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4) не обезбјеђује услуге корисницима прописане чла-

ном 50. овог закона.
(2) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће 

се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у 
библиотеци.

ГЛАВА XIV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.
Запослени радници у библиотекама који су испуњавали 

услове у погледу степена и врсте стручне спреме, по пропи-
сима важећим до ступања на снагу овог закона, могу и даље 
обављати рад у библиотекама.

Члан 77.
Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања 

на снагу овог закона донијети правилнике о:
1) стандардима и нормативима у библиотечко-инфор-

мационој дјелатности (члан 11. став 2),
2) начину и поступку заштите библиотечко-информа-

ционе грађе (члан 13. став 2),
3) поступку инвентарисања, обради, ревизији и отпису 

библиотечко-информационе грађе и извора и вођењу еви-
денције о библиотечко-информационој грађи и изворима 
(члан 17. став 3),

4) начину дигитализације библиотечко-информационе 
грађе и извора (члан 18. став 3),

5) поступку утврђивања испуњености услова за оснива-
ње библиотека (члан 23. став 5),

6) плану и програму полагања стручних испита радни-
ка запослених у библиотечко-информационој дјелатности 
(члан 64. став 7),

7) врсти стручних послова у библиотечко-информацио-
ној дјелатности (члан 65. став 3),

8) врстама, условима и поступку стицања виших струч-
них звања у библиотечко-информационој дјелатности 
(члан 66. став 4) и

9) обављању надзора над стручним радом библиотека 
(члан 73. став 6).

Члан 78.
До доношења подзаконских прописа из члана 77. овог 

закона примјењиваће се подзаконски прописи донесени на 
основу раније важећег закона, ако нису у супротности са 
овим законом.

Члан 79.
Библиотеке су дужне да ускладе своју организацију, 

рад и опште акте са одредбама овог закона у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу правилника из члана 77. 
овог закона.

Члан 80.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о библиотечкој дјелатности (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 52/01, 39/03 и 112/08).

Члан 81.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-624/16 По овлашћењу предсједника
19. маја 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Жељка Стојичић, с.р.

803
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 ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о пореском поступку Републике Српске, који је Народ-
на скупштина Републике Српске усвојила на Дванаестој 
сједници, одржаној 19. маја 2016. године, а Вијеће народа 
30. маја 2016. године констатовало да усвојеним Законом 
о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Ре-
публике Српске није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1780/16 Предсједник
31. маја 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 

ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о пореском поступку Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11, 
67/13 и 31/14) у члану 2. тачка е) мијења се и гласи:

“е) порески прописи су законски и подзаконски акти 
који се односе на порез и споредна пореска давања или 
којима се уређује плаћање пореза и споредних пореских 
давања, као и сви други законски и подзаконски акти за 
чији инспекцијски надзор је надлежна Пореска управа Ре-
публике Српске,”.

У тачки ж) послије ријечи: “законом” ријеч: “и” за-
мјењује се запетом.

У тачки з) послије ријечи: “рачуноводства” додају се 
запета и нове т. и) и ј), које гласе:

“и) Координационо тијело за инспекцијски надзор је 
посебно тијело које именује Влада Републике Српске, у 
складу са законом којим се уређује рад инспекција у Репу-
блици Српској, и

ј) Одбор за рјешавање жалби је посебно тијело које 
именује Влада Републике Српске у складу са законом којим 
се уређује рад инспекција у Републици Српској, са надле-
жношћу одлучивања у другом степену у поступцима забра-
не обављања дјелатности”.

Члан 2.
У члану 7. испред ријечи: “Пореска управа” на почетку 

текста додаје се број: “1” у обостраној загради.
У ставу 1. послије тачке и) додају се нове т. ј) и к), које 

гласе:
“ј) вођење Јединственог система регистрације, контро-

ле и наплате доприноса,
к) издавање потврда о резидентности физичким и прав-

ним лицима,”.
Досадашње т. ј), к), л) и љ) постају т. л), љ), м) и н).
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Осим надлежности из става 1. овог члана, Пореска 

управа је надлежна и за инспекцијски надзор над обавезом 
регистрације пословних субјеката у складу са законом 
којим се уређује рад инспекција у Републици Српској.”.

Члан 3.
У члану 10. у ставу 7. ријечи: “најкасније до 30. јуна текуће 

године за претходну годину, а може га издати и” бришу се.

Члан 4.
Послије члана 22. додаје се нови члан 22а, који гласи:

“Ускраћивање и одузимање ЈИБ-а
Члан 22а.

(1) Пореска управа не додјељује ЈИБ сљедећим лицима:
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а) правном лицу у оснивању чији је оснивач правно или 
физичко лице или њихова повезана лица која имају доспје-
ле а неизмирене пореске обавезе,

б) правном лицу у оснивању чији је оснивач физичко 
лице које је истовремено оснивач и другог правног лица са 
удјелом у власништву од најмање 25% или то физичко лице 
обавља предузетничку дјелатност (предузетник), а то друго 
правно лице или предузетник имају доспјеле а неизмирене 
пореске обавезе,

в) правном лицу насталом статусном промјеном у скла-
ду са законом којим се уређује рад привредних друштава, 
ако правно лице које је предмет статусне промјене има 
доспјеле а неизмирене пореске обавезе,

г) предузетнику који има доспјеле а неизмирене поре-
ске обавезе,

д) предузетнику у поступку регистрације у случају да је 
физичко лице које се региструје као предузетник истовре-
мено и оснивач правног лица са удјелом у власништву од 
најмање 25%, а то правно лице има доспјеле а неизмирене 
пореске обавезе, и

ђ) правном лицу или предузетнику чија пријава за ре-
гистрацију садржи податке који нису вјеродостојни или је 
против оснивача изречена мјера забране обављања те дје-
латности.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, Пореска управа 
додјељује ЈИБ ако су доспјеле а неизмирене пореске обаве-
зе до 1.500 КМ и уколико ове обавезе буду измирене у року 
од осам дана од дана подношења захтјева за додјелу ЈИБ-а, 
односно у том року буде пружена неопозива банкарска га-
ранција или мјеница авалирана од пословне банке.

(3) Ако Пореска управа у поступку контроле утврди 
да су у вријеме додјеле ЈИБ-а постојале сметње за његову 
додјелу из става 1. овог члана, Пореска управа рјешењем 
привремено одузима додијељени ЈИБ до отклањања тих 
сметњи, а примјерак рјешења доставља банци код које се 
води главни рачун пореског обвезника.

(4) У случају привременог одузимања ЈИБ-а, банка је 
дужна да обустави извршење налога пореског обвезника за 
пренос средстава са рачуна обвезника од момента пријема 
рјешења из става 3. овог члана, осим у сврху измиривања 
пореза и споредних пореских давања.

(5) Пореска управа, по захтјеву пореског обвезника, по-
ново додјељује исти ЈИБ, након што су отклоњене сметње 
због којих је привремено одузет.”.

Члан 5.
Члан 26. мијења се и гласи:
“(1) Регистрација обвезника доприноса у Јединственом 

систему врши се на основу пријаве коју Пореској управи 
подноси уплатилац доприноса на прописаном обрасцу.

(2) Пријаву за регистрацију у Јединиствени систем обве-
зника доприноса (запосленог) подноси уплатилац доприно-
са (послодавац) најкасније један дан прије ступања запосле-
ног на рад код послодавца, наведеног у уговору о раду или 
другом акту на основу којег се заснива радни однос.

(3) Пријаву за регистрацију у Јединствени систем под-
носи добровољни уплатилац доприноса према мјесту пре-
бивалишта у року од осам дана од дана почетка осигурања 
наведеног у акту надлежног фонда осигурања.

(4) Уплатиоци доприноса који нису наведени у ст. 2. и 
3. овог члана подносе пријаву за регистрацију обвезника 
доприноса у Јединственом систему најкасније даном на-
станка правног основа из којег произлази обавеза плаћања 
доприноса.

(5) Изузетно од ст. 2. и 4. овог члана, пријаву за реги-
страцију у Јединственом систему може поднијети обвезник 
доприноса ако по истеку рока за подношење пријаве то не 
изврши уплатилац доприноса на начин и под условима про-
писаним овим законом.

(6) Уз пријаву за регистрацију обвезника доприноса 
обавезно се прилаже доказ о правном основу за настанак 
обавезе плаћања доприноса.

(7) Обавеза плаћања доприноса у смислу овог члана 
настаје даном:

а) ступања на рад запосленог,
б) ступања на снагу уговорног односа из којег происти-

че обавеза плаћања доприноса или
в) настанком неког правног односа из којег проистиче 

обавеза плаћања доприноса.”.

Члан 6.
Послије члана 26. додаје се нови члан 26а, који гласи:

“Електронска идентификациона картица
Члан 26а.

(1) Пореска управа издаје електронску идентификацио-
ну картицу за сваког регистрованог обвезника доприноса 
из члана 26. став 2. овог закона, одмах након извршене ре-
гистрације у Јединственом систему.

(2) Сваки обвезник доприноса из члана 26. став 2. овог 
закона дужан је да електронску идентификациону картицу 
има у току радног времена и дужан је ту картицу дати на 
увид овлашћеним лицима у поступку инспекцијског над-
зора.

(3) Електронска идентификациона картица садржи име 
и презиме обвезника доприноса, јединствени матични број 
и серијски број картице.

(4) Трошкове првог издавања електронских картица 
сноси Пореска управа.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, Пореска управа 
неће издати електронску идентификациону картицу обве-
зницима доприноса који се региструју у Јединствени си-
стем привремено на основу уговора о пробном раду, уго-
вора о привременим и повременим пословима, те сличних 
уговора којима физичко лице обавља одређени рад, под 
условом да тај рад не траје дуже од 15 дана.

(6) Министар доноси правилник којим прописује на-
чин, поступак издавања и облик електронских идентифика-
ционих картица.”.

Члан 7.
У члану 27. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Пореска управа одјављује обвезника доприноса 

по пријави уплатиоца доприноса, а након што утврди да је 
основ за плаћање доприноса престао.

У ставу 4. у тачки а) умјесто ријечи: “и” додају се запета 
и нова тачка б), која гласи:

“б) када је приликом пријаве у Јединствени систем јасно 
наведен период трајања радног односа или односа сличног 
радном односу на основу којег постоји обавеза плаћања 
доприноса (привремени и повремени послови, пробни рад, 
рад на одређено вријеме, уговор о дјелу и слично) и”.

Досадашња тачка б) постаје тачка в).
Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) У случајевима из става 4. овог члана, не подноси се 

пријава одјаве из Јединственог система, нити је потребно 
достављати доказе о престанку правног односа на основу 
којег је постојала обавеза плаћања доприноса.”.

Члан 8.
У члану 30. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, 

који гласе:
“(4) Пореска пријава поднесена у електронском обли-

ку потписује се квалификованим електронским потписом, 
електронским потписом или електронским потписом изда-
тим од Пореске управе.

(5) Електронски потпис, у смислу овог закона, има исту 
правну снагу и равноправан је са својеручним потписом и 
отиском печата, ако је израђен у складу са одредбама зако-
на којим се уређује електронски потпис и ако је потписник 
писмено прихватио да потписивање електронских пријава 
врши електронским потписом.”.

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7.
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Члан 9.

У члану 38. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Повезано лице одговара за обавезе пореског обве-

зника у случајевима када је утврђено да се пореска обавеза 
не може наплатити из новчаних средстава, покретне или 
непокретне имовине, хартија од вриједности или личних 
примања пореског обвезника.”.

Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) У случају из става 4. овог члана, Пореска управа 

рјешењем о плаћању пореских обавеза из члана 40. овог 
закона утврђује да наплата утврђених пореских обавеза 
од пореског обвезника није могућа ни на један од законом 
прописаних начина, утврђује статус повезаног лица и на-
лаже повезаном лицу да плати утврђену пореску обавезу у 
року од 30 дана од дана достављања рјешења.”.

Члан 10.
У члану 55. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Поступак принудне наплате прекида се у сљедећим 

случајевима:
а) када се покрене стечајни или ликвидациони поступак,
б) када се рјешењем Пореске управе констатује привре-

мена несолвентност пореског обвезника и
в) подношењем потпуног захтјева за одгођено плаћање 

пореских обавеза.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Након престанка разлога за прекид поступка при-

нудне наплате из става 1. овог члана, Пореска управа до-
носи закључак којим констатује да су престали разлози за 
прекид и да се поступак принудне наплате наставља, а у 
случају да је дошло до брисања пореског обвезника из ре-
гистра, поступак принудне наплате се обуставља.”.

Члан 11.
У члану 69. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Констатовање привремене несолвентности поре-

ског обвезника не спречава Пореску управу да спроводи 
мјере принудне наплате против других одговорних лица.”.

Члан 12.
У члану 72. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Рок застарјелости права на принудну наплату не 

тече док траје другостепени поступак и управни спор, као 
ни поступак по ванредном правном средству по рјешењу о 
принудној наплати.”.

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.

Члан 13.
Члан 78. мијења се и гласи:
“Пореска контрола је поступак провјере и утврђивања 

законитости и правилности пријављивања и плаћања поре-
ских обавеза, као и поступак провјере правилности и зако-
нитости поступања по пореским прописима, а који врше 
овлашћена службена лица у Пореској управи.”.

Члан 14.
У члану 79. у ставу 3. ријечи: “на радном мјесту држав-

ног службеника” и запета замјењују се ријечима: “посједује 
цертификат за обављање инспекцијских послова и које”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Министар доноси правилник којим се прописују 

услови, начин и поступак издавања цертификата из става 
3. овог члана.”.

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 15.
Члан 80. мијења се и гласи:
“У вршењу инспекцијског надзора, инспектор Пореске 

управе има овлашћење и обавезу да:

а) се најави код субјекта надзора за обављање инспек-
цијског прегледа, осим ако би најава умањила успјешност 
инспекцијског надзора,

б) покаже легитимацију субјекту надзора, односно од-
говорном или другом овлашћеном лицу субјекта надзора,

в) укаже субјекту надзора на права која може да користи 
у поступку инспекцијског прегледа,

г) саслуша странке и свједоке у поступку,
д) прегледа пословне просторије у којима се налазе или 

се претпоставља да се налазе књиге и евиденције или дру-
ги предмети потребни за спровођење и извршење пореских 
прописа, те да прегледа књиге и евиденције,

ђ) заплијени, на начин прописан законом, фото-копије 
књига и евиденција или друге предмете потребне за спро-
вођење и извршавање пореских закона,

е) налаже предузимање одговарајућих мјера и радњи, 
односно забрани вршење одређених радњи, с циљем потпу-
нијег утврђивања чињеничног стања и обезбјеђења наплате 
пореских обавеза,

ж) о извршеном инспекцијском прегледу сачини запи-
сник,

з) донесе акт у управном поступку,
и) за привремено одузету документацију, односно при-

времено или трајно одузете предмете и друге ствари изда 
потврду о одузимању,

ј) забрани обављање дјелатности, као и да запечати 
објекат,

к) поднесе извјештај надлежном тужилаштву у случају 
да у поступку контроле постоје основи сумње у извршење 
кривичног дјела и

л) предузима и друге мјере и радње за које је овлашћен 
овим и другим прописима.”.

Члан 16.
Члан 81. мијења се и гласи:
“(1) Врсте пореске контроле су:
а) канцеларијска контрола,
б) теренска контрола,
г) посебна контрола и
д) контрола нерегистрованог субјекта.
(2) Канцеларијска контрола траје најдуже пет радних 

дана од дана њеног почетка одређеног у налогу за контролу.
(3) Теренска контрола траје најдуже 20 радних дана 

од дана њеног почетка одређеног у налогу за појединачну 
контролу, а изузетно се може продужити, о чему одлучује 
руководилац организационе јединице у чијој мјесној надле-
жности је контролисани порески обвезник, односно дирек-
тор Пореске управе уколико је надлежност за контролу у 
сједишту Пореске управе.

(4) Посебна контрола представља провјеру законитости 
и правилности примјене пореских прописа, осим провјере 
законитости и правилности пријављивања, испуњавања и 
утврђивања пореских обавеза.

(5) Контрола нерегистрованог субјекта врши се у скла-
ду са прописом којим се уређује рад инспекција у Републи-
ци Српској.

(6) Директор Пореске управе, уз сагласност министра, 
доноси правилник којим се прописују услови и начин вр-
шења контрола.”.

Члан 17.
У члану 82. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Пореска контрола може се вршити и без плана из 

става 1. овог члана у случају када Пореска управа утврди да 
је то због предмета контроле неопходно.”.

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
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Члан 18.
Члан 83. мијења се и гласи:
“(1) Канцеларијска контрола представља скуп радњи 

којима Пореска управа провјерава тачност, поступност и 
усклађеност са законом, односно другим прописом подата-
ка исказаних у пореској пријави, рачуноводственим и дру-
гим извјештајима пореског обвезника, а ради правилног и 
тачног утврђивања пореске обавезе.

(2) Канцеларијску контролу врши порески инспектор у 
просторијама Пореске управе, на основу налога за контро-
лу.

(3) Након извршене канцеларијске контроле, порески 
инспектор сачињава записник, који доставља пореском об-
везнику у року од три дана од дана сачињавања.

(4) Записник из става 3. овог члана представља доказ 
о спроведеним радњама у току поступка канцеларијске 
контроле, садржи опште елементе: датум, мјесто, вријеме 
вршења канцеларијске контроле, назначење пореског обве-
зника и његове идентификационе податке, радње које су 
извршене, доказе који су изведени у поступку, чињенице 
битне за утврђивање обавезе; странице записника се озна-
чавају редним бројем, а потписују их порески обвезник и 
порески инспектор.

(5) У случају да порески обвезник одбије да потпише 
записник, порески инспектор о томе сачињава службену 
забиљешку, која постаје саставни дио записника, и такав 
записник представља релевантан доказ о спроведеним 
радњама у пореском поступку.

(6) Порески обвезник може уложити примједбе на за-
писник у року од три дана од дана достављања записника.

(7) У случају да се на основу изнесених примједаба 
врше измјене записника, порески инспектор сачињава до-
пуну записника.

(8) У случају да порески инспектор сматра да изнесене 
примједбе не могу бити од утицаја на записник, о томе се 
изјашњава у рјешењу.

(9) На основу записника и допуне записника, порески 
инспектор доноси рјешење којим се утврђују обавезе и на-
лаже њихово плаћање у складу са овим законом.”.

Члан 19.
Члан 89. мијења се и гласи:
“(1) Порески инспектор сачињава записник о изврше-

ној теренској контроли, који доставља обвезнику у року од 
три дана од завршетка контроле.

(2) Записник из става 1. овог члана представља доказ о 
спроведеним радњама у току поступка теренске контроле, 
а садржи опште елементе: датум, мјесто, вријеме вршења 
теренске контроле, назначење пореског обвезника и ње-
гове идентификационе податке, радње које су извршене, 
доказе који су изведени у поступку, чињенице битне за 
утврђивање обавезе; странице записника се означавају 
редним бројем, а потписују их порески обвезник и поре-
ски инспектор.

(3) У случају да порески обвезник одбије да потпише 
записник, порески инспектор о томе сачињава службену 
забиљешку, која постаје саставни дио записника, и такав 
записник представља релевантан доказ о спроведеним 
радњама у пореском поступку.

(4) Порески обвезник може уложити примједбе на за-
писник у року од три дана од дана достављања записника.

(5) У случају да се на основу изнесених примједаба 
врше измјене записника, порески инспектор сачињава до-
пуну записника.

(6) У случају да порески инспектор сматра да изнесене 
примједбе не могу бити од утицаја на записник, о томе се 
изјашњава у рјешењу.”.

Члан 20.
Послије члана 90. додају се нови чл. 90а, 90б. и 90в, 

који гласе:

“Посебна контрола
Члан 90а.

(1) Посебна контрола представља скуп радњи којима 
Пореска управа провјерава законитост и правилност при-
мјене пореских прописа.

(2) Посебна контрола не обухвата контролу закони-
тости и правилности пријављивања, утврђивања и измири-
вања пореских обавеза.

(3) Посебна контрола се по правилу врши на основу 
плана контрола и налога, а изузетно, може се вршити без 
плана и налога за контролу, уколико околности контроле то 
налажу.

(4) Посебна контрола врши се у мјесту гдје обвезник 
врши дјелатност или на било којем другом мјесту које је 
подобно за вршење контроле.

(5) Посебна контрола врши се у радно вријеме пореског 
обвезника и Пореске управе, а изузетно, у било које врије-
ме, уколико околности контроле то налажу.

(6) Посебна контрола може се вршити и на основу 
одлуке, односно другог акта Координационог тијела за ин-
спекцијски надзор, заједничким активностима овлашћених 
инспектора Пореске управе, Републичке управе за инспек-
цијске послове и Републичке управе за игре на срећу.

Примјена правила поступка посебне контроле
Члан 90б.

Правила поступка посебне пореске контроле прописа-
на овим законом примјењују се у сљедећим случајевима:

а) у поступку контроле пријављивања обвезника допри-
носа у Јединственом систему у складу са овим законом,

б) у поступку контроле примјене закона којим се 
уређују фискалне касе и

в) у другим поступцима контроле, уколико је Пореска 
управа за то овлашћена посебним законом.

Записник и рјешење о извршеној посебној контроли
Члан 90в.

(1) О извршеној посебној контроли порески инспектор 
сачињава записник на мјесту вршења контроле, који пот-
писује и уручује пореском обвезнику одмах по завршетку 
контроле.

(2) Записник из става 1. овог члана представља доказ о 
спроведеним радњама у току посебног поступка, а садржи 
опште елементе: датум, мјесто, вријеме вршења посебне 
контроле, назначење пореског обвезника и његове иден-
тификационе податке, радње које су извршене, доказе који 
су изведени у поступку, чињенице битне за утврђивање не-
правилности, а странице записника се означавају редним 
бројем и потписују их порески обвезник и порески инспек-
тор.

(3) Поступку посебне контроле присуствује одговорно, 
односно овлашћено лице пореског обвезника, а у случају 
да то лице одбије или није у могућности да присуствује по-
ступку посебне контроле, посебна контрола ће бити извр-
шена у присуству лица затеченог у мјесту вршења контро-
ле.

(4) У случају да порески обвезник, односно лице које 
присуствује контроли одбије да потпише записник, поре-
ски инспектор о томе сачињава службену забиљешку, која 
постаје саставни дио записника, и такав записник предста-
вља релевантан доказ о спроведеним радњама у пореском 
поступку.

(5) По завршетку израде записника, порески инспек-
тор чита записник контролисаном пореском обвезнику, те 
уколико постоје примједбе, уноси их у записник, а уколико 
су оправдане, сачињава допуну записника, а уколико нису 
оправдане, порески инспектор се о томе изјашњава у рје-
шењу.

(6) Након сачињавања записника, а у случају да у по-
ступку посебне контроле утврди неправилност, порески 
инспектор доноси усмено рјешење којим изриче мјере у 
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складу са својим овлашћењима, а што је дужан да конста-
тује у записнику.

(7) Порески инспектор дужан је да у року од три дана од 
дана доношења усменог рјешења изради писмени отправак 
тог рјешења и достави га пореском обвезнику.

(8) Против рјешења из става 5. овог члана порески 
обвезник може уложити жалбу у року од 15 дана од дана 
достављања писменог отправка тог рјешења.

(9) О жалби из става 8. овог члана одлучује Министарство.
(10) Жалба из става 8. овог члана не задржава извршење 

рјешења.”.

Члан 21.
Послије члана 93. додају се нови чл. 93а, 93б, 93в. и 93г, 

који гласе:

“Инспекцијски надзор
Члан 93а.

(1) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог 
закона врши Пореска управа.

(2) Инспекцијски надзор над примјеном члана 26. ст. 2. 
и 4. овог закона, осим Пореске управе, врше и Републич-
ка управа за инспекцијске послове и Републичка управа за 
игре на срећу, у складу са одредбама овог закона.

Привремена забрана обављања дјелатности због 
неподношења пријаве у Јединствени систем

Члан 93б.
(1) Уколико у току посебне контроле овлашћени ин-

спектор утврди да уплатилац доприноса није поднио прија-
ву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом 
систему на начин и у року прописаном чланом 26. ст. 2. 
и 4. овог закона, усменим рјешењем уплатиоцу доприноса 
изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања 
неправилности, а најмање у трајању од 15 дана.

(2) Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се одмах, 
печаћењем просторија, постројења, уређаја и друге опреме за рад 
којом уплатилац доприноса (послодавац) обавља дјелатност.

(3) У случају извршења усменог рјешења печаћењем, 
порески обвезник, односно лице које присуствује контроли 
дужно је да осигура изношење кварљивих намирница из 
простора, те предузме све безбједносне и друге мјере да не 
би дошло до настанка штете.

(4) Изузетно од става 1. овог члана, мјера забране оба-
вљања дјелатности неће се извршити уколико порески 
обвезник у року од 48 сати од изрицања усменог рјешења 
достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане 
казне изречене прекршајним налогом за извршени прекр-
шај из члана 95а. овог закона.

(5) У случају из става 4. овог члана, овлашћени инспек-
тор обуставља управни поступак.

(6) Министар доноси правилник којим прописује по-
ступак и начин извршења мјере забране обављања дјелат-
ности због неподношења пријаве у Јединствени систем.

Поновљени прекршај
Члан 93в.

(1) Уколико у току посебне контроле овлашћени инспек-
тор утврди да уплатилац доприноса није поднио пријаву за 
регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему 
на начин и у року прописаном чланом 26. ст. 2. и 4. овог зако-
на, а да му је већ претходно правоснажно изречена санкција 
за исти прекршај, усменим рјешењем том уплатиоцу допри-
носа изриче мјеру забране обављања дјелатности до откла-
њања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана.

(2) Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се 
на начин прописан чланом 93б. ст. 2. и 3. овог закона.

Правни лијек
Члан 93г.

(1) Изузетно од члана 90в. став 8. овог закона, против 
рјешења којим се изриче мјера - забрана обављања дјелат-

ности из чл. 93б. и 93в. овог закона уплатилац доприноса 
може изјавити жалбу у року од осам дана од дана доставља-
ња писменог отправка рјешења.

(2) О жалби из става 1. овог члана рјешава Одбор за 
рјешавање жалби у поступцима забране обављања дјелат-
ности, у складу са законом којим се уређује рад инспекција 
у Републици Српској и овим законом.”.

Члан 22.
Послије члана 95. додаје се нови члан 95а, који гласи:

“Прекршај због неподношења пријаве у 
Јединствени систем

Члан 95а.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казни-

ће се за прекршај уплатилац доприноса - правно лице ако 
не поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса 
у Јединственом систему на начин и у року прописаном у 
члану 26. ст. 2. и 4. овог закона.

(2) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће 
се за прекршај уплатилац доприноса - физичко лице ако не 
поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Је-
динственом систему на начин и у року прописаном у члану 
26. ст. 2. и 4. овог закона.

(3) Новчаном казном од 20 КМ казниће се за прекршај 
обвезник доприноса (запослени) ако у току радног времена 
нема електронску идентификациону картицу или уколико 
ту картицу не да на увид овлашћеним лицима у току ин-
спекцијског надзора (члан 26а. став 2).

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 3.000 КМ 
до 9.000 КМ.

(5) Прекршајни налог за прекршај из овог члана може, 
осим Пореске управе, издати и орган који је овим законом 
овлашћен да врши контролу подношења пријаве у Једин-
ствени систем.”.

Члан 23.
У члану 103. у ставу 2. у тачки в) послије ријечи: “(члан 

28. став 3)” ријеч: “и” замјењује се запетом.
У тачки г) послије ријечи: “(члан 64. став 1)” додају се 

запета и нове т. д), ђ) и е), које гласе:
“д) правилник о условима, поступку издавања и обли-

ку електронске идентификационе картице (члан 26a. став 
2),

ђ) правилник о условима, начину и поступку издавања 
цертификата за инспекцијски надзор (члан 79. став 4) и

е) правилник о начину и поступку извршења мјере за-
бране обављања дјелатности због неподношења пријаве у 
Јединствени систем (члан 93б. став 6)”.

Члан 24.
Послије члана 103б. додају се нови чл. 103в. и 103г, који 

гласе:

“Прибављање цертификата
Члан 103в.

Инспектори Пореске управе дужни су да прибаве цер-
тификат из члана 79. став 3. овог закона у року од 18 мјесе-
ци од дана ступања на снагу овог закона.

Рок за усклађивање
Члан 103г.

Пореска управа ће у року од шест мјесеци од дана сту-
пања на снагу овог закона издати електронске идентифи-
кационе картице за обвезнике доприноса (запослене) који 
су до дана ступања на снагу овог закона регистровани у 
Јединственом систему.”.

Члан 25.
Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине 

Републике Српске да утврди пречишћени текст Закона о 
пореском поступку Републике Српске.
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Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-618/16 По овлашћењу предсједника
19. маја 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Жељка Стојичић, с.р.

804
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 ИНСПЕКЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Зако-
на о инспекцијама у Републици Српској, који је Народ-
на скупштина Републике Српске усвојила на Дванаестој 
сједници, одржаној 19. маја 2016. године, а Вијеће народа 
30. маја 2016. године констатовало да усвојеним Законом о 
измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици 
Српској није угрожен витални национални интерес ни јед-
ног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1781/16 Предсједник
31. маја 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНAMA ЗАКОНА О 

ИНСПЕКЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о инспекцијама у Републици Српској (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 74/10, 109/12 и 
117/12) члан 16. мијења се и гласи:

“Члан 16.
(1) У оквиру своје редовне надлежности, инспекцијски 

надзор над примјеном прописа којима се уређују општи 
услови обављања дјелатности (регистрација, одобрење за 
рад, рјешење, сагласности, друго одобрење надлежних ин-
ституција, предмет пословања, сједиште и назив) врше сви 
инспектори предвиђени овим законом.

(2) Инспектори из става 1. овог члана, у оквиру своје 
редовне надлежности, врше и провјеру примјене прописа о 
регистрацији обвезника доприноса у Јединственом систе-
му регистрације, контроле и наплате доприноса у складу са 
законом којим се уређује порески поступак.”.

Члан 2.
Послије члана 16. додаје се нови члан 16а, који гласи:

“Члан 16а.
(1) Изузетно од редовне контроле из члана 16. овог за-

кона, уколико је ријеч о заједничким контролама, предмет 
инспекцијског надзора су:

а) примјена прописа о регистрацији субјеката за оба-
вљање одређене дјелатности у складу са овим законом и

б) примјена прописа о регистрацији обвезника допри-
носа у Јединственом систему регистрације, контроле и 
наплате доприноса у складу са законом којим се уређује 
порески поступак.

(2) Влада именује Координационо тијело за инспек-
цијски надзор (у даљем тексту: Координационо тијело), 
које руководи заједничким контролама.

(3) Влада одређује задатке, руковођење и друга питања 
од значаја за рад Координационог тијела.

(4) Чланови Координационог тијела су директори Ин-
спектората, Пореске управе и Републичке управе за игре на 
срећу.

(5) Надзор из става 1. овог члана у оквиру заједничких 
контрола врше и инспектори Пореске управе и инспектори 
Републичке управе за игре на срећу.”.

Члан 3.
У члану 24. послије ријечи: “телекомуникације” додају 

се запета и ријечи: “међународни и међуентитетски превоз 
лица и ствари у друмском превозу, електронски потпис и 
електронски документ”.

Члан 4.
Послије члана 48а. додаје се нови члан 48б, који гласи:

“Члан 48б.
Изузетно од одредбе члана 48а. овог закона, инспек-

цијски преглед из члана 16. овог закона може се вршити 
без претходно утврђеног плана контрола и без посебне ини-
цијативе, приједлога, налога или најаве за инспекцијски 
преглед.”.

Члан 5.
У члану 57. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 

6, који гласе:
“(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, ако инспектор у 

вршењу инспекцијског надзора из члана 16. став 1. и члана 
16а. став 1. тачка а) овог закона утврди да субјекат надзора 
не посједује рјешење о упису у судски регистар, односно 
да не посједује рјешење о регистрацији предузетника, рје-
шењем ће изрећи мјеру забране обављања дјелатности до 
отклањања неправилности.

(4) У случају изрицања мјере забране из става 3. овог 
члана, инспектор ће, по потреби, одузети робу, опрему, 
уређаје, средства за рад, превозна и друга средства или њи-
хове дијелове ради онемогућавања даљег обављања дјелат-
ности.

(5) Инспектор обавјештава Пореску управу о предузе-
тим мјерама из става 3. овог члана и доставља записник о 
извршеном инспекцијском прегледу ради утврђивања поре-
ске основице и наплате пореске обавезе.

(6) На начин описан у ст. 3, 4. и 5. овог члана посту-
паће и инспектори Пореске управе и инспектори Републич-
ке управе за игре на срећу у заједничким контролама чији 
предмет буде надзор над поштовањем одредаба о регистра-
цији субјеката за обављање одређене дјелатности у складу 
са посебним прописима.”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 7. и 8.

Члан 6.
Члан 61. мијења се и гласи:
“(1) Управне мјере инспектор изриче усменим рје-

шењем у случајевима када:
а) у току инспекцијског надзора из члана 16. став 1. 

и члана 16а. став 1. тачка а) овог закона утврди да је по-
вријеђен пропис или

б) оцијени да се на тај начин отклања непосредна опа-
сност по живот и здравље људи, имовину веће вриједности 
или

в) је у питању заштита другог важног јавног интереса.
(2) У случају из става 1. овог члана, инспектор је дужан 

да у року од три дана од дана извршеног прегледа донесе 
писмени отправак рјешења.

(3) Забрана из става 1. овог члана обиљежава се исто-
времено са њеним изрицањем.”.

Члан 7.
Послије члана 62. додаје се нови члан 62а, који гласи:

“Члан 62а.
(1) Изузетно од члана 62. овог закона, против одлука 

инспектора донесених у поступку инспекцијског надзора 
из чл. 16. и 16а. овог закона дозвољена је жалба Одбору за 
рјешавање жалби (у даљем тексту: Одбор).


