и адресе продајног мјеста)

(1) Обвезник је дужан да најкасније у року од три дана прије промјене назива или адресе продајног
мјеста преко овлашћеног сервиса поднесе ПУ захтјев за промјену назива и адресе продајног мјеста
у фискалном систему.

(2) Овлашћени сервисер дужан је да упише назив и адресу новог продајног мјеста у оперативну
меморију и у сервисну књижицу, прије почетка регистровања промета на новом продајном мјесту.

(3) У случају из става 1 овог члана ПУ доноси ново рјешење о фискализацији у којем се наводе
разлози поновне фискализације.

Члан 70
(Престанак обављања дјелатности)

(1) Обвезник је дужан да преко овлашћеног сервиса поднесе ПУ захтјев за брисање из регистра
обвезника фискализације због престанка обављања дјелатности.

(2) Овлашћени сервис дужан је да без одлагања, а најкасније два дана прије датума преузимања
података из фискалне меморије писмено обавијести обвезника о датуму преузимања података из
фискалне меморије.

(3) Поступак преузимања података из фискалне меморије спроводи се у складу са одредбама члана
65 овог закона.

(4) У случају да обвезник не поднесе захтјев из става 1 овог члана, ПУ може спровести поступак
брисања из регистра обвезника фискализације по службеној дужности.

Члан 71
(Крађа, оштећење и уништење фискалног уређаја усљед више силе)

(1) Обвезник је дужан да писмено обавијести ПУ о престанку регистровања промета преко
фискалног уређаја, односно фискалне касе без одлагања, а најкасније у року од три дана након
крађе, односно оштећења или уништења фискалног уређаја усљед више силе.
(2) Обвезник је дужан да записник надлежног органа, односно организације, достави ПУ без
одлагања, а најкасније у року од три дана након пријема истог.
(3) У случају из става 2 овог члана, ПУ доноси рјешење о брисању конкретног фискалног уређаја,
односно фискалне касе из регистра фискализованих фискалних уређаја, односно фискалних каса и
укидању рјешења о фискализацији украденог, односно оштећеног или уништеног фискалног
уређаја усљед више силе.
(4) Рјешење из става 3 овог члана ПУ доставља обвезнику и овлашћеном сервису.
(5) Овлашћени сервис је дужан да одвојено чува досје конкретног фискалног уређаја, односно
фискалне касе, за коју је ПУ донијела рјешење из става 3 овог члана.
(6) У случају крађе фискалног уређаја, односно фискалне касе, обвезник је дужан у року од осам
дана након крађе да обезбиједи фискализацију новог фискалног уређаја те стављање у рад истог
како је прописано овим законом.
(7) У случају оштећења или уништења фискалног уређаја, односно фискалне касе усљед више силе,
обвезник је дужан да у року од осам дана након оштећења, односно уништења обезбиједи
фискализацију новог фискалног уређаја те стављање у рад истог како је прописано овим законом.
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(8) Овлашћени сервис дужан је да писмено обавијести ПУ о немогућности сервисирања и враћања
фискалног уређаја, односно фискалне касе обвезнику без одлагања, а најкасније у року од три дана
након крађе, односно оштећења или уништења фискалног уређаја, односно фискалне касе усљед
више силе. Исто обавјештење ће овлашћени сервис упутити ПУ у случају да се оштећени фискални
уређај, односно фискална каса не може сервисирати и вратити у разумном року од највише осам
дана.
(9) Овлашћени сервис дужан је да записник надлежног органа, односно организације, достави ПУ
без одлагања, а најкасније у року од три дана након пријема записника.
(10) У случају из става 9 овог члана, ПУ доноси рјешење о брисању фискалног уређаја, односно
фискалне касе из регистра фискализованих уређаја те укидању рјешења о фискализацији
украденог, односно оштећеног или уништеног фискалног уређаја, односно фискалне касе усљед
више силе.
(11) Рјешење из става 10 овог члана ПУ доставља обвезнику и овлашћеном сервису.
(12) Овлашћени сервис дужан је да одвојено чува досје конкретног фискалног уређаја, за који је
ПУ донијела рјешење из става 10 овог члана.
(13) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да писмено обавијести ПУ у случају
немогућности испоруке новог нефискализованог фискалног уређаја, односно фискалне касе
овлашћеном сервису, у року од три дана након крађе, односно оштећења или уништења фискалног
уређаја, односно фискалне касе усљед више силе.
(14) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да записник надлежног органа, односно
организације, достави ПУ без одлагања, а најкасније у року од три дана након пријема записника.

ДИО СЕДМИ – ЕВИДЕНТИРАЊЕ, СТОРНИРАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ ПРОМЕТА

Члан 72
(Сачињавање базе артикала фискалног уређаја)

(1) Обвезник је дужан да у базу артикала унесе једнозначно и недвосмислено идентификован
цјелокупан асортиман артикала којима је задужено продајно мјесто.
(2) Обвезник је дужан да у бази артикала сваком артиклу додијели ознаку одговарајуће пореске
стопе у складу са одредбама члана 13 овог закона.

Члан 73
(Штампани фискални рачун)

(1) Обвезник је дужан да клијенту изда фискални рачун одштампан на фискалном уређају, односно
фискалној каси преко кога је евидентиран промет, без обзира да ли то клијент захтијева, у случају
постојања бар једног исправног фискалног уређаја, односно фискалне касе на продајном мјесту.
(2) Обвезник је дужан да фискални рачун изда са свим обавезним подацима из члана 39 овог
закона.

Члан 74
(Сторнирање евидентираног промета)

(1) Грешке при евидентирању промета преко фискалног уређаја, односно фискалне касе могу се
исправити сторнирањем евидентираног промета на штампаном фискалном рачуну прије задавања
команде фискалном уређају, односно фискалној каси за наплату износа клијенту.
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(2) Грешком у евидентирању промета, у смислу овог закона, не сматра се сторнирање цјелокупног
евидентираног промета на штампаном фискалном рачуну прије задавања команде фискалном
уређају за наплату нултог износа клијенту, чија је посљедица штампање фискалног рачуна без
промета.

Члан 75
(Писани фискални рачун)

(1) У случају непостојања бар једног исправног фискалног уређаја, односно фискалне касе на
продајном мјесту, обвезник је дужан да клијенту изда фискални рачун писан руком у два
примјерка, без обзира да ли то клијент захтијева.
(2) Обвезник је дужан сваки појединачно остварени евидентирани промет из писаних фискалних
рачуна накнадно регистровати и одштампати одговарајуће фискалне рачуне на фискалном уређају,
односно фискалној каси у најкраћем могућем времену.
(3) Обвезник је дужан да најмање три године на продајном мјесту чува други примјерак писаног
фискалног рачуна из става 1 овог члана.
(4) Рок из става 3 овог члана рачуна се од првог дана наредне календарске године.

Члан 76
(Чување фискалног рачуна од стране клијента)

Клијент је дужан да штампани или писани фискални рачун узме и сачува у кругу од двадесет (20)
метара по напуштању продајног мјеста и покаже га на захтјев овлашћеног лица Пореске управе.

Члан 77
(Штампани рекламирани рачун)

(1) Грешке у евидентирању промета преко фискалног уређаја, односно фискалне касе које нису
отклоњене прије задавања команде фискалном уређају, односно фискалној каси за наплату износа
клијенту могу се исправити издавањем рекламираног рачуна само ако се купљена роба рекламира
и враћа или се на други начин врши рекламација робе послије издавања фискалног рачуна.

(2) Обвезник је дужан да клијенту изда рекламирани рачун одштампан на фискалном уређају,
односно фискалној каси преко које је рекламиран промет, без обзира да ли то клијент захтијева, у
случају постојања бар једног исправног фискалног уређаја, односно фискалне касе на продајном
мјесту.

(3) Обвезник је дужан да рекламирани рачун изда са свим обавезним подацима предвиђеним у
члану 40 овог закона.

Члан 78
(Сторнирање рекламираног промета)

(1) Грешке при рекламирању промета преко фискалног уређаја, односно фискалне касе могу се
исправити сторнирањем рекламираног промета на штампаном рекламираном рачуну прије давања
команде фискалном уређају, односно фискалној каси за штампање рекламираног рачуна, односно
команде за наплату.

(2) Грешком у рекламирању промета, у смислу овог закона, не сматра се сторнирање цјелокупног
рекламираног промета на штампаном рекламираном рачуну прије задавања команде фискалном
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уређају, односно фискалној каси за исплату нултог износа клијенту, чија је посљедица штампање
рекламираног рачуна без промета.

Члан 79
(Писани рекламирани рачун)

(1) У случају непостојања бар једног исправног фискалног уређаја, односно фискалне касе на
продајном мјесту, обвезник је дужан да клијенту изда рекламирани рачун писан руком у два
примјерка, без обзира да ли то клијент захтијева.

(2) Обвезник је дужан да најмање три године на продајном мјесту чува други примјерак писаног
рекламираног рачуна из става 1 овог члана.

(3) Рок из става 2 овог члана рачуна се од првог наредног дана од дана издавања рекламираног
рачуна.

(4) Обвезник је дужан да сваки појединачни рекламирани промет из писаних рекламираних
рачуна, накнадно региструје и одштампа одговарајуће рекламиране рачуне на фискалном уређају,
односно фискалној каси у најкраћем могућем времену.

Члан 80
(Чување рекламираног рачуна од стране клијента)

Клијент је дужан да штампани или писани рекламирани рачун узме и сачува у кругу од двадесет
(20) метара по напуштању продајног мјеста и покаже га на захтјев овлашћеног лица инспекције.

Члан 81
(Истицање обавјештења)

Обвезник је дужан да на видном мјесту на продајном мјесту истакне обавјештење о:

a) обавези издавања штампаног, односно писаног фискалног и рекламираног рачуна од стране
обвезника;

b) обавези узимања штампаног, односно писаног фискалног и рекламираног рачуна од стране
клијента;

c) праву клијента да купљену робу, односно извршене услуге не плати обвезнику ако му
обвезник не изда штампани или писани фискални рачун;

d) праву клијента да рекламирану робу узме натраг послије исплате клијенту ако му обвезник
не изда штампани или писани рекламирани рачун.

Члан 82
(Плаћање на основу фактуре)

(1) Ако клијент плаћање врши на основу фактуре, обвезник је дужан да у фактуру унесе редни број
фискалног рачуна на основу кога је регистрован промет у фискалном уређају, односно фискалној
каси.

(2) Обвезник је дужан да на продајном мјесту држи копије издатих фактура из става 1 овог члана.
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(3) Остварени евидентирани промет и рекламирани промет преко фискалног уређаја, односно
фискалне касе за који се плаћање врши на основу фактуре, обвезник је дужан да исказује у књизи
дневних извјештаја.

Члан 83
(Штампање и чување фискалних докумената и штампане контролне траке)

(1) Обвезник је дужан да чува одштампану контролну траку једну фискалну годину, а рок се
рачуна од првог наредног дана од дана штампања контролне траке.

(2) Штампање фискалних докумената врши се на папиру чији квалитет обезбјеђује читање
података из фискалних докумената у року дефинисаном прописима који регулишу рокове и начин
чувања ове врсте докумената.

(3) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да у корисничком упутству фискалног
уређаја одреди минимални квалитет папира из става 1 овог члана.

(4) Обвезник је дужан да за штампање фискалних докумената користи папир чији је квалитет бољи
или једнак квалитету папира из става 2 овог члана.

(5) Фискални документи, књига дневних извјештаја и сервисне књижице представљају
вјеродостојну документацију од значаја за утврђивање пореза.

Члан 84
(Поступање са фискалним документима)

(1) Обвезник је дужан да води по једну књигу дневних извјештаја за сваки фискални уређај,
односно фискалну касу за сваку календарску годину.

(2) Обвезник је дужан да сачини и одштампа дневни извјештај на крају рада, минимално једном
дневно уколико је тог дана остварио промет.

(3) Обвезник је дужан да сваки штампани исјечак дневног извјештаја региструје и одложи у књигу
дневних извјештаја хронолошким редом.

(4) Обвезник је дужан да сачини и одштампа периодични извјештај на крају рада, посљедњег дана
сваког пореског периода.

(5) Обвезник је дужан да сваки одштампани исјечак периодичног извјештаја региструје и одложи у
књигу дневних извјештаја хронолошким редом.

Члан 85
(Пренос података помоћу терминала)

(1) Регистровани произвођач, односно заступник је дужан да закључи уговор са оператером
телекомуникација који ће обезбиједити GPRS мрежу на локацији обвезника. Обвезник ће
закључити уговор са оператером телекомуникација који ће обвезнику обезбиједити претплатничку
картицу која подразумијева коришћење GPRS и других услуга за пренос података између
терминала и сервера ПУ.
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(2) Обвезник је дужан да исправан терминал држи стално прикључен на исправан фискални уређај,
односно фискалну касу преко првог порта терминала и одговарајућег порта фискалног уређаја.

(3) Обвезник је дужан да обезбиједи очитавање података из фискалног уређаја, односно фискалне
касе помоћу терминала и пренос очитаних података из фискалне меморије ка серверу ПУ, у складу
са упутством овлашћеног произвођача, односно заступника, а на основу команди које задаје сервер
ПУ.

ДИО ОСМИ – СЕРВИСИРАЊЕ ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

Члан 86
(Сервисирање фискалног система)

(1) Сервисирањем фискалног система сматрају се технички преглед, односно радње на хардверу
или софтверу фискалног производа с циљем обезбјеђивања техничке исправности и
функционалности фискалног производа.

(2) Техничком подршком, у смислу овог закона, сматрају се радње које обавља овлашћени сервис
ради обучавања обвезника за коришћење фискалног производа у складу са овим законом и осталим
прописима.

(3) Овлашћени произвођач, односно заступник уговором даје и укида овлашћење сервису за
сервисирање фискалних система и пружање техничке подршке обвезнику за коришћење фискалног
производа.

(4) Сервисирање фискалног производа врши се на захтјев обвезника.

(5) Сервисирање фискалног производа врши само овлашћени сервис.

(6) Овлашћени сервис дужан је да сервисира фискални производ или на продајном мјесту или у
овлашћеном сервису.

(7) Овлашћени сервис дужан је да након сваке сервисне интервенције све податке о интервенцији
евидентира у писаној и електронској сервисној књижици, те ажуриране сервисне књижице у
електронској форми на захтјев ПУ, произвођача и овлашћеног произвођача, односно заступника
редовно доставља ПУ, произвођачу и овлашћеном произвођачу, односно заступнику.

(8) Уговор којим овлашћени произвођач даје овлашћење сервису из става 3 овог члана ће, између
осталог, садржавати одредбе о:

a) начину примопредаје фискалних система при првој испоруци;
b) испоруци сим-картица за терминале;
c) начину вођења документације.

(9) Неисправност било којег дијела фискалног система резултира неисправношћу фискалног
система у коме се појединачни дио фискалног система налази.

(10) Обвезник не смије предузимати никакве радње на неисправном фискалном уређају и дужан је
да одмах, а најкасније у року од двадесет четири (24) часа, обавијести овлашћени сервис.
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(11) Овлашћени сервис дужан је да писмено обавијести ПУ о свим случајевима неоснованог
пријављивања неисправности фискалног производа.

(12) Овлашћени сервис је дужан да сервисирање фискалног производа изврши у року од два дана
од дана достављања захтјева за сервисирање.

(13) Обвезник је дужан да минимално једном годишње захтијева, а овлашћени сервис да обави
технички преглед на фискализованом фискалном систему.

Члан 87
(Досје, сервисна књижица и сервисирање фискалног уређаја, односно фискалне касе)

(1) Овлашћени сервис дужан је да сачини и чува досје фискалног уређаја, односно фискалне касе и
изда сервисну књижицу фискалног уређаја, односно фискалне касе за сваки уређај који сервисира
према уговору из члана 86 става 3 овог закона.

(2) Обвезник је дужан да сервисну књижицу фискалног уређаја, односно фискалне касе чува уз
фискални уређај, односно фискалну касу на коју се односи.

(3) Овлашћени сервисер дужан је да у досје фискалног уређаја, односно фискалне касе и сервисну
књижицу фискалног уређаја, односно фискалне касе упише податке о сваком сервису фискалног
уређаја, односно фискалне касе као и друге податке, као што су:

a) назив обвезника;
b) назив и адреса продајног мјеста гдје се региструје промет преко фискалног уређаја,

односно фискалне касе која је предата на сервисирање;
c) ЈИБ;
d) ИБФУ;
e) вријеме почетка сервиса;
f) вријеме краја сервиса;
g) врста сервиса;
h) стање сервисне пломбе;
i) стање програмске пломбе;
j) стање фискалне пломбе;
k) стање бројача редних бројева: сервиса, ресета, промјене пореских стопа, фискалног рачуна,

рекламираног рачуна, дневног извјештаја;
l) спецификација извршених радова;
m) потврда о исправности фискалног уређаја, односно фискалне касе послије обављеног

сервиса;
n) подаци о лицу које је захтијевало сервисирање фискалног уређаја.

(4) Овлашћени сервисер дужан је да приликом сервисирања фискалног уређаја, односно фискалне
касе, у фискалну меморију упише врсту сервиса као и вријеме почетка и краја сервиса фискалног
уређаја, односно фискалне касе.

(5) Неисправност фискалног уређаја, односно фискалне касе подразумијева само ону неисправност
која је уписана и у сервисну књижицу фискалног уређаја, односно фискалне касе и у фискалну
меморију фискалног уређаја, односно фискалне касе.
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(6) Овлашћени сервисер ће сервисирати фискални уређај, односно фискалне касе на продајном
мјесту само у случају када не постоји потреба за скидањем ни програмске ни фискалне пломбе.

(7) Овлашћени сервисер дужан је да послије сваке интервенције због које је скидана сервисна
пломба на фискалном уређају, односно фискалној каси, стави нову сервисну пломбу на фискални
уређај, односно фискалну касу и у сервисну књижицу фискалног уређаја, односно фискалне касе
упише код те сервисне пломбе.

(8) Обвезник је дужан да инсталира нови фискални систем:

a) ако на продајном мјесту нема други исправан фискални систем;
b) и ако због неисправности фискалног система није регистровао промет преко фискалног

уређаја, односно фискалне касе дуже од петнаест (15) радних дана укупно у току
календарске године.

Члан 88
(Ресетовање фискалног уређаја, односно фискалне касе)

(1) Подаци у оперативној меморији фискалног уређаја, односно фискалне касе могу се ресетовати
само на начин прописан одредбама члана 12 овог закона.

(2) Ресет ради деблокаде софтвера без брисања садржаја оперативне меморије, података о
оствареном евидентираном промету и оствареном рекламираном промету, или базе артикала, не
сматра се неисправношћу фискалног уређаја, односно фискалне касе.

(3) Ресет из става 2 овог члана може обавити и обвезник.

(4) Ресети којима се брише цјелокупни садржај оперативне меморије, брисање података о
оствареном евидентираном и оствареном рекламираном промету, и брисање базе артикала у
оперативној меморији, представљају неисправност фискалног уређаја, односно фискалне касе.

(5) Ресете из става 4 овог члана обавља искључиво овлашћени сервис, односно сервисер.

(6) У случају вршења неовлашћених ресета, ПУ у поступку контроле обезбјеђује доказ о
неовлашћеном ресету путем вјештачења.

(7) Уколико се, на основу спроведеног вјештачења, утврди да је извршен неовлашћени ресет
фискалног уређаја, односно фискалне касе, трошкове вјештачења у случају из става 6 овог члана
сноси обвезник.

Члан 89
(Евиденција о овлашћеним сервисима и овлашћеним сервисерима)

(1) Овлашћени произвођач дужан је да води евиденцију о овлашћеним сервисима и овлашћеним
сервисерима.

(2) Овлашћени сервис дужан је да води евиденцију о овлашћеним сервисерима.

(3) Овлашћени произвођач или овлашћени заступник дужан је да у року од три дана након
издавања овлашћења овлашћеном сервису, односно овлашћеном сервисеру, достави ПУ податке из
евиденције из ставова 1 и 2 овог члана.
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(4) У случају престанка рада или укидања овлашћења сервису од стране произвођача, произвођач
је дужан да обезбиједи или овласти други сервис за све обвезнике који су имали уговор о
сервисирању и пружању техничке подршке са сервисом који је престао са радом или му је одузето
овлашћење.

(5) Овлашћени произвођач или овлашћени заступник је дужан да писмено обавијести ПУ и
обвезника о губитку или укидању овлашћења сервису, као и давању овлашћења новом сервису, у
року од три дана од давања овлашћења новом сервису.

Члан 90
(Досје, сервисна књижица и сервисирање терминала)

(1) Овлашћени сервис дужан је да сачини и чува досје терминала и изда сервисну књижицу
терминала за сваки терминал који сервисира у складу са законом и уговором.

(2) Обвезник је дужан да сервисну књижицу терминала чува уз терминал на који се та сервисна
књижица односи.

(3) Овлашћени сервисер дужан је да у досје терминала и сервисну књижицу терминала упише
податке о сервисирању терминала, као и друге податке, као што су:

a) назив обвезника;
b) назив и адреса продајног мјеста гдје се налази фискални уређај, односно фискална каса

повезана са терминалом који је предмет сервисирања;
c) ЈИБ;
d) ИБФУ;
e) вријеме почетка сервиса;
f) вријеме краја сервиса;
g) врста сервиса;
h) стање сервисне пломбе;
i) стање програмске пломбе;
j) спецификација извршених радова;
k) потврда о исправности терминала послије сервисирања;
l) подаци о лицу које је захтијевало сервисирање терминала.

(4) Неисправност терминала јесте само неисправност која је уписана у сервисну књижицу
терминала.

(5) Овлашћени сервис ће сервисирати терминал на продајном мјесту само у случају када не постоји
потреба за скидањем програмске пломбе.

(6) Овлашћени сервисер дужан је да послије сваке интервенције због које је скидана сервисна
пломба на терминалу, стави нову сервисну пломбу на терминал и у сервисну књижицу терминала
упише код нове сервисне пломбе.

Члан 91
(Досје, сервисна књижица и сервисирање софтвера)

(1) Овлашћени сервис дужан је да сачини и чува досје софтвера и изда сервисну књижицу софтвера
за сваки софтвер који сервисира у складу са Законом и уговором.
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(2) Обвезник је дужан да сервисну књижицу софтвера чува уз надређени рачунар са софтвером на
који се та сервисна књижица односи.

(3) Овлашћени сервисер дужан је да у досје софтвера апликације и сервисну књижицу софтвера
упише податке о сервису, као и друге податке, као што су:

a) назив обвезника;
b) назив и адреса продајног мјеста гдје се налази фискални уређај, односно фискална каса

повезана са надређеним рачунаром са софтвером који је предмет сервиса;
c) ЈИБ;
d) ИБФУ;
e) вријеме почетка сервиса;
f) вријеме краја сервиса;
g) врста сервиса;
h) спецификација извршених радова;
i) потврда о исправности софтвера; и
j) подаци о лицу које је захтијевало сервисирање софтвера.

(4) Неисправност софтвера јесте само неисправност која је уписана у сервисну књижицу софтвера.

ДИО ДЕВЕТИ – СИСТЕМ КОНТРОЛЕ У СПРОВОЂЕЊУ ОВОГ ЗАКОНА

Члан 92
(Надзор над спровођењем овог закона)

(1) У примјени овог закона обавља се контрола, и то како слиједи:

a) контрола фискалних система;
b) контрола евидентирања промета путем фискалних система;
c) контрола овлашћених сервиса и овлашћених сервисера.

(2) Контролу из претходног става врши ПУ.

(3) Правилником се може детаљније прописати начин и облик контроле, а нарочито:

a) контрола техничких и функционалних карактеристика фискалног производа;
b) контрола евидентирања промета преко фискалног система;
c) контрола фискалних система приликом сервисирања;
d) контрола рада овлашћених сервиса и овлашћених сервисера.

Члан 93
(Контрола техничких и функционалних карактеристика фискалног производа)

(1) Контрола техничких и функционалних карактеристика фискалних производа овлашћених
произвођача врши се:

a) на основу годишњег плана контроле;
b) на захтјев ПУ;
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c) на захтјев овлашћеног сервиса.

(2) Ако ПУ у поступку контроле утврди да одређени тип фискалног производа не одговара
карактеристикама из чланова од 16 до 38 овог закона, рјешењем привремено забрањује даље
стављање у промет и коришћење тог типа фискалног производа и налаже овлашћеном
произвођачу, односно заступнику да, у року који не може бити дужи од петнаест (15) дана од дана
пријема рјешења о привременој забрани стављања у промет конкретног типа фискалног производа:

a) утврђене недостатке отклони код свих фискалних производа тог типа стављених у промет,
код којих се утврди постојање таквог недостатка, или

b) обвезнику, о свом трошку, замијени фискални производ са недостатком новим фискалним
производом одговарајућег и одобреног типа.

(3) Против рјешења из става 2 овог члана обвезник има право да изјави жалбу у року од петнаест
(15) дана након пријема рјешења, с тим што жалба не задржава извршење рјешења.

(4) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је:

a) да писмено обавијести све своје овлашћене сервисе о утврђеним недостацима на
одређеном типу фискалног производа, у року од три дана од дана пријема рјешења из
става 2 овог члана;

b) да наложи својим овлашћеним сервисима да, најкасније у року од три дана након
пријема обавјештења, сачине списак фискалних производа на којима нису отклоњени
недостаци, или није извршена њихова замјена новим фискалним производом и о томе у
истом року доставе списак овлашћеном произвођачу, односно заступнику.

(5) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да, најкасније у року од седам дана након
пријема списка из става 4 овог члана, сачини извјештај о извршењу налога из става 2 овог члана са
списком фискалних производа на којима нису отклоњени недостаци, или није извршена њихова
замјена новим фискалним производом и достави га Дирекцији и ПУ.

(6) ПУ је дужна да одмах, а најкасније у року од пет дана након истека рока из става 2 овог члана,
донесе рјешење о одузимању фискалног производа са његовом сервисном књижицом ако на том
фискалном производу нису отклоњени недостаци, односно није извршена њихова замјена новим
производом.

(7) Против рјешења из става 6 овог члана обвезник има право да изјави жалбу у року од петнаест
(15) дана од дана достављања рјешења, с тим што жалба не задржава извршење рјешења.

(8) Ако овлашћени произвођач, односно заступник у року из става 2 овог члана не отклони
утврђене недостатке на фискалном производу или не изврши његову замјену фискалним
производом који има све карактеристике захтијеване овим законом, ПУ ће путем Комисије
предложити директору укидање одобрења за конкретан тип фискалног система.

(9) Ако износ средстава осигурања из активираног средства осигурања није довољан за накнаду
трошкова набавке новог фискалног производа у цијелости, обвезнику се исплаћује сразмјеран дио
накнаде трошкова.
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Члан 94
(Контрола регистровања промета преко фискалног система)

(1) ПУ врши контролу регистровања промета преко фискалног уређаја, односно фискалне касе,
контролу сервисне, програмске и фискалне пломбе фискалне касе, пренос података преко
терминала, контролу сервисне и програмске пломбе терминала и контролу софтвера, односно
софтверске апликације у примјени.

(2) Обвезник је дужан да на захтјев овлашћеног лица ПУ одштампа базу артикала, пресјек стања и
периодични извјештај за захтијевани период.

(3) Обвезник је дужан да на захтјев овлашћеног лица тржишне инспекције одштампа базу артикала
фискалне касе.

(4) Ако софтвер фискалног уређаја, односно софтвер за надређени рачунар преко кога се дају
команде фискалном уређају преко порта фискалне касе, омогућава вођење и чување других
података, који нису дефинисани у фискалним документима, обвезник је дужан да их учини
доступним ПУ, на њен захтјев, у поступку контроле из става 1 овог члана.

(5) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да за потребе контроле регистровања
промета путем фискалног уређаја, сачини посебно упутство о начину коришћења фискалног
уређаја, софтвера фискалног уређаја и свим могућностима које дијелови фискалног система
кориснику стављају на располагање, односно софтвера на надређеном рачунару повезаном са
фискалним уређајем, односно фискалном касом и могућностима истог, и да га достави ПУ, у року
од тридесет (30) дана од дана потписивања уговора предвиђеног одредбама члана 52 овог закона.

(6) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да сачини ново упутство о начину
коришћења софтвера фискалног уређаја и свим могућностима које исти ставља на располагање
кориснику, односно софтвера на надређеном рачунару повезаном са фискалним уређајем и
могућностима истог, и да га достави ПУ у року од пет дана након добијања одговарајућег
увјерења, у случају да врши измјену и допуну софтвера фискалног уређаја, односно софтвера на
надређеном рачунару који задаје команде фискалном уређају преко порта фискалног уређаја.

(7) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да је обвезник сакрио, отуђио,
уништио или учинио неупотребљивим фискални уређај преко којег је регистровао промет, због
чега није могуће извршити контролу регистровања промета путем фискалног уређаја, односно
другу контролу за коју је ПУ надлежна, ПУ рјешењем изриче мјеру привремене забране обављања
дјелатности обвезника у трајању до шездесет (60) дана.

(8) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да обвезник на продајном мјесту
нема фискални уређај, односно да држи нефискалну регистар-касу или нефискализовани фискални
уређај, ПУ доноси рјешење о одузимању нефискализованог уређаја и рјешењем изриче мјеру
привремене забране обављања дјелатности обвезника у трајању до шездесет (60) дана.

(9) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да обвезник врши регистровање
промета коришћењем софтвера без увјерења из члана 47 овог закона, на надређеном рачунару
преко кога се задају команде нефискалном штампачу, нефискалном регистар-уређају – штампачу,
нефискализованом штампачу или нефискализованом фискалном уређају – штампачу, ПУ доноси
рјешење о одузимању штампача или уређаја, терминала, надређеног рачунара и/или остале додатне
опреме, и рјешењем изриче мјеру привремене забране обављања дјелатности обвезника у трајању
до шездесет (60) дана.
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(10) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана, утврди да обвезник врши
регистровање промета коришћењем софтвера без увјерења из члана 47 овог закона, на надређеном
рачунару преко кога се задају команде фискалном уређају преко порта фискалног уређаја, ПУ ће
рјешењем привремено одузети фискални уређај, терминал, надређени рачунар и осталу додатну
опрему ради вјештачења.

(11) Трошкове вјештачења у случају из става 10 овог члана сноси обвезник.

(12) Ако се у поступку вјештачења утврди да је обвезник вршио регистровање промета
коришћењем софтвера из става 10 овог члана, на надређеном рачунару преко кога се задају
команде фискалном уређају преко порта фискалног уређаја, односно фискалне касе, ПУ ће
донијети рјешење о одузимању фискалног уређаја, терминала, надређеног рачунара и остале
додатне опреме, и рјешењем изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности обвезника у
трајању до шездесет (60) дана.

(13) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да обвезник преко фискализованог
фискалног уређаја или нефискализованог уређаја издаје исјечке папирне траке који имају изглед
фискалног рачуна, а ти исјечци не садрже прописане елементе, односно садрже погрешно унесене
елементе из члана 39 овог закона, ПУ ће рјешењем изрећи мјеру привремене забране обављања
дјелатности обвезника у трајању до шездесет (60) дана.

(14) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да обвезник преко фискализованог
фискалног уређаја издаје исјечке папирне траке који имају изглед рекламираног рачуна, а ти
исјечци не садрже све прописане елементе, односно садрже погрешно унесене елементе из члана
40 овог закона, ПУ ће рјешењем изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности
обвезника у трајању до шездесет (60) дана.

(15) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да је обвезник сакрио, оштетио,
уништио или учинио неупотребљивом контролну траку фискалног уређаја на којој су забиљежени
подаци о регистровању промета у оквиру обављања дјелатности за коју је законом прописано
регистровање промета преко фискалног уређаја, односно фискалне касе, прије истека законског
рока за њено чување, ПУ ће рјешењем изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности
обвезника у трајању до шездесет (60) дана.

(16) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да је вршен неовлашћени ресет
фискалног уређаја из члана 88 овог закона, на фискалном уређају преко кога се врши регистровање
промета, ПУ ће рјешењем привремено одузети фискални уређај, контролне траке и сервисну
књижицу фискалног уређаја, односно фискалне касе ради вјештачења.

(17) Трошкове вјештачења у случају из става 16 овог члана сноси обвезник.

(18) Ако се у поступку вјештачења из става 16 овог члана утврди да је вршен неовлашћени ресет,
ПУ ће донијети рјешење о одузимању фискалног уређаја и рјешењем изрећи мјеру привремене
забране обављања дјелатности обвезника у трајању до шездесет (60) дана.

(19) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да на фискалном уређају или
терминалу нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, односно да су на фискалном
уређају или терминалу предузимане радње које за циљ имају измјену података о оствареном
промету или рекламираном промету, ПУ ће рјешењем привремено одузети фискални уређај или
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терминал са оштећеном сервисном пломбом, контролне траке и сервисну књижицу фискалног
уређаја или терминала, ради вјештачења.

(20) Трошкове вјештачења у случају из става 19 овог члана сноси обвезник.

(21) Ако се у поступку из става 19 овог члана утврди да је обвезник предузимао радње које за циљ
имају измјену података о оствареном промету или рекламираном промету из става 19 овог члана,
ПУ доноси рјешење о одузимању фискалног уређаја или терминала са оштећеном сервисном
пломбом и изриче мјеру привремене забране обављања дјелатности обвезника у трајању до
шездесет (60) дана.

(22) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да на фискалном уређају или
терминалу нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, или да су на фискалном
уређају или терминалу предузимане радње с циљем измјене података о оствареном промету или
рекламираном промету, или да обвезник користи софтвер без увјерења из члана 47 овог закона, или
да су извршене неовлашћене измјене на софтверу са увјерењем из члана 47 овог закона, ПУ ће
донијети рјешење о привременом одузимању фискалног уређаја, терминала, контролне траке,
сервисне књижице фискалног уређаја и терминала, надређеног рачунара са софтвером и остале
додатне опреме предвиђене овим законом, ради вјештачења.

(23) Трошкове вјештачења у случају из става 22 овог члана сноси обвезник.

(24) Ако се у поступку из става 22 овог члана утврди да је обвезник предузимао радње које за циљ
имају измјену података о оствареном промету или рекламираном промету, или да обвезник
користи софтвер без увјерења из члана 47 овог закона, или да су извршене неовлашћене измјене на
софтверу са увјерењем предвиђеним одредбом члана 48 овог закона, ПУ ће донијети рјешење о
одузимању фискалног уређаја, терминала, надређеног рачунара са софтвером и остале додатне
опреме и рјешењем ће изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности обвезника у
трајању до шездесет (60) дана.

(25) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да програмска и фискална пломба
фискалне касе нису заштићене у складу са овим законом, ПУ ће донијети рјешење о привременом
одузимању фискалног уређаја и доставити га органу надлежном за израду ове врсте пломби, ради
вјештачења.

(26) Трошкове вјештачења у случају из става 25 овог члана сноси обвезник.

(27) Ако орган из става 25 овог члана да налаз и мишљење да програмска и фискална пломба
фискалне касе нису вјеродостојне, ПУ ће донијети рјешење о одузимању фискалног уређаја и
изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању до шездесет (60) дана.

(28) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да је онемогућен пренос података из
фискалног уређаја путем терминала надлежној ПУ, а фискални уређај и терминал су исправни, ПУ
ће рјешењем изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности обвезника у трајању до
шездесет (60) дана.

(29) Ако ПУ у поступку контроле из става 1 овог члана утврди да се подаци из дневног извјештаја
за конкретан дан преузети из базе података ПУ, односно сачињени на основу пренесених података
путем терминала од стране обвезника, не подударају са подацима из дневног извјештаја за исти
дан, уложеног у књигу дневних извјештаја, или за конкретан дан у књизи није евидентиран дневни
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извјештај или се дневни извјештај не налази на контролној траци фискалног уређаја, ПУ ће
рјешењем изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању до шездесет (60) дана.

(30) Против рјешења из ставова 10, 16, 19, 22 и 25 овог члана обвезник има право да изјави жалбу у
року од петнаест (15) дана од дана пријема рјешења, с тим што жалба не задржава извршење
рјешења.

(31) У случајевима из ставова 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27 и 29 овог члана, пореска основица
утврђује се на начин прописан законом којим се уређује порески поступак.

(32) Правилником из члана 5 овог закона биће уређени поступак, услови и начин извршења мјере
одузимања предмета.

Члан 95
(Контрола фискалних производа приликом сервисирања)

(1) Овлашћени сервис, односно овлашћени сервисер дужни су да прије почетка сервисирања
утврде да ли на фискалном уређају, односно фискалној каси и терминалу постоји сервисна пломба
која одговара коду уписаном у сервисној књижици, односно да сервисна пломба није оштећена,
као и да, ако обвезник користи софтвер који команде фискалном уређају преко надређеног
рачунара, утврде да ли је за софтвер прибављено увјерење из члана 47 овог закона.
(2) Ако овлашћени сервис, односно овлашћени сервисер, прије почетка сервисирања фискалног

уређаја или терминала, утврди да на фискалној каси или терминалу нема сервисне пломбе или је
сервисна пломба оштећена, односно да су на фискалном уређају и терминалу предузимане радње с
циљем измјене података о оствареном промету или рекламираном промету, дужан је да о томе
сачини записник и достави га ПУ најкасније у року од два дана од дана утврђених неправилности,
а фискалну касу или терминал са оштећеном сервисном пломбом задржи у сервису.

(3) У случају из става 2 овог члана, ПУ ће рјешењем привремено одузети фискални уређај или
терминал на коме не постоји, односно на коме је оштећена сервисна пломба, ради вјештачења.

(4) Трошкове вјештачења у случају из става 3 овог члана сноси обвезник.

(5) Ако се у поступку вјештачења из става 3 овог члана утврди да је обвезник предузимао радње с
циљем измјене података о оствареном промету или рекламираном промету из става 2 овог члана,
ПУ ће донијети рјешење о одузимању фискалног уређаја или терминала са оштећеном сервисном
пломбом и изрећи мјеру забране обављања дјелатности обвезника у трајању до шездесет (60) дана.

(6) Ако овлашћени сервис, односно овлашћени сервисер прије почетка сервисирања фискалне касе
или терминала у продајном објекту, утврди да на фискалном уређају или терминалу нема сервисне
пломбе или је сервисна пломба оштећена, или да су на фискалном уређају или терминалу
предузимане радње с циљем измјене података о оствареном промету и рекламираном промету, или
да обвезник користи софтвер без увјерења прибављеног у складу са одредбама члана 47 овог
закона, или да су вршене неовлашћене измјене на софтверу са увјерењем из члана 47 овог закона,
дужан је да без одлагања позове ПУ и сачека долазак овлашћеног лица ПУ.

(7) У случају из става 6 овог члана, ПУ ће рјешењем привремено одузети фискални уређај,
терминал, надређени рачунар са софтвером и осталу додатну опрему ради вјештачења.

(8) Трошкове вјештачења у случају из става 7 овог члана сноси обвезник.
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(9) Ако се у поступку вјештачења из става 7 овог члана утврди да су предузимане радње с циљем
измјене података о оствареном промету или рекламираном промету, или да обвезник користи
софтвер без увјерења прибављеног у складу са одредбама члана 47 овог закона, или да су вршене
неовлашћене измјене на софтверу са увјерењем из члана 47 овог закона, ПУ ће донијети рјешење о
одузимању фискалног уређаја, терминала, надређеног рачунара са софтвером и остале додатне
опреме и изрећи мјеру привремене забране обављања дјелатности обвезника у трајању до шездесет
(60) дана.

(10) Против рјешења ПУ из овог члана, обвезник има право да изјави жалбу у року од петнаест (15)
дана након пријема рјешења, с тим што жалба не задржава извршење рјешења.

Члан 96
(Контрола рада овлашћених сервиса)

(1) Контролу рада овлашћених сервиса врши ПУ, на основу исправа предвиђених чланом 45 овог
закона.

(2) Ако ПУ у поступку контроле утврди да овлашћени произвођач, односно заступник није
организовао сервисну мрежу у обиму, кадровски и технички у складу са организацијом сервисне
мреже из члана 45 овог закона саставља о томе записник и доставља га Комисији.

(3) У случају из става 2 овог члана, Комисија захтијева писмено образложење од овлашћеног
произвођача, односно заступника, послије чијег разматрања може одобрити овлашћеном
произвођачу, односно заступнику да организује сервисну мрежу у смањеном обиму од обима
сервисне мреже како је предвиђена одредбама члана 45 овог закона.

(4) Ако Комисија одобри овлашћеном произвођачу, односно заступнику смањење обима сервисне
мреже из члана 45 овог закона, овлашћени произвођач, односно заступник је дужан да
информацију о организацији нове, односно прилагођене сервисне мреже достави ПУ у року од
осам дана након пријема одлуке Комисије.

(5) У случају да је обвезник кажњен на основу чињенице да нема на располагању фискални уређај
који му у свему омогућава понашање у складу са овим законом из разлога што овлашћени сервис,
односно сервисер није извршио сервис у најбржем могућем, односно оправданом року, ПУ ће
сачинити записник и исти доставити Комисији.

(6) У случају да Комисија утврди да је овлашћени сервис, односно сервисер неоправдано
одуговлачио са сервисом и тиме проузроковао штету обвезнику, наложиће овлашћеном
произвођачу, односно заступнику да поступи у складу с правилима контроле сервиса.

Члан 97
(Контрола рада овлашћених сервиса од стране произвођача, односно заступника)

(1) Овлашћени произвођач, односно заступник дужан је да врши контролу рада сервиса
овлашћених у складу са одредбама члана 86 овог закона.

(2) Ако овлашћени произвођач, односно заступник у току контроле из става 1 овог члана утврди да
овлашћени сервис не поступа у складу са одредбама овог закона, дужан је овлашћеном сервису
одузети овлашћење из члана 86 овог закона, у року од осам дана након утврђене неправилности.
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(3) Овлашћени произвођач, односно заступник је дужан да на захтјев ПУ, поступи на начин из
става 2 овог члана и када ПУ у поступку контроле утврди да овлашћени сервис не поступа у складу
са одредбама овог закона.

(4) О одузимању овлашћења из ставова 2 и 3 овог члана, овлашћени произвођач, односно
заступник ће обавијестити Комисију, ПУ и обвезника најкасније у року од три дана након
одузимања овлашћења.

(5) Овлашћени произвођач, односно заступник је дужан да у року од осам дана од дана укидања
овлашћења из ставова 2 и 3 овог члана, обвезнику обезбиједи други овлашћени сервис.

(6) Ако овлашћени произвођач не поступи како је предвиђено одредбом става 5 овог члана,
Комисија ће покренути поступак за брисање регистрације произвођача, односно заступника из
регистра овлашћених произвођача, односно заступника о чему се исти писмено обавјештава.

ДИО ДЕСЕТИ – НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИ
АКТИ

Члан 98
(Надзор)

(1) Надзор над спровођењем одредаба овог закона врши Дирекција.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона врши ПУ.
(3) ПУ приликом вршења надзора поступа у складу са Законом о Пореској управи Брчко дистрикта
БиХ.

Члан 99
(Доношење правилника)

(1) Директор Дирекције, уз претходно прибављено мишљење Комисије, а уз сагласност Владе,
доноси правилник којим се ближе уређују питања:

a) врсте фискалних уређаја и фискалних производа, односно дијелова фискалног система;
b) техничких и функционалних карактеристика фискалних уређаја и фискалних производа;
c) начина реализације фискалних система;
d) техничких и функционалних карактеристика терминала;
e) функционалних карактеристика софтвера;
f) садржаја књиге евиденције регистрованих произвођача, односно заступника и одобрења за

фискалне производе и фискалне системе;
g) облика и врста пломби;
h) изгледа и садржаја формулара за евидентирање произвођача, односно заступника;
i) садржаја јавног позива;
j) изгледа и садржаја формулара и начина испитивања узорка типа фискалних уређаја и

осталих дијелова фискалног система;
k) изгледа и садржаја формулара и начина испитивања узорка терминала;
l) изгледа и садржаја формулара и начина испитивања узорка типа софтвера;
m) садржаја уговора између Дирекције и регистрованог произвођача, односно заступника.
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(2) Директор Дирекције, уз претходно прибављено мишљење Комисије, а уз сагласност Владе,
ближе уређује правилником:

a) изглед фискалних докумената, значење појединих података садржаних у фискалним
документима и контуре фискалног лога;

b) садржај евиденције рјешења о фискализацији;
c) садржај захтјева за иницијалну фискализацију;
d) садржај записника о уништавању фискалног модула;
e) садржај захтјева за замјену фискалног модула;
f) садржај захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања;
g) садржај захтјева за промјену локације продајног мјеста;
h) садржај захтјева за брисање обвезника из регистра фискализованих фискалних система због

престанка обављања дјелатности обвезника;
i) садржај писаног фискалног рачуна и начин његовог издавања;
j) садржај писаног рекламираног рачуна и начин његовог издавања;
k) изглед и садржај обавјештења;
l) садржај и вођење књиге дневних извјештаја;
m) изглед, садржај и начин вођења досјеа и сервисне књижице фискалног уређаја, фискалне

касе, односно дијелова фискалног система;
n) садржај евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима;
o) начин означавања, изглед и садржај ознаке ПУ;
p) друга питања у вези са ефикаснијим спровођењем овог закона и правилника.

ДИО ЈЕДАНАЕСТИ – ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 100
(Прекршаји обвезника)

(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај обвезник, правно
лице, ако:

a) не врши регистрацију сваког појединачног промета преко фискалног уређаја, односно
фискалне касе и пренос података преко терминала до сервера ПУ, а у случају да користи
надређени рачунар, не даје команде фискалном уређају, односно фискалној каси путем
софтвера (члан 5);

b) отпочне обављање дјелатности промета робе, односно пружања услуга, прије набавке
фискалног система и фискализације фискалног уређаја, његовог повезивања са терминалом
и стављања у рад на продајном мјесту; или прије фискализације фискалног штампача или
фискалне регистар-касе – штампача, његовог повезивања са терминалом и надређеним
рачунаром са софтвером, односно софтверском апликацијом и стављања у рад на
продајном мјесту; ако набави фискални систем без одобрења из члана 44 овог закона; не
закључи уговор са овлашћеним сервисом о сервисирању и техничкој подршци за
коришћење набављеног фискалног система (члан 61);

c) у захтјеву за фискализацију фискалног уређаја, односно фискалне касе дефинише назив и
адресу продајног мјеста тако да они не одговарају називу и адреси продајног мјеста на коме
обвезник региструје промет преко фискалног уређаја, односно фискалне касе или називу и
адреси мјеста на коме је обвезник регистровао своју дјелатност (члан 62);
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d) преко овлашћеног сервиса не поднесе ПУ захтјев за замјену фискалног модула; и ако у
прописаном року не преузме фискализовани фискални уређај (члан 62);

e) рјешење о фискализацији не чува уз фискалну касу на коју се односи (члан 63);
f) приликом набавке фискалног система преко овлашћеног сервиса не поднесе ПУ захтјев за

иницијалну фискализацију фискалног уређаја, односно фискалне касе; и ако у прописаном
року не преузме фискализовани фискални уређај, односно фискалну касу (члан 64);

g) фискални уређај, односно фискалну касу прије преузимања података из фискалне меморије
непосредно не испоручи овлашћеном сервису (члан 65);

h) у прописаном року прије промјене назива или адресе продајног мјеста преко овлашћеног
сервиса не поднесе ПУ захтјев за промјену назива и адресе продајног мјеста (члан 69);

i) преко овлашћеног сервиса не поднесе ПУ захтјев за брисање обвезника из регистра
обвезника фискализације због престанка обављања дјелатности (члан 70);

j) писмено не обавијести ПУ о престанку регистровања промета преко фискалне касе, у року
од три дана од дана крађе, односно оштећења или уништења фискалног уређаја, односно
фискалне касе усљед више силе; ако записник надлежног органа, односно организације, не
достави ПУ у року од три дана од дана пријема записника; ако у случају крађе фискалног
уређаја, у року од осам дана од дана крађе не отпочне регистровање промета преко новог
фискалног уређаја и пренос података помоћу терминала; и ако у случају оштећења или
уништења фискалног уређаја усљед више силе, у року од осам дана од дана наставка
обављања дјелатности послије више силе, не отпочне регистровање промета преко новог
фискалног уређаја и пренос података помоћу терминала (члан 71)

k) у базу артикала не унесе једнозначно и недвосмислено идентификован цјелокупан
асортиман артикала са којима је задужено продајно мјесто; и ако у бази артикала сваком
артиклу не додијели ознаку пореске стопе у складу с чланом 13 овог закона (члан 72);

l) клијенту не изда фискални рачун одштампан на фискалном уређају, односно фискалној
каси преко које је евидентиран промет, без обзира да ли то клијент захтијева, у случају
постојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту; и ако фискални рачун не
изда са свим обавезним подацима (члан 73);

m) клијенту не изда фискални рачун писан руком у два примјерка, без обзира да ли то клијент
захтијева, у свим случајевима непостојања бар једног исправног фискалног уређаја на
продајном мјесту; ако најмање три године на продајном мјесту не чува други примјерак
писаног фискалног рачуна; и ако сваки појединачни остварени евидентирани промет из
писаних фискалних рачуна, накнадно не региструје и не одштампа одговарајуће штампане
фискалне рачуне на фискалном уређају у најкраћем могућем времену (члан 75);

n) клијенту изда рекламирани рачун иако се купљена роба не рекламира или не враћа или се
на други начин не врши рекламација робе прије издавања фискалног рачуна; ако клијенту
не изда рекламирани рачун одштампан на фискалном уређају преко којег је рекламиран
промет, без обзира да ли то клијент захтијева, у случају постојања бар једног исправног
фискалног уређаја на продајном мјесту; и ако рекламирани рачун не изда са свим
обавезним подацима (члан 77);

o) клијенту не изда рекламирани рачун писан руком у два примјерка, без обзира да ли то
клијент захтијева, у свим случајевима непостојања бар једног исправног фискалног уређаја,
односно касе на продајном мјесту; ако најмање три године на продајном мјесту не чува
други примјерак писаног рекламираног рачуна; и ако сваки појединачни остварени
рекламирани промет из писаних рекламираних рачуна, накнадно не региструје и не
одштампа одговарајуће штампане рекламиране рачуне на фискалном уређају у најкраћем
могућем времену (члан 79);

p) на видном мјесту на продајном мјесту не истакне обавјештење о обавези издавања
штампаног и писаног фискалног и рекламираног рачуна од стране обвезника, о обавези
узимања штампаног и писаног фискалног и рекламираног рачуна од стране клијента, о
праву клијента да купљену робу, односно извршене услуге не плати обвезнику ако му
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обвезник не изда штампани или писани фискални рачун и о праву клијента да рекламирану
робу узме натраг послије исплате клијенту ако му обвезник не изда штампани или писани
рекламирани рачун (члан 81);

q) клијенту који плаћање врши на основу фактуре, у фактуру не унесе редни број фискалног
рачуна на основу којег је регистрован промет у фискалном уређају и на продајном мјесту
не држи копије издатих фактура; ако остварен евидентиран промет и рекламиран промет
преко фискалног уређаја за који се плаћање врши на основу фактуре, не исказује у књизи
дневних извјештаја (члан 82);

r) најмање једну годину не чува одштампану контролну траку; ако штампање фискалних
докумената на папирној траци за исјечке и на контролној папирној траци врши на папиру
чији квалитет не обезбјеђује читање података из фискалних докумената у прописаном року;
и ако за штампање фискалних докумената не користи папир чији је квалитет бољи или
једнак минималном квалитету папира како је прописан, односно одређен од произвођача
(члан 83);

s) не води по једну књигу дневних извјештаја за сваки фискални уређај у свакој календарској
години; најмање једну годину на продајном мјесту не чува књигу дневних извјештаја и
исјечке фискалних докумената одложене у њој; ако не сачини и не одштампа дневни
извјештај на крају рада, једном дневно; ако сваки одштампани исјечак дневног извјештаја
не региструје и не одложи у књигу дневних извјештаја хронолошким редом; ако не сачини
и не одштампа периодични извјештај на крају рада, посљедњег дана сваког пореског
периода; и ако сваки одштампани исјечак периодичног извјештаја не региструје и не
одложи у књигу дневних извјештаја хронолошким редом (члан 84);

t) не закључи уговор са телекомуникационим оператером који обезбјеђује GPRS мрежу за
пренос података између терминала и сервера ПУ; ако исправан терминал не држи стално
прикључен на исправан фискални уређај преко првог порта терминала и одговарајућег
порта фискалног уређаја, односно фискалне касе; ако не обезбиједи очитавање података из
фискалног уређаја помоћу терминала и пренос очитаних података ка серверу ПУ, у складу
са упутством овлашћеног произвођача, а на основу команди које задаје сервер ПУ (члан
85);

u) предузима радње на неисправном фискалном производу и одмах, а најкасније у року од
двадесет четири (24) часа, не обавијести овлашћени сервис (члан 86);

v) сервисну књижицу фискалног уређаја не чува уз фискални уређај на који се односи; ако не
инсталира нови фискални систем, ако на продајном мјесту нема други исправан фискални
систем и ако због неисправности фискалног система није регистровао промет преко
фискалног уређаја дуже од петнаест (15) радних дана укупно у току календарске године
(члан 87);

w) сервисну књижицу терминала не чува уз терминал на који се односи (члан 90);
x) сервисну књижицу софтвера не чува уз надређени рачунар са софтвером на који се односи

(члан 91);
y) на захтјев овлашћеног лица ПУ не одштампа базу артикала, пресјек стања и периодични

извјештај за одређени период (члан 94);
z) ако не учини доступним на захтјев ПУ друге податке, који нису дефинисани у фискалним

документима (вођење залиха робе, робно-материјално и финансијско књиговодство и др.), а
чије вођење и чување омогућава софтвер фискалног уређаја, односно софтвер за надређени
рачунар преко кога се задају команде фискалној каси преко порта фискалног уређаја (члан
94);

aa) ако сакрије, отуђи, уништи или учини неупотребљивом фискалну касу преко које је
регистровао промет, због чега није могуће извршити пореску контролу (члан 94);

bb) ако држи нефискалну регистар-касу или нефискализовани фискални уређај (члан 94);
cc) ако врши регистровање промета коришћењем софтвера без увјерења о испуњеним

техничким и функционалним карактеристикама, на надређеном рачунару преко кога се
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задају команде нефискалном штампачу, нефискалној регистар-каси – штампачу,
нефискализованом фискалном штампачу или нефискализованом фискалном уређају –
штампачу (члан 94);

dd) ако врши регистровање промета коришћењем софтвера без увјерења, на надређеном
рачунару преко кога се задају команде фискалном уређају преко порта фискалног уређаја,
односно фискалне касе (члан 94);

ee) ако преко фискализованог фискалног уређаја касе издаје исјечке папирне траке који имају
изглед фискалног рачуна, а ти исјечци не садрже све прописане елементе, односно садрже
погрешно унесене елементе (члан 94);

ff) ако преко фискализованог фискалног уређаја издаје исјечке папирне траке који имају
изглед рекламираног рачуна, а ти исјечци не садрже све прописане елементе, односно
садрже погрешно унесене елементе (члан 94);

gg) ако сакрије, оштети, уништи или учини неупотребљивом контролну траку фискалног
уређаја на коме су забиљежени подаци о регистровању промета у оквиру обављања
дјелатности за коју је законом прописано регистровање промета преко фискалног уређаја,
прије истека законског рока за њено чување (члан 94);

hh) ако врши неовлашћене ресете фискалног уређаја, на фискалном уређају преко кога се врши
регистровање промета (члан 94);

ii) ако на фискалном уређају или терминалу нема сервисне пломбе или је сервисна пломба
оштећена, односно ако су на фискалном уређају или терминалу предузимане радње с
циљем измјене података о оствареном промету или рекламираном промету; на фискалном
уређају или терминалу нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена, или ако су
на фискалном уређају или терминалу предузимане радње с циљем измјене података о
оствареном промету или рекламираном промету, или ако обвезник користи софтвер без
увјерења или ако је извршио неовлашћене измјене на софтверу (члан 94);

jj) ако програмска и фискална пломба фискалног уређаја, односно фискалне касе не садрже
све врсте заштите (члан 94);

kk) ако онемогући пренос података из фискалног уређаја помоћу терминала, а фискални уређај
и терминал су исправни; и ако се подаци из дневног извјештаја за конкретан дан
одштампани из базе података ПУ сачињени на основу пренесених података путем
терминала, не слажу са подацима из дневног извјештаја за исти дан, уложеног у књигу
дневног извјештаја, или за конкретан дан у књизи није евидентиран дневни извјештај или
се дневни извјештај не налази на контролној траци фискалног уређаја (члан 94);

ll) на захтјев овлашћеног лица тржишне инспекције, не одштампа базу унесених артикала
(члан 94);

mm) на фискалном уређају, односно фискалној каси или терминалу предузима радње с циљем
измјене података о оствареном промету и рекламираном промету; ако на фискалној каси
или терминалу предузима радње с циљем измјене података о оствареном промету или
рекламираном промету, или користи софтвер без увјерења из члана 47 овог закона или
врши неовлашћене измјене у софтверу са увјерењем прибављеним у складу са одредбама
члана 47 овог закона (члан 95).

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу од 500 КМ до 3.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се обвезник, предузетник новчаном казном у износу
од 500 КМ до 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1 тачака а), c), l) и m) овог члана ПУ ће изрећи мјеру привремене забране
обављања дјелатности у трајању од тридесет (30) дана.
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Члан 101
(Прекршаји овлашћеног произвођача / заступника)

(1) Новчаном казном у износу од 2.500 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај произвођач,
односно заступник, правно лице, односно овлашћени произвођач, односно заступник, ако:

a) стави у промет фискални систем без одобрења за тај тип фискалног система (члан 44);
b) у случају измјене техничких и функционалних карактеристика типа фискалног производа

за који је издато увјерење, не прибави од Комисије ново увјерење о испуњеним техничким
и функционалним карактеристика тог типа фискалног производа прије стављања у промет
тог типа фискалног производа (члан 47);

c) у случају измјене техничких и функционалних карактеристика типа терминала за који је
издато увјерење, не прибави од Комисије ново увјерење о испуњености техничких и
функционалних карактеристика тог типа терминала прије стављања у промет тог типа
терминала (члан 47);

d) у случају измјене функционалних карактеристика типа софтвера за који је издато увјерење,
не прибави од Комисије ново увјерење о испуњености техничких и функционалних
карактеристика тог типа софтвера прије стављања у промет (члан 47);

e) на сваку фискалну касу не стави произвођачку пломбу у току производње или је скине до
почетка фискализације; ако уз захтјев за додјелу ИБФУ, не достави ПУ изглед
произвођачке пломбе и сервисних пломби овлашћених сервиса којима је до подношења
захтјева дато овлашћење за сервисирање фискалних производа и ако у случају додјеле
новог овлашћења овлашћеном сервису, изглед сервисне пломбе тог сервиса не достави ПУ,
у прописаном року (члан 51);

f) прије почетка стављања у промет типа фискалног система за који је добио одобрење, не
поднесе ПУ захтјев за додjелу серије ИБФУ; ако на видљив начин и трајно не обиљежи на
горњој страници сваког произведеног фискалног уређаја ИБФУ; ако не упише одговарајући
ИБФМ у фискалну меморију; или ако један додијељени ИБФУ трајно обиљежи на другом
фискалном уређају и упише одговарајући ИБФМ у фискалну меморију другог фискалног
уређаја, односно фискалне касе (члан 50);

g) прије стављања фискалног система у промет не закључи уговор о међусобним правима и
обавезама са Дирекцијом за финансије којим се гарантује испуњење услова из овог закона
(члан 52);

h) прије почетка фискализације не обезбиједи да у фискалној меморији буде уписан ИБФМ
(члан 63);

i) фискални производ прије његове иницијалне фискализације непосредно не испоручи
овлашћеном сервису, наведеном у уговору (члан 64);

j) писмено не обавијести ПУ о немогућности испоруке нефискализованог фискалног уређаја
овлашћеном сервису, у року од три дана од дана крађе, односно оштећења или уништења
фискалног уређаја усљед више силе (поплава, пожар, земљотрес, несрећа у транспорту); и
ако записник надлежног органа, односно организације, не достави ПУ у року од три дана од
дана пријема записника (члан 71);

k) у корисничком упутству фискалне касе не одреди минимални квалитет папира (члан 83);
l) не овласти сервис за закључивање уговора са обвезником о сервисирању фискалних

производа и пружању техничке подршке обвезнику за коришћење фискалног производа
(члан 86);

m) не води евиденцију о овлашћеним сервисима; ако податке из евиденције о овлашћеним
сервисима и овлашћеним сервисерима, не достави ПУ у року од три дана од дана издавања



51

овлашћења овлашћеном сервису, односно овлашћеном сервисеру; ако не овласти други
сервис или не захтијева од Комисије издавање одобрења за смањење обима сервисне мреже
у случају престанка рада овлашћеног сервиса прије истека рока од двије године од дана
потписивања уговора; и ако писмено не обавијести ПУ и обвезника о давању овлашћења
новом сервису, у року од три дана од давања тог овлашћења (члан 89);

n) одређени тип фискалног производа не одговара одобреним карактеристикама, или ако
одређени тип фискалног производа садржи скривене функције супротно писменим
изјавама, или ако одређени тип фискалног производа није технички и функционално
идентичан узорку типа фискалног производа за који је издато увјерење; ако утврђене
недостатке не отклони код свих произведених фискалних производа тог типа, код којих се
утврди постојање недостатака, или обвезнику, о свом трошку, не замијени фискални
производ са недостатком новим фискалним производом одговарајућег и одобреног типа, у
прописаном року; ако о утврђеним недостацима на одређеном типу фискалног производа, у
прописаном року, писмено не обавијести све своје овлашћене сервисе и наложи им да, у
прописаном року сачине списак фискалних производа на којима нису отклоњени
недостаци, или није извршена замјена новим фискалним производом и о томе у истом року
доставе списак овлашћеном произвођачу; и ако у прописаном року не сачини извијештај о
извршењу налога са списком фискалних производа на којима нису отклоњени недостаци,
или није извршена замјена новим фискалним производом, и исти не достави ПУ (члан 93);

o) не сачини посебно упутство за потребе контроле регистровања промета преко фискалног
уређаја, о начину коришћења фискалног уређаја, односно фискалне касе, софтвера
фискалног уређаја, односно фискалне касе и свим његовим могућностима, односно
софтвера на надређеном рачунару повезаном са фискалним уређајем и свим његовим
могућностима, и не достави га у прописаном року ПУ (члан 94);

p) ако не сачини ново упутство о начину коришћења фискалног уређаја, софтвера фискалног
уређаја и свим његовим могућностима, односно софтвера на надређеном рачунару
повезаном са фискалним уређајем и свим његовим могућностима, и не достави га у
прописаном року ПУ у случају измјене и допуне софтвера фискалног уређаја, односно
софтвера на надређеном рачунару који задаје команде фискалном уређају преко порта
фискалног уређаја (члан 94);

q) податке о организацији нове сервисне мреже не достави у прописаном року ПУ (члан 96);
r) не врши контролу рада овлашћених сервиса; ако у прописаном року овлашћеном сервису

не одузме овлашћење ако утврди да овлашћени сервис не поступа у складу са одредбама
овог закона; ако на захтјев ПУ, у прописаном року овлашћеном сервису не одузме
овлашћење, када ПУ у поступку контроле утврди да овлашћени сервис не поступа у складу
са одредбама овог закона; ако о одузимању овлашћења у прописаном року не обавијести
Комисију, ПУ и обвезника; и ако у прописаном року обвезнику не обезбиједи други
овлашћени сервис (члан 97).

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, произвођачу
односно заступнику новчаном казном у износу од 250 КМ до 2.500 КМ.

Члан 102
(Прекршаји овлашћеног сервиса)

(1) Новчаном казном у износу од 2.500 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице,
овлашћени сервис ако:

a) врши фискализацију без присуства овлашћеног лица ПУ; ако не упише у фискалну
меморију у поступку фискализације ЈИБ и вријеме краја фискализације, уколико већ није
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уписано; ако врши промјену ИБФМ, ЈИБ и времена краја фискализације; ако не упише
назив и адресу продајног мјеста у оперативну меморију и у сервисну књижицу фискалне
касе; и ако на фискалну касу не стави своју сервисну пломбу по извршеној фискализацији
(члан 63);

b) у прописаном року не обавијести ПУ о испоруци фискалног уређаја; у прописаном року
писмено не обавијести обвезника о датуму иницијалне фискализације (члан 64);

c) скида фискални модул и преузима све податке из фискалне меморије фискалне касе без
присуства овлашћеног лица ПУ; ако фискални модул не чува на писмени захтјев ПУ у
случају потребе за вјештачењем; фискални модул уништава без присуства комисије за
уништавање фискалног модула (члан 65);

d) у прописаном року писмено не обавијести обвезника о датуму преузимања података из
фискалне меморије (члан 65);

e) у прописаном року писмено не обавијести обвезника о датуму преузимања података из
фискалне меморије и замјене фискалног модула (члан 67);

f) не поднесе ПУ захтјев за накнадном фискализацијом усљед сервисирања ако у поступку
сервисирања фискалног уређаја утврди да се мора извршити уклањање програмске пломбе
или фискалне пломбе (члан 68);

g) не упише назив и адресу новог продајног мјеста у оперативну меморију и у сервисну
књижицу, прије почетка регистровања промета на новом продајном мјесту (члан 69);

h) одвојено не чува досје конкретног фискалног уређаја, односно фискалне касе, за коју је ПУ
донијела рјешење о брисању из регистра фискализованих фискалних уређаја и укидању
рјешења о фискализацији украденог, односно оштећеног или уништеног фискалног уређаја
усљед више силе; ако писмено не обавијести ПУ о немогућности сервисирања и враћања
фискалног уређаја обвезнику у року од три дана од дана крађе, односно оштећења или
уништења фискалног уређаја усљед више силе (поплава, пожар, земљотрес, несрећа у
транспорту); ако записник надлежног органа, односно организације, не достави ПУ у року
од три дана од дана пријема записника; и ако одвојено не чува досје конкретног фискалног
уређаја, односно фискалне касе, за коју је ПУ донијела рјешење о брисању из регистра
фискализованих фискалних уређаја и укидању рјешења о фискализацији украденог,
оштећеног или уништеног фискалног уређаја усљед више силе (члан 71);

i) сервисирање фискалног производа не врши на захтјев обвезника; сервисирање фискалног
производа не врши на продајном мјесту или у овлашћеном сервису; ако писмено не
обавијести ПУ о свим случајевима неоснованог пријављивања неисправности фискалног
производа; и ако сервисирање фискалног производа не изврши у прописаном року (члан
86);

j) не изврши технички преглед фискалног система на прописан начин (члан 86);
k) не води евиденцију о овлашћеним сервисерима (члан 89);
l) не сачини и не чува досје фискалног уређаја и не изда сервисну књижицу фискалног

уређаја за сваки фискални уређај који сервисира; ако у досје фискалног уређаја и у
сервисну књижицу фискалног уређаја не упише прописане податке о сервисирању истог;
ако приликом сервисирања фискалног уређаја, у фискалну меморију не упише врсту
сервисирања и вријеме почетка и краја сервисирања фискалног уређаја; ако сервисирање
фискалног уређаја на продајном мјесту врши у случају када скида програмску или
фискалну пломбу; и ако послије сваке интервенције због које је скидана сервисна пломба
на фискалном уређају, не стави нову сервисну пломбу на фискални уређај и у сервисну
књижицу фискалног уређаја не упише код те нове сервисне пломбе (члан 87);

m) не сачини и не чува досје терминала и не изда сервисну књижицу терминала за сваки
терминал који сервисира; ако у досје терминала и у сервисну књижицу терминала не упише
прописане податке о сервисирању терминала; ако сервисирање терминала на продајном
мјесту врши у случају када скида програмску пломбу; и ако послије сваке интервенције
због које је скидана сервисна пломба на терминалу, не стави нову сервисну пломбу на
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терминал и у сервисну књижицу терминала не упише код те нове сервисне пломбе (члан
90);

n) не сачини и не чува досје софтвера и не изда сервисну књижицу софтвера за сваки софтвер
који сервисира; ако у досје софтвера и у сервисну књижицу софтвера не упише
прописане податке о сервисирању истог (члан 91);

o) у прописаном року не сачини списак фискалних производа на којима нису отклоњени
недостаци, или није извршена њихова замјена новим фискалним производом, односно исти
не достави овлашћеном произвођачу (члан 93);

p) прије почетка сервисирања не утврди да ли на фискалном уређају и терминалу постоји
сервисна пломба која одговара коду уписаном у сервисној књижици, односно да сервисна
пломба није оштећена, као и да, ако обвезник користи софтвер који омогућава задавање
команди фискалном уређају преко надређеног рачунара, не утврди да ли је за софтвер
издато увјерење о испуњеним техничким и функционалним карактеристикама; ако прије
почетка сервисирања фискалног уређаја или терминала у сервису, утврди да на фискалном
уређају каси или терминалу нема сервисне пломбе или је сервисна пломба оштећена,
односно да су на фискалном уређају и терминалу предузимане радње са циљем измјене
података о оствареном промету или рекламираном промету, а не сачини записник и исти у
прописаном року не достави ПУ, а фискални уређај или терминал са оштећеном сервисном
пломбом не задржи у сервису; ако прије почетка сервисирања фискалног уређаја у
продајном објекту утврди да на фискалном уређају или терминалу нема сервисне пломбе
или је сервисна пломба оштећена, или да су на фискалном уређају или терминалу
предузимане радње с циљем измјене података о оствареном промету или рекламираном
промету, или да обвезник користи софтвер без прибављеног увјерења или да је извршио
неовлашћене измјене у софтверу са прибављеним увјерењем, а не сачини записник и не
позове ПУ и не сачека долазак овлашћеног лица ПУ (члан 95).

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, овлашћеном
сервису новчаном казном у износу од 500 КМ до 2.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се овлашћени сервис, предузетник новчаном казном у
износу од 1.500 КМ.

Члан 103
(Прекршај клијента)

(1) Новчаном казном у износу од 50 КМ казниће се за прекршај клијент, ако:

a) не узме и не сачува штампани или писани фискални рачун у кругу од двадесет (20) метара
по напуштању продајног мјеста и не покаже га овлашћеном лицу тржишне инспекције, које
обавља послове контроле, на његов усмени захтјев (члан 76);

b) не узме и не сачува штампани или писани рекламирани рачун у кругу од двадесет (20)
метара по напуштању продајног мјеста и не покаже га овлашћеном лицу тржишне
инспекције, које обавља послове контроле, на његов усмени захтјев (члан 80).

(2) Овлашћено лице тржишне инспекције за наведене прекршаје клијенту издаје прекршајни налог.

Члан 104
(Мјера забране обављања дјелатности)

(1) Објекат пореског обвезника којем је изречена мјера забране обављања дјелатности прописана
овим законом овјерава се печатом ПУ и видно се означава ознаком ПУ.
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(2) Правилником ће бити прописани поступак, услови и начин извршења мјере забране обављања
дјелатности.

Члан 105
(Прекршајни поступак)

Прекршајни поступак покреће овлашћено лице ПУ, односно овлашћени тржишни инспектор.

ДИО ДВАНАЕСТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 106
(Динамика примјене прописа на поједине категорије обвезника)

(1) Дирекција ће најкасније у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу овог закона
објавити јавни позив за избор овлашћених произвођача, односно заступника за потребе спровођења
фискализације у Дистрикту.

(2) Дирекција ће, у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу овог закона, посебним
актом утврдити динамику спровођења закона и на основу истог обавијестити сваку изабрану групу
обвезника о планираном поступку контроле најмање тридесет (30) дана прије почетка поступка
контроле за ту групу обвезника.

Члан 107
(Доношење правилника)

(1) Директор Дирекције, уз сагласност Владе, у року од шездесет (60) дана од дана ступања на
снагу овог закона донијеће правилник предвиђен одредбама члана 5 и чланом 99 овог закона.
(2) Правилници из става 1 овог члана ће бити хармонизовани са ентитетским прописима којима се
уређује фискализација, односно фискални системи.

Члан 108
(Ступање на снагу и почетак примјене)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта
БиХ, а примјењиваће се од дана почетка примјене прописа за спровођење (правилника) из члана 99
овог закона, а најприје од 1. јануара 2018. године.

Број: 01-02- 654/16
Брчко, 8. јуна 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


