
 

 

 

 

 

 
 
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10),  Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 34. редовној 
сједници одржаној 17. октобра 2018. године, усваја 

 

 
ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ СИСТЕМИМА 
 

 
Члан 1 

(1) У Закону о фискалним системима („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 
22/16), у члану 3 ставу 2 додаје се нова тачка b) која гласи: 
„b) „електронски журнал“ је посебан модул унутар фискалног система у који се спремају 
копије свих штампаних фискалних  и нефискалних докумената, редом како су штампани.“ 

(2) Досадашње тачке b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) и m) постају тачке c), d), e), f), 
g), h), i), j), k), l), m) и n). 

(3) У досадашњој тачки c) овог става, која постаје тачка d), ријечи: „уз истовремено 
штампање на контролној траци“ замјењују се ријечима: „уз истовремени упис у 
електронски журнал“. 

 
 

Члан 2 
У члану 4 став 5 мијења се и гласи: 

„(5) Комисија, уз сагласност директора Дирекције, у свом раду може ангажовати и 
друга лица запослена у Влади и другим органима, као и друга физичка и правна лица која 
нису чланови комисије, а чије је експертско знање и радно искуство неопходно за 
разматрање и рјешавање стручних питања која разматра Комисија.“  

 
 
                                                            Члан 3 

(1) У члану 6 ставу 1 тачке q) и s) бришу се. 
      Досадашња тачка r) постаје тачка q), а тачка t) постаје тачка r).  
 
(2) Иза досадашње тачке  t) овог става, која постаје тачка r), додају се нове тачке s), t), u)  

и v) које гласе: 
 
  „s)   дјелатност Комисије за вриједносне хартије; 
 

t) продаја на пијацама на мало, тј. пијацама, која се обавља ван трговачких радњи;  

u) продаја на штандовима и столовима ван пијаце; 

v) дјелатност лица која врше рехабилитацију лица са инвалидитетом и регистровану 
дјелатност обављају запошљавањем најмање 50% (педесет посто) лица са 
инвалидитетом чији степен инвалидности износи најмање 50% (педесет посто).“ 

 
             

Члан 4 
 У члану 16 ставу 1 тачки f) иза ријечи: „оперативну меморију“ додати зарез „(,)“ и 
ријечи: „и електронски журнал“. 
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Члан 5 
У члану 17 ставу 1 иза тачке i) интерпункцијски знак тачка: „(.)“ замјењује се 

интерпункцијским знаком тачка са зарезом: „(;)“ и додаје се нова тачка ј) која гласи: 
„ј) омогући очитавање садржаја електронског журнала.“ 
 

 
Члан 6 

Члан 20 мијења се и гласи: 
„Члан 20 

(Штампање фискалних докумената) 
 
Обавеза штампања фискалних докумената путем фискалног система мора да: 
 
a) обезбиједи штампање фискалних докумената на једном од службених језика у 

Босни и Херцеговини; 

b) обезбиједи истовремено штампање идентичних фискалних докумената у по једном 

примјерку на папирној траци за исјечке и истовремени унос идентичног садржаја у 

електронски журнал; 

c) обезбиједи штампање података у сваком појединачно евидентираном промету на 

исјечку фискалног рачуна и истовремени унос идентичног садржаја у електронски 

журнал фискалног уређаја, односно фискалне касе; 

d) обезбиједи штампање података о сваком појединачно сторнираном евидентираном 

промету на исјечку фискалног рачуна и истовремени унос идентичног садржаја у 

електронски журнал фискалног уређаја, односно фискалне касе; 

e) обезбиједи штампање података о сваком појединачном рекламираном промету на 

исјечку рекламираног рачуна и истовремени унос идентичног садржаја у 

електронски журнал фискалног уређаја, односно фискалне касе; 

f) обезбиједи штампање података о сваком појединачном сторнираном 

рекламираном промету на исјечку рекламираног рачуна и истовремени унос 

идентичног садржаја у електронски журнал фискалног уређаја, односно фискалне 

касе; 

g) онемогући штампање фискалних докумената прије фискализације; 

h) омогући штампање фискалног лога искључиво на фискалним документима; 

i) онемогући штампање нефискалних докумената који садрже кључне ријечи и 

вриједности промета из фискалних докумената; 

j) онемогући штампање нефискалних докумената који садрже симболе који су исти 

или слични фискалном логу; 

k) обезбиједи штампање базе артикала фискалног уређаја, односно фискалне касе; 

l) обезбиједи да се свака започета операција и операција која је прекинута усљед 

неисправности штампача, послије поправке штампача настави; 
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m) обезбиједи да се свака започета операција која је прекинута усљед прекида 

напајања, по успостављању напајања настави.“ 

 
 

Члан 7 
Иза члана 23 додаје се нови члан 23а, који гласи: 
 

„Члан 23а 
(Електронски журнал) 

(1) Електронски журнал се реализује као посебан модул који укључује меморију 

независну од напајања.  

(2) Модул мора да садржи микроконтролер који онемогућава да подаци једном 

уписани у журнал буду обрисани или промијењени. 

(3) Свако уписивање у журнал прати аутоматска провјера исправности уписа. 

(4) Фискални уређај треба да онемогући даље регистровање промета уколико се 

утврди неисправност уписа. 

(5) Капацитет журнала мора да буде најмање 1 GB и у њега се смјештају: 

a) копије свих фискалних докумената и копије дупликата фискалних докумената 

са дигиталним потписом према стандардном MD5 алгоритму редом како су 

штампани; 

b) копије свих нефискалних докумената редом како су штампани. 

(6) Фискални уређај мора да: 
 

a) изврши уписивање ЈИБ, који се састоји од тринаест (13) цифара и ИБФМ из 

фискалног модула приликом иницијализације електронског журнала са 

ИБФМ; 

b) онемогући штампање када упис у електронски журнал није исправан или није 

могућ или подаци о ЈИБ и ИБФМ нису идентични подацима уписаним у 

фискалну меморију; 

c) закључи фискални рачун или рекламирани фискални рачун с текућим 

износом када у току штампања рачуна дође до попуњавања капацитета 

електронског журнала на мање од 300 преосталих линија текста; 

d) онемогући штампање свих дигиталних докумената осим дневног, 

периодичног извјештаја и потврде о успјешном слању података преко 

терминала када број преосталих линија за упис у електронски журнал 

постане мањи од 300; 

e) омогући очитавање садржаја електронског журнала у рачунар преко 

одговарајућег порта или терминала уграђеног у кућиште фискалног уређаја; 

f)  онемогући замјену журнала новим, без скидања сервисне пломбе.“ 

 
 

Члан 8  
Члан 37 мијења се и гласи: 

 „Члан 37 
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(Функционалне карактеристике софтвера) 
Софтвер за фискални систем мора најмање да: 

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

b) обезбиједи идентичност, односно синхронизацију базе артикала у фискалном 
уређају, односно фискалној каси с базом артикала у надређеном рачунару;   

c) омогући истовремено штампање идентичних фискалних докумената у по једном 
примјерку на папирној траци за исјечке и истовремени унос идентичног садржаја у 
електронски журнал  фискалног уређаја, односно фискалне касе; 

d) обезбиједи штампање сваког појединачно евидентираног промета на исјечку 
фискалног рачуна и у електронском журналу фискалног уређаја, односно фискалне 
касе; 

e) обезбиједи штампање сваког појединачно сторнираног евидентираног промета на 
исјечку фискалног рачуна и у електронском журналу фискалног уређаја, односно 
фискалне касе; 

f) обезбиједи штампање сваког појединачно рекламираног промета на исјечку 
рекламираног рачуна и у електронском журналу фискалног уређаја, односно 
фискалне касе; 

g) обезбиједи штампање сваког појединачно сторнираног рекламираног промета на 
исјечку рекламираног рачуна и у електронском журналу фискалног уређаја, 
односно фискалне касе; 

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

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

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

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

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

Члан 9 
(1) У члану 61 ставови 1 и 5 бришу се. 
(2) Досадашњи ставови 2, 3 и 4 постају ставови 1, 2 и 3. 
 
 

Члан 10 
(1) У члану 83 став 1 брише се. 
(2) Досадашњи ставови 2, 3, 4 и 5 постају ставови 1, 2, 3 и 4. 
 
 

Члан 11 
 (1) У члану 94 став 15 брише се. 

(2) Досадашњи ставови 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 
32 постају ставови 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. 

 
 

Члан 12 
(1) У члану 99 ставу 2 тачка b) мијења се и гласи: 

„b) садржај евиденције рјешења о фискализацији; садржај захтјева за иницијалну 
фискализацију; садржај записника о уништавању фискалног модула; садржај захтјева за 
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замјену фискалног модула; садржај захтјева за накнадну фискализацију усљед 
сервисирања; садржај захтјева за промјену локације продајног мјеста; садржај захтјева за 
брисање обвезника из регистра фискализованих фискалних система због престанка 
обављања дјелатности обвезника; садржај писаног фискалног рачуна и начин његовог 
издавања; садржај писаног рекламираног рачуна и начин његовог издавања; изглед и 
садржај обавјештења; садржај и вођење дневних извјештаја; изглед, садржај и начин 
вођења досјеа и сервисна књижица фискалног уређаја, фискалне касе, односно дијелова 
фискалног система; садржај евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима и начин 
означавања, изглед и садржај ознаке ПУ;“. 

(2) Тачке c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) и о) бришу се. 
  (3) Досадашња тачка p) постаје тачка c). 
 

 
Члан 13 

(1) У члану 100 ставу 1 тачка r) брише се. 
(2) Досадашње тачке s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee) и ff) постају тачке 

r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) и ее). 
(3) Тачка gg) овог става брише се. 
(4) Досадашње тачке hh), ii), jj), kk), ll) и mm) постају тачке ff), gg), hh), ii), jj) и kk). 

 
 

Члан 14 
У члану 104 ставу 2 иза ријечи: „Правилником“ додају се ријечи: „из члана 99 става 2 
тачке b)“. 

 
 

Члан 15 
У члану 108 ријечи: „а примјењиваће се од дана почетка примјене прописа за 

спровођење (правилника) из члана 99 овог закона, а најприје од 1. јануара 2018. године“ 
бришу се. 

 
 

Члан 16 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
 

 

Број: 01-02-449/18 
Брчко, 17. октобра 2018. године 
                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                     СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                               Есед Кадрић 
 
 


