
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 
својој 68.  редовној сједници одржаној 14. октобра, усваја  
 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ СИСТЕМИМА 

 

 

 

Члан 1 

У Закону о фискалним системима („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 22/16 и 

48/18) члан 4 мијења се и гласи: 

„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, директор 

Дирекције именује Комисију за фискализацију, на предлог директора Пореске управе (у даљем 

тексту: Комисија). 

(2) Комисију из става 1 овог члана чине радници Дирекције. 

(3) Осим надлежности из става 1 овог члана Комисија може разматрати и предлагати рјешења 

о питањима која су битна за процес фискализације. 

(4) Директор Дирекције, на предлог Комисије, уколико је потребно може ангажовати и друга 

лица запослена у Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и другим органима, као и друга 

физичка и правна лица која нису чланови Комисије, а чије је експертно знање и радно искуство 

неопходно за разматрање и рјешавање стручних питања која разматра Комисија. 

(5) Комисија ће послове из своје надлежности обављати у току радног времена.“ 

 

Члан 2 

У члану 6 ставу 1 тачка q) мијења се и гласи: 

,,q) промет производа, робе, добара и услуга чије се плаћање врши безготовински, са жиро рачуна 

на жиро рачун правног лица или предузетника;“. 

Члан 3 

У члану 100 став 4 мијења се и гласи: 

„(4) Ако обвезник поновно учини прекршај из става 1 тачака а), ц), 1) и m) овог члана у наредне 

двије године, ПУ ће изрећи мјеру забране обављања дјелатности у трајању од двадесет (20) дана.“ 

 

Члан 4 

Иза члана 106 додаје се нови члан 106а који гласи: 

 

„Члан 106а 

(Прелазна одредба) 

Прекршајни поступци који су започети прије ступања на снагу овог закона, а за које није изречена 

прекршајна санкција, завршиће се по одредбама овог закона.“ 
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Члан 5 

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

Босне и Херцеговине. 
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