
“Члан 12а.
Ко е фи ци јен ти за об ра чун основ не пла те овла шће них

слу жбе них ли ца у Спе ци јал ном ту жи ла штву, у за ви сно сти
од по сло ва и за да та ка ко је оба вља ју, из но се:

а) шеф ту жи лач ких ис тра жи лаца...................19,00 и
б) ту жи лач ки ис тра жи лац ...............................17,00.”.

Члан 8.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
Број: 01-1651/10 Предсједник
23. де цем бра 2010. године Народне скупштине,

7
На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с им

УКАЗ
О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА
Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о

фискалним касама, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Првој по себ ној сјед ни ци, одр жа ној 21.,
23. и 28. де цем бра 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 4. јануа-
ра 2011. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о
измјенама и допунама Закона о фискалним касама ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни једног кон сти ту -
тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.
Број: 01-020-19/11 Пред сјед ник
5. јануара 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

ЗА  КОН
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ФИ СКАЛ НИМ

КА СА МА

Члан 1.
У За ко ну о фи скал ним ка са ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -

пу бли ке Срп ске”, број 69/07) у чла ну 4. по сли је ста ва 1. до -
да је се но ви став 2, ко ји гла си:

“(2) Осим над ле жно сти из ста ва 1. овог чла на, Ко ми си -
ја мо же раз ма тра ти и пред ла га ти рје ше ња о пи та њи ма ко ја
су бит на за про цес фи ска ли за ци је.”.

До са да шњи ст. 2, 3. и 4. по ста ју ст. 3, 4. и 5.
Члан 2.

У чла ну 33. став 2. ми је ња се и гла си:
“(2) Про тив рје ше ња из ста ва 1. овог чла на ни је до пу -

ште на жал ба, а мо же се по кре ну ти управ ни спор пред над -
ле жним окру жним су дом.”.

Члан 3.
У чла ну 41. став 2. ми је ња се и гла си:
“(2) Про тив рје ше ња из ста ва 1. овог чла на ни је до пу -

ште на жал ба, а мо же се по кре ну ти управ ни спор пред над -
ле жним окру жним су дом.”.

Члан 4.
У чла ну 43. став 1. ми је ња се и гла си:
“(1) У свр ху обез бје ђе ња усло ва из овог за ко на, овла -

шће ни про из во ђач ду жан је за ври је ме тра ја ња ре ги стра ци -
је не пре кид но има ти га ран ци ју по слов не бан ке са кла у зу -
лом “без при го во ра” у из но су од 700.000 КМ.”.

У истом чла ну, по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2,
ко ји гла си:
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“(2) Овла шће ни про из во ђач ду жан је га ран ци ју из ста -
ва 1. овог чла на пре да ти Ко ми си ји при ли ком скла па ња уго -
во ра из чла на 42. овог за ко на.”.

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4.
Члан 5.

У чла ну 44. у тач ки в) ри јеч: “ста ва” за мје њу је се ријеч -
ју: “чла на”.

Члан 6.
У чла ну 84. став 3. ми је ња се и гла си:
“(3) Про тив рје ше ња из ста ва 2. овог чла на ни је до пу -

ште на жал ба, а мо же се по кре ну ти управ ни спор пред на -
дле жним окру жним су дом.”.

Члан 7.
У чла ну 85. у ст. 7, 13, 14, 15, 28. и 29. ри је чи: “по кре -

ће по сту пак за из ри ца ње мје ре” за мје њу ју се ри је чи ма:
“рје ше њем из ри че мје ру”.

У истом чла ну, у ст. 8, 9, 12, 18, 21, 24. и 27. ри је чи:
“по кре ће по сту пак за трај но” за мје њу ју се ри је чи ма: “до -
но си рје ше ње за”, а ри је чи: “по кре ће по сту пак за из ри ца -
ње мје ре” за мје њу ју се ри је чи ма: “рје ше њем из ри че мје -
ру”.

У истом чла ну став 30. ми је ња се и гла си:
“(30) Про тив рје ше ња ПУ из овог чла на об ве зник има

пра во жал бе Ми ни стар ству фи нан си ја у ро ку од 15 да на од
да на при је ма рје ше ња, с тим што из ја вље на жал ба на рје -
ше ње не од ла же из вр ше ње рје ше ња.”.

Члан 8.
У чла ну 86. у ст. 5. и 9. ри је чи: “по кре ће по сту пак за

трај но” за мје њу ју се ри је чи ма: “до но си рје ше ње за”, а
рије чи: “по кре ће по сту пак за из ри ца ње мје ре” за мје њу ју се
ри је чи ма: “рје ше њем из ри че мје ру”.

У истом чла ну став 10. ми је ња се и гла си:
“(10) Про тив рје ше ња ПУ из овог чла на об ве зник има

пра во жал бе Ми ни стар ству фи нан си ја у ро ку од 15 да на од
да на при је ма рје ше ња, с тим што из ја вље на жал ба на рје -
ше ње не од ла же из вр ше ње рје ше ња.”.

Члан 9.
На зив чла на 94. “Под но ше ње за хтје ва за по кре та ње

пре кр шај ног по ступ ка” ми је ња се и гла си: “Пре кр шај ни
по сту пак”.

Члан 10.
У чла ну 99. став 2. бри ше се.

Члан 11.
Оба ве зу из чла на 4. овог за ко на овла шће ни про из во ђа -

чи ду жни су из вр ши ти у ро ку од 30 да на од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на.

Члан 12.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
Број: 01-1662/10 Предсједник
28. де цем бра 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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