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DDaattuumm::    

  

NNaa  zzaahhttjjeevv  oobbvveezznniikkaa,,  kkoojjii  ssee  oobbrraattiioo  PPoorreesskkoojj  uupprraavvii  BBrrččkkoo  ddiissttrriikkttaa  BBiiHH,,  zzaa  ddoobbiijjaannjjee  
mmiiššlljjeennjjaa  ddaa  llii  jjee  pprreedduuzzeeććee  iizzuuzzeettoo  oodd  ffiisskkaalliizzaacciijjee,,  ppoozziivvaajjuuććii  ssee  nnaa  ččll..  66..  ZZaakkoonnaa  oo  ffiisskkaallnniimm  
ssiisstteemmiimmaa  ((IIzzuuzzeeccii)),,  ppoo  kkoojjeemm  ssee  ssttaavvoomm  ((11))  rreegguulliiššee  ddaa  ssee  ooddrrddbbee  iissttoogg  ssttaavvaa  ttoogg  zzaakkoonnaa  nnee  
pprriimmjjeennjjuujjuu  nnaa::  mm))  pprrooddaajjuu  ppuutteemm  aauuttoommaattaa,,  ooddggoovvaarraajjuuććii  nnaa  ppoossttaavvlljjeennoo  ppiittaannjjee  KKoommiissiijjaa  
zzaa  ffiisskkaalliizzaacciijjuu,,  oobbjjaavvlljjuujjee  

  
  

OO  BB  AA  VV  JJ  EE  ŠŠ  TT  EE  NNJJ  EE  
  

KKaakkoo  jjee  kkoonnkkrreettnnoo  pprreedduuzzeeććee  uuppiissaannoo  ppoo  SSKKDD  5522..2211  ––  zzaa  oobbaavvlljjaannjjee  uusslluužžnnee  
ddjjeellaattnnoossttii  uu  kkooppnneennoomm  ssaaoobbrraaććaajjuu::  UUsslluužžnnaa  ddjjeellaattnnoosstt  uu  vveezzii  ssaa  cceessttaammaa,,  mmoossttoovviimmaa,,  
ttuunneelliimmaa,,  ppaarrkkiirraalliiššttiimmaa  iillii  jjaavvnniimm  ggaarraažžaammaa,,  ppaarrkkiirraalliiššttiimmaa  zzaa  bbiicciikkllee,,  oobbjjeekkttiimmaa  zzaa  ččuuvvaannjjee  
kkaammpp  kkuuććiiccaa  zziimmii,,  ttoo  oossttaavvlljjaa  mmoogguuććnnoosstt  ddaa  bbuuddee  uu  oobbaavveezzii  rreeggiissttrroovvaannjjaa  pprroommeettaa  pprreekkoo  
ffiisskkaallnnoogg  uurreeđđaajjaa,,  ooddnnoossnnoo  ffiisskkaallnnee  kkaassee,,  ttjj..  ddaa  ppoottppaaddaa  ppoodd  pprriimmjjeennuu  ooddrreeddbbii  iizz  ččllaannaa  55..  
ZZaakkoonnaa,,  aa  kkoojjee  ddjjeellaattnnoossttii  nniissuu  iizzuuzzeettee  ččllaannoomm  66..  iissttoogg  zzaakkoonnaa..  

  
OOdd  ffiisskkaalliizzaacciijjee  ssee  mmoožžee  iizzuuzzeettii  pprrooddaajjaa  ppuutteemm  aauuttoommaattaa  ((ččllaann  66..  ppoodd  mm))  ii  pprroommeett  

uusslluuggaa  kkoojjee  ssee  ppllaaććaajjuu  ppuutteemm  žžiirroo  rraaččuunnaa  ((ččllaann  66..  ppoodd  gg)),,  nnaa  ššttoo  ssee  nneebbii  ooddnnoossiillaa  oobbaavveezzaa  
ffiisskkaalliizzaacciijjee,,  ččiimmee  bbii  ssee  iizzoossttaajjaannjjee  ddaattee  oobbaavveezzee  ooggrraanniiččiilloo  nnaa  ppoommeennuuttee  oobbllaassttii,,  aa  nniikkaakkoo  nnaa  
ssvvee  oossttaallee  oobbllaassttii  zzaa  kkoojjee  jjee  pprreedduuzzeeććee  rreeggiissttrroovvaannoo  ii  zzaa  kkoojjee  iimmaa  zzaakkoonnsskkuu  oobbaavveezzuu  
rreeggiissttrroovvaannjjaa  pprroommeettaa  ppuutteemm  ffiisskkaallnniihh  ssiisstteemmaa  ii  uurreeđđaajjaa,,  jjeerr  ppiittaannjjee  oobbvveezznniikkaa  ggllaassii::  „„DDaa  llii  
jjee  PPRREEDDUUZZEEĆĆEE  iizzuuzzeettoo  oodd  ffiisskkaalliizzaacciijjee??““,,  aa  nnee  ddaa  llii  ssuu  ddjjeellaattnnoossttii  pprrooddaajjee  ppuutteemm  aauuttoommaattaa  ii  
pprroommeett  uusslluuggaa  kkoojjee  ssee  ppllaaććaajjuu  ppuutteemm  žžiirroo  rraaččuunnaa  iizzuuzzeettee  oodd  ffiisskkaalliizzaacciijjee..  

  
KKoonnaaččnnoo,,  pprreedduuzzeeććee  uu  ccjjeelliinnii,,  nniijjee  iizzuuzzeettoo  oodd  oobbaavveezzee  ffiisskkaalliizzaacciijjee,,  aa  ddjjeellaattnnoossttii  

pprrooddaajjee  ppuutteemm  aauuttoommaattaa  ii  pprroommeett  uusslluuggaa,,  kkoojjee  ssee  ppllaaććaajjuu  ppuutteemm  žžiirroo  ––  rraaččuunnaa,,  jjeessuu!!    
  
NNaappoommeennaa::  OOvvoo  OObbaavvjjeešštteennjjee  nneemmaa  zzaakkoonnsskkuu  ssnnaagguu  MMiiššlljjeennjjaa,,  bbuudduuććii  ddaa  

KKoommiissiijjaa  nniijjee  oovvllaaššććeennaa  zzaa  ddaavvaannjjee  mmiiššlljjeennjjaa  uu  sskkllaadduu  ssaa  ččllaannoomm  8888..  ZZaakkoonnaa  oo  PPoorreesskkoojj  
uupprraavvii  BBrrččkkoo  ddiissttrriikkttaa  BBiiHH!!  

  
  KKoommiissiijjaa  zzaa  ffiisskkaalliizzaacciijjuu  
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