
На основу члана 62. Закона о фискалним системима („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 81/09), Федерални министар финанција-Федерални 
министар финансија, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о динамици фискализације у Федерацији Босне и Херцеговине 

Члан 1. 

 Овим правилником прописује се динамика увођења фискалних система у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 

(1) Правна и физичка лица која врше промет роба на мало и велико или 
пружају услуге обавезна су ставити фискалне системе/уређаје у функцију 
регистровања промета у роковима прописаним овим правилником. 

(2) Приликом одређивања динамике увођења фискалних система, у 
смислу овог правилника, користиће се, као општи стандард, класификација 
дјелатности из Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, број: 76/06) 

Члан 3. 

У периоду од 23.08.2010. године до 31.10.2010. године вршиће се 
фискализација код лица која обављају дјелатности из Подручја „Н“ и то из 
сљедећих грана: 
1) 55.1- Хотели 
Ова грана обухвата: 

- услуге смјештаја за краћи боравак у: 
- хотелима, мотелима и гостионицама 
- хотелима погодним за конференције 

55.101- Хотели и мотели, с рестораном 
55.102- Хотели и мотели, без ресторана 
2)      55.2- Кампови и друге врсте смјештаја за краћи боравак 
Ова грана обухвата: 

- услуге смјештаја за краћи боравак у: 
камповима за одмор, кућама за одмор и становима 
издавање простора и уређаја за камповање 
друге услуге смјештаја за краћи боравак, као што су кревет и доручак, 
омладинска одмаралишта, планинарски домови и куће и др. 
55.234- остале услуге смјештаја за краћи боравак 
3)      55.3- Ресторани 



Ова грана обухвата:  
- продају оброка који се обично конзумирају на лицу мјеста, као и продају 

пића уз оброке, евентуално уз неки вид забаве, у: 
- ресторанима, 
- ресторанима са самоуслуживањем као што су кафетерије 
- ресторанима с брзо припремљеном храном, као што су хамбургер-барови 

и др. 
- ресторанима из којих се храна носи 
- киосцима с прженом рибом и кромпиром и др. 
- колима за ручавање у жељезничким и другим средствима путничког 

саобраћаја, 
Ова дјелатност не обухвата: 
продају преко аутомата и улична продаја сладоледа, те лозова, кокица, књига и 
штампе 
4)     55.4- Барови 
55.400- Барови 
Ова дјелатност обухвата: 

- продају пића која се уобичајено конзумирају на лицу мјеста, евентуално 
уз неки вид забаве, у: 

кафанама, баровима, ноћним баровима, пивницама, винарницама и др. 
Ова дјелатност не обухвата: 

- продају преко аутомата, која се сврстава у подгрупу 52.630 
- претходно поменуте активности које се обављају у вези са смјештајем, 

које се сврставају у гране 55.1 и 55.2 
5)     55.5- Кантине и катеринг 
55.520- Кантине 
Ова дјелатност обухвата: 

- продају оброка и пића, уобичајено по нижим цијенама, одређеним 
групама лица, већином професионално повезаним, 

- кантине у спортским организацијама, фабрикама и установама,  
- студентске мензе, 

55.520- Катеринг 
Ова дјелатност обухвата: 

- припремање оброка у централним јединицама за потрошњу на другим 
мјестима као што је припремање готових оброка за: 

- авионске превознике 
- жељезничке и друмске превознике, 
- банкете и пријеме, 
- свадбе, забаве и друге прославе и приредбе 

 
6. 52.3- Трговина на мало фармацеутским, медицинским, козметичким и 
тоалетним препаратима 

52.31- Апотеке, издавање и справљање лијекова по рецептури 



52.320- Трговина на мало медицинским препаратима и ортопедским 
помагалима 
52.330- Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима 
б) самосталних угоститељских радњи 
ц) лица која обављају дјелатност из подручја „Г“ трговина на мало из 
сљедећих грана: 
50.5- Трговина на мало моторним горивима 
50.500- Трговина на мало моторним горивима 

 
 

Члан 4. 

 
У периоду од 01.10.2010. године до 30.11.2010. године вршиће се 
фискализација код: 

 
a) лица која обављају дјелатности сљедеће гране из подручја „Г“: 
52.1- Трговина на мало у неспецијализованим продавницама 
52.110- Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно 
храна, пиће и духан 
52.120- Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 
52.2- Трговина на мало храном, пићима и духаном у специјализованим 
продавницама 
52.210- Трговина на мало воћем и поврћем 
52.220- Трговина на мало месом и производима од меса 
52.230- Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима 
52.240- Трговина на мало хљебом, колачима и слаткишима 
52.250- Трговина на мало алкохолним и другим пићима 
52.260- Трговина на мало производима од духана 
52.270-Остала трговина на мало пићима и духаном у специјализованим 
продавницама 
52.4- Остала трговина на мало новим производима у специјализованим 
продавницама 
52.410- Трговина на мало текстилом 
52.420- Трговина на мало одјећом 
52.430- Трговина на мало обућом и предметима од коже 
52.44- Трговина на мало намјештајем и опремом за освјетљавање и 
предметима за домаћинство 
52.450- Трговина на мало апаратима за домаћинство, радио и телевизијских 
уређаја 
52.460- Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом 
52.470- Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом 
52.48- Остала трговина на мало у специјализованим продавницама 
52.5- Трговина на мало половном робом у продавницама 



50.200- Одржавање и оправка моторних возила 
д)      лица која обављају дјелатност из подручка „К“ и то из сљедећих 
подгрупа: 
71.400- Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, на 
другом мјесту напоменуто-изнајмљивање видео трака, цд-а и слично 
74.810- Фотографске услуге 
е)      лица која обављају дјелатност из подручја „О“ и то из сљедећих 
подразреда: 
93.010- Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета 
93.020- Фризерски и други третмани за уљепшавање 
93.040- Третмани за побољшавање физичког стања и расположења 
 

Члан 5. 
 

У периоду од 01.11.2010. године до 28.02.2010. године вршиће се 
фискализација код лица која обављају дјелатности:  
а)     лица која обављају дјелатност из подручја „И“ и то из сљедећег разреда: 
60.300- Дјелатност путничких агенција у туроператера: помоћ туристима, на 
другом мјесту непоменута 
б)     лица која обављају дјелатност из подручја „Г“ трговина на велико из 
сљедећих грана: 
51.1- Трговина на велико преко посредника 
51.2- Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама 
искључиво за сопствени рачун 
51.3- Трговина на велико храном, пићима и духаном искључиво за сопствени 
рачун 
51.4- Трговина на велико предметима за домаћинство искључиво за сопствени 
рачун 
51.5- Трговина на велико непољопривредним полупроизводима, остацима и 
отпацима искључиво за сопствени рачун 
51.8- Трговина на велико машинама, опремом и прибором искључиво за 
сопствени рачун 

Члан 6. 
 

У периоду од 01.11.2010. године до 28.02.2010. године вршиће се 
фискализација код лица која обављају остале непоменуте дјелатности, из чл. 3, 
4, и 5., овог Правилника, изузев оних дјелатности које су ослобођене чланом 5. 
Закона о фискалним системима. 
 

Члан 7. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним 
новинама Федерације БиХ. 

 



 

 

Број: 05-02-5862/10 
Јули 2010. године 
Сарајево       М И Н И С Т А Р   
   Вјекослав Беванда 
  


