“Обављање дјелатности у организационој форми друштва прописано је Законом о привредним
друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13).
Регистрација и пословање у форми предузетника уређено је Законом о занатско–предузетничкој
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12 и 67/13).
Наведена законска рјешења не прописују могућност директне промјене из једне у другу
организациону форму. Стога, ако имате намјеру да промијените организациону форму
предузетника у којој тренутно обављате дјелатност са организационом формом привредног
друштва, потребно је да у складу са чланом 31. Закона о занатско–предузетничкој дјелатности
поднесете захтјев за трајни престанак обављања дјелатности предузетника органу јединице
локалне самоуправе на чијој територији имате сједиште.
Након што вам надлежни орган утврди трајни престанак обављања дјелатности, потребно је да у
складу са чланом 43. Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских
обвезника („Службени гласник Републике Српске“, број 4/13), у року од осам дана од дана када
вам је достављено рјешење о престанку обављања дјелатности поднесете захтјев за одјаву ЈИБ-а
са пратећом документацијом надлежној организационој јединици Пореске управе.
Послије одјаве ЈИБ-а можете отпочети са оснивањем привредног друштва у складу са одредбама
Законом о привредним друштвима и његовом регистрацијом сходно Закону о регистрацији
пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 67/13).
Такође, овом приликом напомињемо да обављање дјелатности у форми предузетника не
ограничава право физичком лицу да оснује и привредно друштво.
Чланом 5. став 1. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ број 69/07 и
1/11), прописано је да лице које је уписано у одговарајући регистар за промет роба, односно за
пружање услуга, дужно да региструје сваки појединачни промет роба и услуга преко фискалне
касе и пренос података преко терминала до сервера Пореске управе. Члан 6. поменутог закона
прописује да се фискални систем састоји од:
а) фискалне регистар касе и терминала, или
б) фискалног штампача, терминала и софтверске апликације, или
в) фискална регистар касе – штампача, терминала и софтверске апликације.
На избор врсте фискалног система не утиче врста дјелатности којом се конкретно бавите, већ да
ли сте Ви или лица којим пружате услуге у ПДВ систему, а имајући у виду одредбе Правилника о
динамици фискализације („Службени гласник Републике Српске“ број: 55/08, 71/08, 92/08, 118/08
и 127/08):
а) уколико нисте у ПДВ систему, односно нисте обвезник пореза на дадату вриједност, остварени
промет од пружања услуга можете регистровати преко фискалне регистар касе за малопродајни
начин рада,
б) уколико сте у систему ПДВ-а, а услуге вршите лицима која нису у систему ПДВ-а, остварени
промет од пружања услуга можете вршити преко фискалне регистар касе за малопродајни начин
рада и
в) уколико сте у ПДВ систему, а услуге вршите лицима која су у ПДВ систему, остварени промет од
пружања услуга дужни сте регистровати преко фискалног система за велепродајни начин рада.

Такође напомињемо да у складу са ставом 1. члана 31. Закона о фискалним касама, фискални
систем може стављати у промет само регистровани произвођач са одобрењем за тај тип
фискалног система, а према одредбана члана 51. став 2. истог закона, приликом набавке
фискалног система дужни сте набавити тип фискалног система од регистрованог произвођача са
одобрењем за тај тип фискалног система и закључити уговор са овлашћеним
сервисом о сервисирању и техничкој подршци за коришћење набављеног фискалног система.
Податке о овлашћеним произвођачима фискалих каса может наћи на интернет страници Пореске
управе Републике Српске: www.poreskaupravars.org у дијелу „Фискализација“, „Произвођачи и
сервиси“.”

