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“Члан 49а.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће 

се за прекршај овлашћена организација ако:
а) не доставља податке у Регистар рачуна физичких 

лица у складу са чланом 15б. ст. 1. и 2. овог закона и
б) при прикупљању и обради података о физичким ли-

цима не поступа у складу са чланом 15б. став 3. овог за-
кона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у овлашћеној организацији новчаном казном од 
1.000 КМ до 4.000 КМ.

Члан 49б.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ казни-

ће се за прекршај АПИФ ако:
а) не успостави и не води Регистар рачуна физичких 

лица у складу са чланом 15а. овог закона,
б) поступа и доставља податке из Регистра рачуна фи-

зичких лица супротно члану 15в. ст. 1. и 2. овог закона,
в) не поступа у складу са чланом 15г. овог закона и
г) наплаћује накнаде за коришћење података из Реги-

стра рачуна физичких лица супротно одлуци из члана 15д. 
овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се од-
говорно лице у АПИФ-у новчаном казном од 2.500 КМ до 
10.000 КМ.

Члан 49в.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће 

се субјекат из члана 15в. став 2. овог закона, ако податке до-
бијене из Регистра рачуна физичких лица користи супротно 
члану 15в. став 4. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу, као и лица из члана 15в. став 5. 
овог закона новчаном казном од 1.000 КМ до 4.000 КМ.”.

Члан 8.
Послије члана 54. додају се нови чл. 54а. и 54б, који 

гласе:

“Члан 54а.
АПИФ ће у року од 90 дана од дана ступања на сна-

гу овог закона донијети упутство којим прописује начин 
вођења Регистра рачуна физичких лица, начин доставља-
ња података, као и давања и коришћења података из овог 
регистра.

Члан 54б.
Овлашћене организације дужне су да АПИФ-у доставе 

податке о рачунима физичких лица, отвореним прије доно-
шења овог закона, најкасније у року од 90 дана од дана до-
ношења упутства из члана 54a. овог закона.”.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-646/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
фискалним касама, који је Народна скупштина Републике 

Српске усвојила на Петој редовној сједници, одржаној 27. 
јуна 2019. године, а Вијеће народа 4. јула 2019. године кон-
статовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама 
Закона о фискалним касама није угрожен витални нацио-
нални интерес ни једног конститутивног народа у Републи-
ци Српској.

Број: 01-020-2781/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ФИСКАЛНИМ КАСАМА

Члан 1.
У Закону о фискалним касама (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) у члану 
85. у ставу 31. број: “15” замјењује се бројем: “30”.

У ставу 33. број: “15” замјењује се бројем: “30”.
У ставу 34. број: “15” замјењује се бројем: “30”.
Послије става 34. додаје се нови став 35, који гласи:
“(35) У случају да ПУ у поступку контроле утврди да 

је порески обвезник у року од годину дана од дана изврше-
не повреде, поново извршио повреду из ст. 31, 33. или 34. 
овог члана, изриче му мјеру забране обављања дјелатности 
у трајању од 60 дана.”.

Досадашњи ст. 35, 36, 37. и 38. постају ст. 36, 37, 38. и 
39.

Члан 2.
У члану 90. у ставу 1. т. а), к) и л) бришу се, а досада-

шње т. б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), љ), м), н), њ), о), п), р), 
с), т), ћ), у), ф), х), ц), ч) и џ) постају т. од а) до х).

Члан 3.
Послије члана 90. додају се нови чл. 90а. и 90б, који 

гласе:

“Прекршаји издавања рачуна и 
регистровања промета

Члан 90а.
(1) Новчаном казном од 8.000 КМ до 16.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице – порески обвезник уколико:
а) не врши регистровање сваког појединачног промета 

преко фискалне касе и пренос података преко терминала до 
сервера ПУ, а у случају да користи надређени рачунар, за-
давање команди фискалној каси не врши помоћу софтвер-
ске апликације (члан 5. став 1),

б) клијенту не изда фискални рачун одштампан на фи-
скалној каси преко које је евидентиран промет, без обзира 
на то 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 из 
члана 26. став 2. овог закона (члан 63) и

в) клијенту не изда фискални рачун писан руком у два 
примјерка, без обзира на то да ли то клијент захтијева, у 
свим случајевима непостојања бар једне исправне фискал-
не касе на продајном мјесту; ако најмање три године на 
продајном мјесту не чува други примјерак писаног фискал-
ног рачуна; и ако сваки појединачни остварени евиденти-
рани промет из писаних фискалних рачуна, накнадно не 
региструје и не одштампа одговарајуће штампане фискал-
не рачуне на фискалној каси у најкраћем могућем времену 
(члан 65).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 2.000 КМ 
до 4.000 KM.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 4.000 КМ до 8.000 KM.
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Поновљени прекршаји издавања рачуна и 

регистровања промета
Члан 90б.

У случају да порески обвезник у року од годину дана 
од дана извршења прекршаја из члана 90а. овог закона по-
ново изврши исти прекршај, казниће се новчаном казном 
у двоструком износу у односу на казну из члана 90а. овог 
закона.”.

Члан 4.
Члан 97. мијења се и гласи:
“(1) Овлашћени инспектор мјеру забране обављања 

дјелатности из члана 85. овог закона изриче усменим рје-
шењем, а писмени отправак тог рјешења израђује у року 
од три дана од дана доношења рјешења, односно његовог 
усменог изрицања субјекту контроле.

(2) Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се 
печаћењем објекта у којем порески обвезник обавља дје-
латност, службеним печатом ПУ и видно означава озна-
ком ПУ, при чему је порески обавезник дужан да осигура 
изношење кварљивих намирница из простора, те предузме 
све безбједносне и друге мјере да не би дошло до настанка 
штете.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, мјера забране оба-
вљања дјелатности из члана 85. ст. 31, 33. и 34. овог закона 
неће се извршити уколико порески обвезник у року од 72 
сатa од изрицања усменог рјешења достави овлашћеном 
инспектору доказ о уплати новчане казне изречене прекр-
шајним налогом за извршени прекршај из чл. 90а. или 90б. 
овог закона.

(4) Уколико порески обвезник у року од 72 сатa од изри-
цања мјере забране обављања дјелатности из члана 85. ст. 
31, 33. и 34. овог закона не достави овлашћеном инспек-
тору доказ о уплати новчане казне, овлашћени инспектор 
израђује писмени отправак рјешења из става 1. овог члана, 
најкасније у року од три дана од дана доношења рјешења, 
те извршава мјеру изречену рјешењем.

(5) У случају из става 3. овог члана, овлашћени инспек-
тор обуставља управни поступак.

(6) Министар финансија доноси правилник којим се 
прописују услови, поступак и начин извршења мјере забра-
не обављања дјелатности.”.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-647/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
пољопривредном земљишту, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Петој редовној сједници, 
одржаној 27. јуна 2019. године, а Вијеће народа 4. јула 
2019. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о пољопривредном земљишту није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2782/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
У Закону о пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) у 
члану 2. алинеja 8. мијења се и гласи:

“- ‘плодност земљишта’ је способност земљишта да 
омогући задовољавајуће гајење усјева уз минимално ко-
ришћење ђубрива;”.

Послије алинеје 8. додаје се нова алинеја 9, која гласи:
“- ‘деградација’ je посебан облик оштећења земљишта 

који се манифестује кроз кварење структуре, збијање и од-
ношење површинском ерозијом плодног слоја земљишта 
усљед неправилне обраде, неадекватног начина коришћења 
и голе сјече;”.

Досадашње алинеје 9. и 10. постају алинеје 10. и 11.
У досадашњој алинеји 10, која постаје алинеја 11, 

послије ријечи: “земљиште” додају се запета и ријечи: 
“воду, здравље биљака, животиња и људи”.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “рибњаци, трстици и моч-

варе” бришу се.

Члан 3.
У члану 9. у ставу 2. ријечи: “прибављеног мишљења” 

замјењују се ријечима: “прибављене сагласности”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Одлука о изради Основе Републике, односно Осно-

ве општине припрема се према програму за израду основе 
и садржи податке o: циљу доношења основе, подручју које 
је обухваћено основом, року израде основе, периоду на који 
се доноси основа, изворима средстава за израду основе, 
мјесту одржавања јавног увида и друге податке.”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Основе Републике доносе се на период до 20 годи-

на, а Основе општине на период до десет година”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 4.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) Програм за израду Основе Републике доноси Ми-

нистарство, а програм за израду Основе општине, доноси 
скупштина јединице локалне самоуправе уз сагласност 
Министарства.

(2) Министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим се 
прописује садржај, начин израде и доношења програма за 
израду основе.”.

Члан 5.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Основу Републике, односно општине може да израђује 

предузеће, друга организација или установа која је уписана 
у регистар пословних субјеката за обављање ове дјелат-
ности и ако има најмање три запослена лица са високом 
стручном спремом пољопривредне струке одговарајућег 
смјера, од којих најмање једно лице има звање доктор нау-
ка из области наука о пољопривредном земљишту и радно 
искуство од најмање три године на тим пословима.”.

Члан 6.
У члану 12. у ставу 2. ријечи: “о њеној изради,” за-

мјењују се ријечима: “и програмом за израду основе и”.

Члан 7.
Члан 16. мијења се и гласи:
“(1) У сврху вођења информационог система о пољопри-

вредном земљишту, односно земљишног информационог 


