
ДРУГИ ДЕО
Претходни део

ОСНОВНИ ТЕКСТ

На основу члана 38. став 6. Закона о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001 и 80/2002),
Влада Републике Србије доноси

Уредбу о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици
увођења тих каса

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 5/2003 од 24.1.2003. године.

1. Уводне одредбе
Члан 1.

Овом уредбом уређује се начин евидентирања промена производа и услуга преко регистар каса са фискалном меморијом преко
којих лица из члана 38. став 2. Закона о порезу на промет - "Службени гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001 и 80/2002 (у даљем тексту:
Закон) врше евидентирање промета производа, односно услуга, као и динамика увођења тих каса.

Члан 2.
Регистар каса са фискалном меморијом је уређај за регистровање података о вредности продатих производа и извршених услуга

који се на одговарајући начин саопштавају купцу, односно кориснику услуга, уз истовремено евидентирање на контролним
подлогама и у фискалној меморији, о чему се израђују одговарајући извештаји.

Електронска регистар каса са фискалном меморијом је уређај са апликационим програмом који има своју базу података о
производима или услугама, који се могу мењати коришћењем искључиво дефинисане функције апликационог програма.

Фискални штампач је штампач са фискалном меморијом који може да ради са било којим апликативним програмом користећи
искључиво постојећи интерфејс.

Евидентирање промета, у смислу става 1. овог члана, врши се преко електронске регистар касе са фискалном меморијом или
фискалног штампача (у даљем тексту: фискална каса).

2. Техничке и функционалне карактеристике фискалне касе
Члан 3.

Фискална каса, преко које се евидентира промет производа и услуга, мора да:
1) има програм (софтвер) израђен као самостални фискални модул који је заштићен од измене или брисања, а који користи

стандардне функције за регистровање операција приликом евидентирања промета производа и услуга, рада штампача, екрана и
управљања уписом података у фискалну меморију;

2) има ознаку - фискални лого који се састоји од четири оцила исписаних у правоугаонику, којим се означава да је реч о
евидентирању промета преко фискалних каса у Републици Србији (у даљем тексту: Република);

3) обезбеди очитавање евидентираног промета према стандардним временским јединицама (дан, месец, година);
4) обезбеди контролним органима очитавање евидентираних података у фискалној меморији преко тастатуре;
5) обезбеди чување евидентираних података у фискалној меморији и евидентира их на контролном запису;
6) обезбеди евидентирање промета на папирном исечку који се даје купцу, односно кориснику услуге (у даљем тексту: фискални

исечак);
7) обезбеди евидентирање стварне вредности производа, односно услуга, заокруживањем на две децимале;
8) обезбеди могућност тестирања ради провере исправности фискалне касе и фискалне меморије, као и функције које су у вези са

њима;
9) обезбеди могућност да се свака започета, а прекинута операција (прекид напајања, квар штампача, квар дела уређаја и сл.),

после отклањања узрока прекида, настави, осим када се ради о квару радне меморије;
10) обезбеди оперативну меморију (РАМ меморију) у коју се уноси назив производа или услуге, цена, јединица мере, начин

плаћања (у готовом, чекови, кредит - одложено плаћање и сл.), спецификацију пореских стопа (означених бројевима 0-8), износ
пореза и могућност за аутоматско штампање назива са ценама и пореским стопама артикала који су претходно унети у оперативну
меморију;

11) омогуће физичку заштиту неповредивости података који се чувају у фискалној меморији,
12) обезбеди да се фискална каса не може користити ако је неки од функционалних делова неисправан, недостаје или не

испуњава услове у погледу функционалних и техничких захтева;
13) омогући уношење датума у фискалну меморију, када је фискална каса стављена у експлотацију и да уношење датума има

логичну контролу (датум не може бити старији од датума увођења фискалне касе у експлоатацију, ново унети датум не може бити
старији од датума за који је већ урађен дневни извештај и сл.);

14) омогући купцу производа, односно кориснику услуге визуелно праћење података уз истовремено визуелно праћење
евидентирања података од стране лица које уноси податке;

15) онемогући сторнирање евидентираног промета за који је издат исечак траке;
16) онемогући даљи упис података ако се истовремено не може вршити уношење података и на фискалном исечку и контролној

траци;
17) онемогући брисање података из оперативне (РАМ) меморије без уклањања пломбе од стране овлашћеног сервисера;
18) онемогући промену датума, времена евидентирања промета и свих осталих података који су унети у фискалну касу, пре

израде дневног фискалног извештаја, при чему је функција промене радног времена дозвољена искључиво у опсегу + / - један сат;
19) онемогући брисање појединачног дневног промета осим након израде дневног фискалног извештаја;
20) онемогући штампање фискалних докумената у нефискалном Мод-у рада фискалне касе и да, у случају рада фискалне касе у

нефискалном Мод-у, обезбеди да исечак касене траке садржи ознаку: "инфо";
21) онемогући штампање фискалних рачуна и фискалних извештаја који се користе за обуку (тренинг Мод);
22) онемогући брисање бројача, и то: броја фискалног исечка, броја измена пореских стопа и броја извршених брисања (РАМ)

меморије;
23) онемогуће брисање базе података фискалне касе помоћу било које специјалне функције;
24) има склоп (сензор) који у недостатку папирне траке аутоматски онемогућава даље евидентирање оствареног промета, односно

рада фискалне касе.
Члан 4.

Оперативна меморија из члана 3. тачке 10) ове уредбе мора омогућити груписање података о:
1) вредности продатих производа, односно извршених услуга посебно разврстаних на оне на које се плаћа порез на промет и оне
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које су ослобођене пореза на промет, у оквиру групе производа на које се плаћа порез на промет посебно за цигарете, алкохолна
пића и кафу, а посебно за остале производе;

2) укупном износу пореза на промет посебно за цигарете, алкохолна пића и кафу, а посебно за остале производе у укупном
(збирном) износу пореза за обе групе производа.

Члан 5.
Фискална каса треба да обезбеди јасно упозорење о броју преосталих извештаја који могу да се унесу у фискалну меморију, који

није мањи од 50 и да после сваког евидентираног фискалног извештаја искаже број преосталих могућих евидентирања фискалних
извештаја.

Када је фискална меморија попуњена, фискална каса мора онемогућити даље евидентирање промета.
Члан 6.

Фискална каса може имати и додатну опрему, као што је bar-cod; скенер; вага; терминал за плаћање помоћу платне картице и
штампач.

Фискална каса може се повезивати и са компјутером, користећи софтверску апликацију која не дозвољава промене података у
фискалној меморији.

Повезивање додатне опреме из ст. 1. и 2. овог члана може се вршити искључиво преко постојећег интерфејса фискалне касе.
Фискална каса са интегрисаним терминалом за плаћање помоћу платне картице мора да:
1) буде у складу са релевантним ISO стандардима (8583, 9564 итд.), EMV 3.1.1. стандардима VISA ICC спецификацијом за

терминале (VISA ICC Terminal Specification v. 1.3.2) и минималним захтевима "Europay"-a (Europay minimal terminal requirements 2.1);
2) има на располагању меморију од најмање 256 kb RAM меморије;
3) обезбеди један од комуникационих интерфејса који би омогућио on-line ауторизацију (нпр. модем, LAN, WAN, GSM, итд.);с
4) има могућност даљинског конфигурисаног терминала, даљинског ажурирања и замене апликације терминала, даљинског

учитавања и брисања кључева и бирања једног од расположивих TMS-a (Terminal Managеment System).
Правна лица из грана 551, 552, 553, 554 и 555 из Закона о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања -

"Службени лист СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99 (у даљем тексту: Закон о класификацији делатности) - за угоститељске
објекте који подлежу категоризацији, као и правна лица из грана 503, 505, 521, 522 и 524 Закона о класификацији делатности која су,
у складу са прописима којима се уређује разврставање правних лица, разврстана у велика и средња предузећа, евидентирају
промет преко фискалне касе која има интегрисан терминал за плаћање помоћу картице из става 4. овог члана.

Фискални модул

Члан 7.
Фискални модул из члана 3. тачка 1) ове уредбе, који мора бити заливен, треба да омогући памћење записних података најмање

три године, независно од напајања и да садржи посебно уграђену фискалну меморију.
Фискални модул мора да има аутономни сат реалног времена.

Фискална меморија

Члан 8.
Капацитет фискалне меморије треба да обезбеди евидентирање најмање 1800 дневних фискалних извештаја, највише 30 промена

пореских стопа и 200 интервенција на деблокади софтвера.
Члан 9.

Пре почетка евидентирања промета преко фискалне касе у фискалну меморију уписује се:
1) порески број обвезника пореза од најмање девет знакова;
2) идентификациони број фискалне касе (два знака за идентификацију произвођача и још шест цифара);
3) датум, сат и минут почетка евидентирања промета преко фискалне касе;
4) фискални лого.
Промена података из става 1. овог члана није дозвољена.
Ако је фискална меморија неисправна фискална каса мора да региструје грешку.

Дневни извештај

Члан 10.
У фискалној меморији чувају се подаци који се односе на дневни извештај промета производа и услуга.
Дневни извештај садржи следеће податке:
1) број извештаја;
2) назив и адресу пореског обвезника;
3) порески идентификациони број (ПИБ);
4) идентификациони број фискалне касе;
5) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања дневног извештаја;
6) вредност укупног промета производа и услуга;
7) вредност промета по пореским стопама, односно пореском ослобођењу;
8) износ пореза по пореским стопама;
9) број издатих исечака касене траке;
10) број првог и последњег извештаја у одређеном дану.

Периодични извештаји

Члан 11.
Фискална меморија треба да омогући чување и очитавање података и за периодичне извештаје (петнаестодневне, месечне,

тромесечне и годишње).

Исечак касене траке

Члан 12.
Фискални исечак који се даје купцу, односно кориснику услуге, садржи следеће податке:



1) назив и адресу пореског обвезника;
2) порески идентификациони број (ПИБ);
3) идентификациони број фискалне касе;
4) фискални лого;
5) редни број, датум и време;
6) назив, количину, цену и вредност евидентираног промета производа, односно услуга;
7) износ пореза по пореским стопама;
8) вредност продатог производа, односно извршене услуге који је ослобођен од плаћања пореза на промет;
9) начин плаћања (готовина, чек, картица и др.).
Фискални исечак може имати рекламне и друге податке.
Фискални исечак штампа се у два примерка од којих један добија купац, а други остаје на контролној траци.

Члан 13.
Фискална каса мора да има могућност штампања алфанумеричких знакова на фискалном исечку на српском језику.
Одштампани подаци на фискалном исечку морају бити идентични подацима на контролној траци.
Штампање података врши се истовремено на фискалном исечку и контролној траци копирним путем или путем двоструког

штампача.
Контролна трака чува се најмање годину дана.
Исказивање података на контролној траци и у фискалној меморији не може се вршити употребом скраћеница или шифрираних

израза.
Члан 14.

Штампање података фискалне касе мора се вршити преко папирне траке чији квалитет хартије омогућава очитавање података
најмање годину дана.

Хартија за штампање података мора да има степен белине 85% (мерен са ELREPONI-m - UNI - 7623/86), а степен глаткости 30 мл/с
(по BENDTSTEN-u - UNI - 7626/I/II/86) и папирне подлоге Ph > 7.

3. Евидентирање промета и коришћење фискалне касе
Члан 15.

Лице које врши промет производа на мало, односно промет услуга физичким лицима, евидентира преко фискалне касе сваки
појединачно остварени промет, о чему купцу, односно кориснику услуге издаје фискални исечак.

Лице из става 1. овог члана, на крају радног времена, врши очитавање дневног промета путем дневног извештаја са нулирањем.
Очитани дневни извештај уноси се у фискалну меморију фискалне касе.

Члан 16
Грешка настала током евидентирања промета (грешка током куцања, замене производа и сл.) може се исправити до издавања

фискалног исечка.
Отклањање настале грешке мора бити забележено на фискалном исечку сторно износом обележеним знаком: "-".
Лице које врши евидентирање промета преко фискалне касе може након издавања фискалног исечка вршити исправку

евидентираног промета ако се купљени производ враћа или се на други начин врши рекламација производа.
Начин вршења исправке евидентираног промета из става 3. овог члана ближе уређује министар надлежан за послове финансија и

економије (у даљем тексту: министар).
Члан 17.

Обвезник пореза води књигу дневних извештаја која мора бити оверена од стране пореске управе.
У књигу дневних извештаја, која се чува у објекту у којем се налази фискална каса, дневни извештаји уносе се хронолошким

редом.
Облик и садржину књиге дневних извештаја прописује министар.

Члан 18.
У случају неисправности или сервисирања фискалне касе, евидентирање промета врши се на начин који ближе уређује министар.
Неисправност фискалне касе доказује се преко сервисне књижице у коју овлашћени сервис уписује време када је фискална каса

била на поправци или сервисирању.
Члан 19.

Периодични извештај о подацима из фискалне меморије, за сваку фискалну касу, обвезници пореза сачињавају по истеку сваких
петнаест дана, тромесечно и годишње.

Износи из извештаја из става 1. овог члана морају одговарати претходним фискалним извештајима.

4. Увођење фискалних каса у употребу ради евидентирања промета, динамика
увођења и контрола рада

Члан 20.
Лице које производи фискалне касе дужно је да прибави доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика

фискалне касе, које издаје надлежна организација за мере и драгоцене метале.
Лице из става 1. овог члана мора обезбедити сервисну службу која је технички и органиазционо опремљена за сервисирање

фискалних каса, у складу са овом уредбом.
Лице које производи фискалне касе дужно је да, пре њиховог стављања у промет, прибави сагласност Владе Републике Србије и

испуњености услова из ст. 1. и 2. овог члана.
Влада Републике Србије, сагласност из става 3. овог члана даје на предлог министарства надлежног за послове трговине, а на

основу писменог захтева произвођача фискалне касе.
Захтев из става 4. овог члана садржи следеће податке:
1) о произвођачу фискалне касе, укључујући и податке о компонентама које ће се производити у Републици;
2) Назив фискалне касе, тип, модел, техничке податке, и то: опис конструкције; монтажни цртеж; списак електронских елемената;

слику фискалне касе; принципе конструкције; инструкцију о начину коришћења и програмирања, сервисну конструкцију;
комуникациони протокол; резултат испитивања техничких и функционалних карактеристика код произвођача или овлашћене
(акредитоване) лабораторије;

3) саставне делове или системе фискалне касе и шему тог система;
4) шему програма за управљање и шему апликационог програма фискалне касе;
5) програм рада фискалне касе, као и апликативни програм, у изворној верзији;
6) изјаву произвођача да ће фискалне касе које се стављају у промет бити технички и функционално идентичне са фискалном

касом узорком, на основу које је дат доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика тог типа фискалне касе;
7) о организацији сервисне службе;
8) финансијске и друге погодности за продају фискалних каса пореском обвезнику;
9) доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалне касе из става 1. овог члана;



10) о техничкој и организационој опремљености сервисне службе.
Подаци из захтева из става 5. тач. 1)-7) овог члана подносе се и организацији из става 1. овог члана.

Сервисирање фискалних каса

Члан 21.
Сервисирање и поправку фискалне касе може вршити сервис који је добио сагласност из члана 20. став 3. ове уредбе (у даљем

тексту: овлашћени сервис).
Обвезник пореза мора имати, пре стављања у употребу фискалне касе, закључен уговор о сервисирању и техничкој подршци са

овлашћеним сервисом.

Досије и сервисна књижица

Члан 22.
За сваку фискалну касу овлашћени сервис отвара досије и издаје сервисну књижицу.
Сервисна књижица чува се уз фискалну касу.
У досије и сервисну књижицу уписују се следећи подаци:
1) назив корисника фискалне касе;
2) место и адреса где се налази фискална каса;
3) датум и време пријема фискалне касе на сервисирање;
4) датум завршетка сервисирања;
5) врста неисправности;
6) стање пломби;
7) стање фискалног и нефискалног бројача;
8) стање бројача о брисању података из оперативне (ПАМ) меморије;
9) спецификација извршених радова.
У току сервисирања фискалне касе овлашћени сервис саставља протокол у два примерка у који се уписују подаци из става 3.

овог члана, као и подаци о лицу које је пријавило неисправност фискалне касе.
Сервисирање фискалне касе, укључујући и сервисирање фискалне меморије, не сме бити дуже од два дана од дана пријаве

неисправности.
Ако се при сервисирању мора извршити уклањање пломби фискалне касе, ново пломбиране фискалне касе врши се у присуству

представника Пореске управе.
Члан 23.

Ако овлашћени сервис утврди да је обвезник пореза на фискалној каси предузимао радње са циљем измене података о
евидентираном промету, дужан је да о томе одмах обавести надлежну организациону јединицу Пореске управе.

Члан 24.
Порески обвезник је дужан да сваких 12 месеци врши технички преглед фискалне касе.

Контрола рада фискалних каса и овлашћеног сервиса

Члан 25.
Контрола рада овлашћеног сервиса, као и констрола техничке и функционалне исправности фискалне касе, за коју је дата

сагласност, може се додатно вршити и на захтев Пореске управе или корисника фискалне касе.
Контролу из става 1. овог члана врши министарство надлежно за послове трговине, које образује комисију од представника тог

министарства. Пореске управе и организације надлежне за мере и драгоцене метале.
Контрола фискалне касе из става 1. овог члана врши се без уништавања пломбе фискалне касе.

Члан 26.
Ако се при додатној контроли утврди да одређени тип фискалне касе не испуњава прописане техничке и функционалне

карактеристике, министарство надлежно за послове трговине, на предлог комисије из члана 25. став 2. ове уредбе, привремено
забрањује коришћење тог типа фискалне касе и налаже произвођачу да отклони недостатке у року који не може бити дужи од три
месеца.

Ако утврђени недостаци нису отклоњени у остављеном року, министарство надлежно за послове трговине трајно забрањује
коришћење тог типа фискалне касе.

У случају из става 1. овог члана произвођач је дужан да обезбеди обвезнику пореза фискалну касу преко које ће вршити
евидентирање промета.

У случају из става 2. овог члана, произвођач је дужан да у року од три месеца замени тај тип фискалне касе са одговарајућим и
одобреним типом фискалне касе.

Члан 27.
Ако се утврди да овлашћени сервис не поступа у складу са одредбама ове уредбе, Влада Републике Србије одузеће овлашћење

за сервисирање фискалних каса.
О одузимању овлашћења обавештава се Пореска управа и произвођач фискалне касе, а овлашћени сервис обавештава пореског

обвезника са којим је склопио уговор о сервисирању фискалних каса.
Порески обвезник који има закључен уговор о сервисирању фискалних каса са сервисом којем је одузето овлашћење о

сервисирању тих каса дужан је да склопи уговор са другим овлашћеним сервисом.

Стављање у употребу фискалних каса

Члан 28.
Пре почетка коришћења фискалне касе, порески обвезник доставља организационој јединици Пореске управе обавештење о

месту инсталирања фискалне касе, на обрасцу чији облик и садржину прописује министар.
По добијању обавештења из става 1. овог члана, Пореска управа одређује евиденциони број фискалне касе који у себи садржи

јединствени порески број идентификациони број, датум и време инсталирања и датум пломбирања.
О одређивању евиденционог броја фискалне касе издаје се потврда.
Пломбирање фискалне касе врши овлашћени сервис у присуству представника Пореске управе.
Пореска управа води евиденцију о фискалним касама преко којих се евидентира промет.
Облик, садржину и начин вођења евиденције из става 5. овог члана ближе уређује министар.



Евидентирање промета преко фискалне касе не може се вршити пре одређивања евиденционог броја и извршеног пломбирања
фискалне касе.

Престанак обављања делатности

Члан 29.
У случају престанка обављања делатности, а ради преузимања података из фискалне меморије, порески обвезник дужан је да, у

року од три дана од дана престанка обављања делатности, обавести Пореску управу и овлашћени сервис о престанку обављања
делатности.

Податке из фискалне меморије преузима овлашћени сервис у присуству пореског обвезника и овлашћеног представника Пореске
управе.

Фискалну меморију из ст. 1. и 2. овог члана овлашћени сервис чува док Пореска управа писменим путем не одобри уништавање,
уз присуство комисије коју формира овлашћени сервис и пореска управа.

Одредбе ст. 1-3. овог члана примењују се и код замене фискалне меморије.

5. Динамика увођења фискалних каса
Члан 30.

Лица из члана 38. став 2. Закона почеће евидентирање промета преко фискалне касе 1. јуна 2003. године, по следећој динамици:
1) У периоду од 1. јуна до 31. августа 2003. године:
(1) правна лица из грана 551, 552, 553, 554 и 555 Закона о класификацији делатности;
(2) правна лица из гране 523 Закона о класификацији делатности;
(3) самосталне угоститељске радње које порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћају према стварно

оствареном приходу, осим оних које делатност обављају преко киоска и сличних објеката;
(4) самосталне трговинске радње за промет фармацеутским, медицинским и тоалетним препаратима.
2) У периоду од 1. јула до 30. септембра 2003. године правна лица из грана 503, 505, 521, 522 и 524 Закона о класификацији

делатности која су, у складу са прописима којима се регулише разврставање правних лица, разврстава у велика и средња
предузећа.

3) У периоду од 1. септембра до 30. септембра 2003. године:
(1) правна лица из подгрупа 93010, 93020, 93040, 74810, 71400 - изнајмљивање видео-трака, cd-а и слично и 50200 и 63300 Закона

о класификацији делатности;
(2) самосталне радње из подгрупа 93010, 93020, 93040, 74810, 71400 - изнајмљивање видео-трака, cd-а и слично и 50200 и 63300

Закона о класификацији делатности.
4) У периоду од 1. октобра до 31. децембра 2003. године:
(1) правна лица из грана 503, 504, 505, 521, 522, 524 и 525 Закона о класификацији делатности која су, у складу са прописима

којима се регулише разврставање правних лица, разврстана у мала предузећа, осим оних која промет обављају преко киоска, тезги
и других сличних објеката;

(2) самосталне трговинске радње из грана 503, 504, 521, 522, 524 и 525 Закона о класификацији делатности које порез на доходак
грађана на приходе од самосталне делатности плаћају према стварно оствареном приходу, осим оних које промет обављају преко
киоска, тезги и других сличних објеката.

5) У периоду од 1. новембра до 31. децембра 2003. године:
(1) правна лица из грана 503, 521, 522, 524 и групе 5262 Закона о класификацији делатности, а промет обављају преко киоска и

сличних објеката и тезги на пијацама;
(2) самосталне трговинске радње из грана 503, 521, 522, 524 и групе 5262 Закона о класификацији делатности које порез на

доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћају према стварно оствареном приходу, а промет обављају преко киоска
и сличних објеката и тезги на пијацама;

(3) самосталне угоститељске радње које порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћају према стварно
оствареном приходу, а делатност обављају преко киоска или сличних објеката;

(4) самосталне трговинске радње из грана 503, 521, 522, 524 и групе 5262 Закона о класификацији делатнсоти које порез на
доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћају према паушално утврђеном приходу;

(5) самосталне угоститељске радње које порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћају према паушално
утврђеном приходу;

(6) остала правна лица која врше промет производа на мало и пружају услуге грађанима;
(7) остале самосталне радње које врше промет производа на мало и пружају услуге грађанима.

6. Казнене одредбе
Члан 31.

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1) одштампани подаци на фискалном исечку нису идентични са подацима на контролној траци (члан 13. став 2);
2) не чува контролну траку најмање годину дана (члан 13. став 3);
3) исказује податке на контролној траци и у фискалној меморији употребом скраћеница или шифрираним изразима (члан 13. став

4);
4) не користи папирну траку чији квалитет хартије омогућава очитавање података најмање годину дана (члан 14. став 1);
5) преко фискалне касе не евидентира сваки појединачно остварени промет (члан 15 став 1);
6) не изврши очитавање дневног промета путем дневног извештаја и очитани дневни извештај не унесе у фискалну меморију

фискалне касе (члан 15. став 2);
7) на фискалном исечку не забележи сторно износ због настале грешке (члан 16. став 2);
8) не води књигу дневних извештаја (члан 17. став 1);
9) у случају неисправности или сервисирања фискалне касе, не врши евидентирање промета у складу са прописом (члан 18. став

1);
10) не штампа периодични извештај фискалне меморије за сваку фискалну касу (члан 19. став 1);
11) стави фискалну касу у употребу пре закључења уговора са овлашћеним сервисом (члан 21. став 2. и члан 27. став 3);
12) користи фискалну касу која нема своју сервисну књижицу и не чува је на прописаном месту (члан 22. став 2);
13) не изврши технички преглед фискалне касе (члан 24);
14) не обавести надлежни порески орган у месту инсталирања фискалне касе на прописаном обрасцу (члан 28. став 1);
15) евидентира промет преко фискалне касе пре одређивања евиденционог броја и пломбирања (члан 28. став 7);
16) не обавести надлежни порески орган и овлашћени сервис о престанку обављања делатности (члан 29. став 1).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара.

Члан 32.



Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај правно лице које производи фискалне касе, ако:
1) пре стављања у промет фискалне касе не прибави сагласност (члан 20. став 3);
2) не обезбеди сервисну службу за сервисирање продатих фискалних каса (члан 20. став 2);
3) не обезбеди пореском обвезнику фискалну касу преко које ће вршити евидентирање промета у случају привремене забране

коришћења постојећег типа фискалне касе (члан 26. став 3);
4) у прописаном року не замени забрањени тип фискалне касе са одговарајућим и одобреним типом (члан 26. став 4).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара.

Члан 33.
Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се правно лице - овлашћени сервис, ако:
1) не отвори досије и не изда сервисну књижицу (члан 22. став 1);
2) у досије и сервисну књижицу не упише прописане податке (члан 22. став 3);
3) при преузимању фискалне касе на сервисирање не састави протокол (члан 22. став 4);
4) не изврши сервисирање фискалне касе и фискалне меморије у прописаном року (члан 22. став 5);
5) ново пломбирање фискалне касе не изврши уз присуство представника Пореске управе (члан 22. став 6);
6) не обавести Пореску управу о предузимању радњи пореског обвезника са циљем измене података о евидентираном промету

(члан 23);
7) у случају одузимања овлашћења за сервисирање не обавести о томе пореског обвезника са којим има закључен уговор о

сервисирању (члан 27. став 2);
8) преузимање података из фискалне меморије не врши уз присуство пореског обвезника и представника Пореске управе (члан

29. став 2);
9) не сачува фискалну меморију на прописани начин (члан 29. став 3).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу - овлашћеном сервису новчаном казном од 2.000

до 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник - овлашћени сервисер новчаном казном од 20.000 до 100.000

динара.

7. Прелазне и завршне одредбе
Члан 34.

Постојеће електронске регистар касе које поседују функционалне и техничке карактеристике које испуњавају услове прописане
овом уредбом могу се користити за евидентирање промета уз одобрење Владе Републике Србије које се даје на предлог
министарства надлежног за послове трговине.

Члан 35.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 110-144/2003-1
У Београду, 20. јануара 2003. године

Влада Републике Србије
Потпредседник,

др Небојша Човић, с.р.
 

ИЗМЕНЕ

 
На основу члана 38. став 6. Закона о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001 и 80/2002),
Влада Републике Србије доноси

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са
фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 39/2003 од 11.4.2003. године.

Члан 1.
У Уредби о евидентирању промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени

гласник РС", број 5/2003), у члану 3. тачка 1) речи: "израђен као самостални фискални модул" бришу се.
Тачка 2) мења се и гласи:
"2) омогући штампање фискалног лога на папирном исечку који се даје купцу, односно кориснику услуге, а који се састоји од

четири оцила раздвојених крстом исписаних у квадрату димензија 5 mm х 5 mm, којим се означава да је реч о евидентирању
промета преко фискалних каса у Републици Србији;".

У тачки 9) речи: "радне меморије" замењују се речима "процесора и меморије".
У тачки 10) речи: "(РАМ меморију)" бришу се, а речи: "(означених бројевима 0-8)" замењују се речима: "(означених ћириличким

словима од А до З)".
У тачки 17) речи: "(РАМ)" бришу се.
У тачки 21) речи: "(тренинг Мод)" бришу се.
У тачки 22) речи: "(РАМ)" бришу се.
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
"Фискални лого из става 1. тачка 2) овог члана одштампан је као Прилог 1 - Фискални лого уз ову уредбу и чини њен саставни

део."
Члан 2.

У члану 6. став 1. после речи: bar-cod" додаје се реч "читач", а реч: "скенер" брише се.
Став 4. брише се.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. реч: "интегрисан" и речи: "из став 4. овог члана" бришу се.

Члан 3.
У члану 7. став 1. после речи: "заливен" додају се речи: "за кућиште".
Став 2. брише се.

Члан 4.
У члану 10. став 2. тачка 10) реч: "извештаја" замењује се речима: "фискалног исечка".

Члан 5.



У члану 12. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
"Апликација фискалног лога из става 2. тачка 4) овог члана штампа се на крају фискалног исечка, у левом углу."
Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 6.
У члану 20. став 5. тачка 2) после речи "лабораторије" додају се речи: "и опис и изглед пломбе и начин пломбирања".
Тачка 5) мења се и гласи:
"5) извршну верзију програма рада фискалне касе, апликативног програма и програма за функционалну проверу фискалне касе са

комплетним прибором;"
Члан 7.

У члану 22. став 3. тачка 8) речи: "(ПАМ)" бришу се.
У ставу 5. запета после речи: "касе" и речи: "укључујући и сервисирање фискалне меморије," бришу се.

Члан 8.
У члану 24. додаје се став 2, који гласи:
"Технички преглед из става 1. овог члана сервисер врши у року из члана 22. став 5. ове уредбе."

Члан 9.
У члану 25. став 3. брише се.

Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије",
05 број 110-1856/2003-2
У Београду, 10. априла 2003. године

Влада Републике Србије
Потпредседник,

др Небојша Човић, с.р.

Прилог 1

ФИСКАЛНИ ЛОГО

На основу члана 38. став 6. Закона о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001 и 80/2002),
Влада Републике Србије доноси

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са
фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 72/2003 од 18.7.2003. године.

Члан 1.
У Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

("Службени гласник РС", бр. 5/2003 и 39/2003), у члану 2. став 1. речи: "подлогама и" замењују се речима: "тракама и периодично
евидентирање".

У ставу 2. реч: "апликационим" замењује се речју: "апликативним", а реч: "апликационог" речју: "апликативног".
У ставу 3. после речи: "меморијом" додају се речи: "који има своју базу података о производима или услугама и".
После става 4. додају се ст. 5, 6, 7. и 8, који гласе:
"База података из ст. 2. и 3. овог члана обавезно садржи назив производа или услуге, цену јединице мере, назив јединице мере и

ознаку пореске стопе.
Фискални документи јесу документи који у себи садрже фискални лого, и то: фискални исечак; дневни извештај; периодични

извештај и пресек стања.
Спецификација пореских стопа представља везу ознака пореских стопа са вредностима пореских стопа у процентима.
Типови ресета јесу: брисање евидентираних података у оперативној меморији; брисање базе података у оперативној меморији;

брисање целокупног садржаја оперативне меморије; интервенција на деблокади софтвера без брисања евидентираних података,
базе података и целокупног садржаја оперативне меморије.".

Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 2) речи: "на папирном исечку који се даје купцу, односно кориснику услуге" замењују се речима:

"искључиво на фискалним документима", после речи: "димензија" додају се речи: "не мањих од", а после речи: "5 mm х 5 mm"



додају се речи: "а не већих од 7 mm х 7 mm".
У тачки 4) речи: "контролним органима очитавање" замењују се речју: "штампање", а речи: "у фискалној меморији" замењују се

речима: "из фискалне и оперативне меморије задавањем команди".
У тачки 5) речи: "евидентира их на контролном запису" замењују се речима: "штампање на контролној траци".
У тачки 6) реч: "папирном" замењује се речју: "фискалном", а заграда и речи: "(у даљем тексту: фискални исечак)" бришу се.
У тачки 7) реч: "стварне" брише се, а речи: "две децимале" замењују се речима: "другу децималу".
У тачки 9) после речи: "процесора" реч: "и" замењује се речју: "или".
У тачки 10) после речи: "уноси" додају се речи: "база података", а речи: "назив производа или услуге, цена, јединица мере, начин

плаћања (у готовом, чекови, кредит-одложено плаћање и сл.), спецификацију пореских стопа (означених ћириличним словима од А
до З), износ пореза и могућност за аутоматско штампање назива са ценама и пореским стопама артикала који су претходно унети у
оперативну меморију" бришу се.

У тачки 15) после речи: "издат" додаје се реч: "фискални", а реч: "траке" брише се.
У тачки 16) реч: "уношење" замењује се речју: "штампање".
У тачки 17) после речи: "података" додају се речи: "о евидентираном промету", реч: "уклањања" замењује се речју: "скидања", а

речи: "од стране овлашћеног сервисера" замењују се речима: "и омогући брисање података о евидентираном промету из
оперативне меморије после израде дневног извештаја без скидања пломбе".

Тач. 18), 19), 20), 21) и 22) мењају се и гласе:
"18) онемогући брисање или замену података о већ програмираним производима или услугама у бази података фискалне касе,

осим цене јединице мере, промену спецификације пореских стопа, промену датума и промену реалног времена, од момента
формирања првог фискалног исечка у текућем периоду до момента израде дневног извештаја за текући период, при чему функција
промене времена омогућава промену зимског у летње рачунање времена и обрнуто, без скидања пломбе, и то од момента израде
дневног извештаја за претходни период до момента почетка наредног периода или момента формирања првог фискалног исечка у
наредном периоду;

19) обезбеди могућност за штампање базе података;
20) онемогући штампање фискалних докумената пре стављања фискалне касе у употребу (у даљем тексту: фискализација);
21) обезбеди спецификацију девет пореских стопа (означених ћириличним словима: "А", "Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К");
22) онемогући брисање бројача, и то: редног броја фискалног исечка; редног броја дневног извештаја; редног броја, датума и

времена промена пореских стопа; редног броја, датума, времена и типова ресета;".
Тачка 23) брише се.
Досадашња тачка 24) постаје тачка 23).

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
"Фискална каса мора омогућити груписање, сумирање и исказивање података о евидентираном промету производа и услуга који

се разврставају по следећој спецификацији:
1) производима који су ослобођени пореза на промет производа додељује се ознака пореске стопе "А";
2) услугама које су ослобођене пореза на промет услуга додељује се ознака пореске стопе "Г";
3) производима на које се плаћа порез на промет производа, осим цигарета, алкохолних пића и кафе, додељује се ознака пореске

стопе "Д";
4) услугама на које се плаћа порез на промет услуга додељује се ознака пореске стопе "Ђ";
5) производима који спадају у цигарете, алкохолна пића и кафу додељује се ознака пореске стопе "Е".
Ознаке пореских стопа "Ж", "И", "Ј" и "К" не додељују се.".

Члан 4.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
"Фискална каса треба да обезбеди јасно исказивање броја евидентираних и броја преосталих могућих евидентирања дневних

извештаја, као и упозорење за број преосталих могућих евидентирања дневних извештаја мањи од 50.".
Члан 5.

У члану 6. став 1. речи: "bar cod" замењују се речју: "баркод".
У ставу 2. реч: "компјутером" замењује се речју: "рачунаром".
У ставу 4. речи: "фискалне касе која има терминал" замењују се речима: "фискалних каса и које имају терминал".

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
"Фискални модул који мора да буде заливен за кућиште фискалне касе, мора омогућити памћење записаних података најмање

три године, независно од напајања и да садржи посебно уграђену фискалну меморију.".
Члан 7.

У члану 8. речи: "200 интервенција на деблокади софтвера" замењују се речима: "50 ресета".
Члан 8.

У члану 9. став 1. после речи: "касе" додају се речи: "и при свакој замени фискалног модула".
У тачки 1) речи: "обвезника пореза" замењују се речима: "пореског обвезника", а после речи: "знакова" додају се заграда и реч у

загради "(ПИБ)".
У тачки 2) речи: "фискалне касе" замењују се речима: "фискалног модула".
У тачки 3) реч: "датум" замењује се речима: "дан, месец, година,", а тачка и запета на крају замењују се тачком.
Тачка 4) брише се.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"У фискалну меморију уписују се и следећи подаци:
1) спецификација, дан, месец, година, сат и минут промене пореских стопа;
2) дан, месец, година, сат, минут и тип ресета;
3) дан, месец, година, сат и минут сачињавања дневног извештаја;
4) вредност промета по пореским стопама између два узастопна сачињавања дневног извештаја;
5) број последњег фискалног исечка издатог пре сачињавања дневног извештаја.".
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4, после речи: "грешку" додају се речи: "и онемогући даљи рад".

Члан 9.
После члана 9. додаје се назив члана и члан 9а који гласе:

"Фискални исечак
Члан 9а

Фискални исечак обавезно садржи следеће податке:
1) назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ);
3) идентификациони број фискалног модула;



4) назив, количину, цену јединице мере, назив јединице мере, ознаку пореске стопе и вредност евидентираног промета производа,
односно услуга;

5) спецификацију пореских стопа;
6) износ пореза по пореским стопама;
7) укупан износ пореза;
8) вредност промета по пореским стопама;
9) укупну вредност евидентираног промета, вредност уплаћеног износа и вредност разлике за повраћај;
10) средство плаћања (готовина, чек, картица);
11) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања фискалног исечка;
12) редни број фискалног исечка;
13) фискални лого.
Фискални исечак може имати рекламне и друге податке.".

Члан 10.
Чл. 10. и 11. мењају се и гласе:

"Дневни извештај
Члан 10.

Дневни извештај садржи следеће податке:
1) назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ);
3) идентификациони број фискалног модула;
4) назив извештаја;
5) укупан број ресета свих типова;
6) број, дан, месец, годину, сат, минут и тип ресета од сачињавања претходног дневног извештаја до сачињавања текућег

дневног извештаја;
7) укупан број промена пореских стопа;
8) спецификацију, број, дан, месец, годину, сат и минут свих промена пореских стопа у извештајном периоду из тачке 6) овог

члана;
9) износ пореза по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
10) износ укупног пореза у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
11) вредност промета по пореским стопама и извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
12) вредност укупног промета производа и услуга у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
13) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања дневног извештаја;
14) редни број првог и последњег фискалног исечка у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
15) редни број дневног извештаја;
16) број преосталих дневних извештаја;
17) фискални лого.

Периодични извештаји
Члан 11.

Периодични извештај садржи следеће податке:
1) назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ);
3) идентификациони број фискалног модула;
4) назив извештаја;
5) дан, месец и годину почетка временског периода за који је сачињен периодични извештај;
6) дан, месец и годину краја извештајног периода из тачке 5) овог члана;
7) укупан број ресета свих типова;
8) број, дан, месец, годину, сат, минут и тип ресета у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
9) укупан број промена пореских стопа;
10) спецификацију, број, дан, месец, годину, сат и минут свих промена пореских стопа у извештајном периоду из тачке 5) овог

члана;
11) износ пореза по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
12) износ укупног пореза у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
13) вредност промета по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
14) вредност укупног промета производа и услуга у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
15) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања периодичног извештаја из тачке 5) овог члана;
16) редни број првог и последњег фискалног исечка у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
17) редни број првог и последњег дневног извештаја у извештајном периоду из тачке 5) овог члана;
18) број преосталих дневних извештаја;
19) фискални лого.".

Члан 11.
Назив члана и члан 12. мењају се и гласе:

"Пресек стања
Члан 12.

Пресек стања садржи следеће податке:
1) назив и адресу продајног места;
2) порески идентификациони број (ПИБ);
3) идентификациони број фискалног модула;
4) назив извештаја;
5) укупан број ресета свих типова;
6) број, дан, месец, годину, сат, минут и тип ресета од сачињавања последњег дневног извештаја до сачињавања пресека стања;
7) укупан број промена пореских стопа;
8) спецификацију, број, дан, месец, годину, сат и минут свих промена пореских стопа у извештајном периоду из тачке 6) овог

члана;
9) износ пореза по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
10) износ укупног пореза у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
11) вредност промета по пореским стопама у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;



12) вредност укупног промета производа и услуга у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
13) вредност промета производа и услуга разврстаних по средствима плаћања у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
14) дан, месец, годину, сат и минут сачињавања пресека стања;
15) редни број првог и последњег фискалног исечка у извештајном периоду из тачке 6) овог члана;
16) редни број последњег дневног извештаја;
17) број преосталих дневних извештаја;
18) фискални лого.".

Члан 12.
У члану 13. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
"Уређаји за штампање података морају да обезбеде отисак на контролној траци који омогућава читање података у трајању од

најмање годину дана од дана штампања.".
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после речи: "дана" додају се речи: "од дана штампања".
Досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и гласи:
"Исказивање назива производа или услуге на контролној траци и у бази података мора обезбедити једнозначну и недвосмислену

идентификацију производа или услуге.".
Члан 13.

После члана 13. додаје се члан 13а, који гласи:
"Члан 13а

Изглед фискалног исечка из члана 9а, дневног извештаја из члана 10, периодичног извештаја из члана 11. и изглед пресека стања
из члана 12. ове уредбе ближе уређује министар надлежан за послове финансија и економије (у даљем тексту: министар).".

Члан 14.
Члан 14. брише се.

Члан 15.
У члану 15. став 2. после речи: "промета" додају се речи: "забележеног у оперативној меморији путем формирања и штампања

дневног извештаја" а речи: "путем дневног извештаја са нулирањем" бришу се.
Став 3. мења се и гласи:
"Формирани дневни извештај уноси се у фискалну меморију фискалне касе.".
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
"Подаци о евидентираном промету на основу којих је формиран дневни извештај бришу се из оперативне меморије.".

Члан 16.
У члану 16. став 1. заграда и речи у загради: "(грешка током куцања, замена производа и сл.)" бришу се.
У ставу 3. реч: "може" замењује се речју: "мора".
У ставу 4. после речи: "министар" ставља се тачка, а речи: "надлежан за послове финансија и економије (у даљем тексту:

министар)" бришу се.
Члан 17.

У члану 17. став 1. речи: "Обвезник пореза" замењују се речима: "Порески обвезник", а речи: "која мора бити оверена од стране
Пореске управе" бришу се.

У ставу 2. речи: "уносе се хронолошким редом" замењују се речима: "одлажу се хронолошким редом".
Став 3. мења се и гласи:
"Садржину књиге дневних извештаја прописује министар.".

Члан 18.
У члану 18. после става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:
"Ако се преко фискалне касе не може евидентирати промет дуже од 15 дана укупно у току календарске године, порески обвезник

је обавезан да одмах обезбеди евидентирање промета преко друге фискалне касе.
Неисправношћу или сервисирањем фискалне касе не сматра се брисање или замена података у складу са чланом 3. став 1. тачка

18) ове уредбе.".
Члан 19.

Члан 19. брише се.
Члан 20.

У члану 20. став 4. реч: "произвођача" замењује се речима: "лица које производи".
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
"Министар надлежан за послове трговине ближе уређује садржину евиденције о лицима којима је Влада Републике Србије дала

сагласност из става 4. овог члана.".
Члан 21.

У члану 21. став 1. речи: "који је добио" замењују се речима: "овлашћен од лица које је добило".
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Овлашћени сервис води евиденцију о запосленима који су овлашћени за сервисирање и одржавање фискалних каса (у даљем

тексту: овлашћени сервисер).".
У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: "Обвезник пореза" замењују се речима: "Порески обвезник".

Члан 22.
У члану 22. став 3. тачка 7) речи: "фискалног и нефискалног" замењују се речју: "свих".
Тачка 8) мења се и гласи:
"8) подаци о лицу које је пријавило неисправност фискалне касе;".
Став 4. брише се.
Досадашњи став 5. постаје став 4.
Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења се и гласи:
"Ако се при сервисирању мора извршити уклањање пломбе, фискалног модула и пломбе програмске меморије, односно пломбе

фискалног модула или пломбе програмске меморије, ново пломбирање фискалног модула, односно програмске меморије врши
овлашћени радник Пореске управе.".

Члан 23.
У члану 23. речи: "обвезник пореза" замењују се речима: "порески обвезник", а после речи: "Пореске управе" додају се речи: "и

да онемогући даљу употребу фискалне касе".
Члан 24.

У члану 25. став 1. после речи: "вршити" ставља се тачка, а речи до краја бришу се.
Члан 25.

Назив члана 28. мења се и гласи: "Фискализација фискалних каса".
У члану 28. став 1. после речи: "обвезник" додају се речи: "преко овлашћеног сервиса", после речи: "Пореске управе" додају се

речи: "захтев за стављање у употребу фискалне касе у електронској форми", а речи до краја бришу се.



Ст. 2. и 3. бришу се.
Досадашњи став 4, који постаје став 2, мења се и гласи:
"Фискализација се врши у овлашћеном сервису од стране овлашћеног радника Пореске управе и овлашћеног сервисера, по

добијању захтева из става 1. овог члана.".
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"Извршена фискализација и одређивање евиденционог броја фискалне касе утврђује се решењем Пореске управе.".
Досадашњи ст. 5. и 7. постају ст. 4. и 5.
Став 6. брише се.

Члан 26.
После члана 28. додаје се члан 28а, који гласи:

"Члан 28а
Евиденцију из члана 21. став 2. ове уредбе, изглед и садржај сервисне књижице из члана 22. став 3. ове уредбе, поступак

фискализације и облик, садржину и начин вођења евиденције из члана 28. ст. 2, 3. и 4. ове уредбе ближе уређује министар.".
Члан 27.

Учлану 29. став 2. речи: "пореског обвезника и" бришу се.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"Порески обвезник има право да присуствује преузимању података из фискалне меморије.".
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 28.
У члану 30. у уводној реченици речи: "1. јуна" замењују се речима: "1. октобра".
У тачки 1) речи: "1. јуна до 31. августа" замењују се речима: "1. октобра до 31. децембра".
У тачки 2) речи: "1. јула до 30. септембра 2003." замењују се речима: "1. новембра 2003. до 28. фебруара 2004.".
У тачки 3) речи: "У периоду од 1. септембра до 30. септембра 2003." замењују се речима: "У периоду од 1.јануара до 28.

фебруара 2004. године:".
У подтачки (2) тачка на крају замењује се тачком и запетом, а после подтачке (2) додају се подтачке (3) и (4) које гласе:
"(3) правна лица из грана 503, 521, 522, 524 и групе 5262 Закона о класификацији делатности, а промет обављају преко киоска и

сличних објеката и тезги на пијацама;
(4) самосталне трговинске радње из грана503, 521, 522, 524 и групе 5262 Закона о класификацији делатности које порез на

доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћају према стварно оствареном приходу, а промет обављају преко киоска
и сличних објеката и тезги на пијацама.".

У тачки 4) речи: "У периоду од 1. октобра до 31. децембра 2003." замењују речима: "У периоду од 1. фебруара до 31. маја 2004.
године.".

У тачки 5) речи: "У периоду од 1. новембра до 31. децембра 2003." замењују се речима: "У периоду од 1. априла до 31. маја 2004.
године.".

Подтачке (1) и (2) бришу се.
Члан 29.

У члану 31. став 1. тачка 2) речи у загради: "став 3." замењују се речима: "став 5.".
Тачка 3) мења се и гласи:
"3) исказује називе производа или услуга на контролној траци или у бази података тако да се производи или услуге не могу

једнозначно и недвосмислено идентификовати (члан 13. став 6);".
У тачки 4) речи: "не користи папирну траку чији квалитет хартије" замењују се речима: "отисак на контролној траци не", а речи у

загради: "члан 14. став 1" замењују се речима "члан 13. став 4".
После тачке 7) додаје се тачка 7а која гласи:
"7а) не изврши исправку евидентираног промета (члан 16. став 3);".
После тачке 8) додају се тач. 8а и 8б, које гласе:
"8а) не чува књигу дневних извештаја у објекту у којем се налази фискална каса (члан 17. став 2.);
8б) не води књигу дневних извештаја на прописан начин (члан 17. ст. 1 и 3);".
Тачка 10) мења се и гласи:
"10) ако у прописаном року не обезбеди евидентирање промета преко фискалне касе (члан 18. став 3);".
У тачки 11) речи у загради: "члан 21. став 2." замењују се речима: "члан 21. став 3.".
Тачке 14) и 15) бришу се.

Члан 30.
У члану 33. тач. 3) и 5) бришу се.
После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи:
"6а) не онемогући даљу употребу фискалне касе (члан 23);".
У тачки 8) речи: "пореског обвезника и" бришу се.

Члан 31.
У члану 34. реч: "електронске" брише се.

Члан 32.
После члана 34. додаје се члан 34а, који гласи:

"Члан 34а
Контролу над применом ове уредбе врши министарство надлежно за послове трговине и Пореска управа.".

Члан 33.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 110-4430/2003-2
У Београду, 17. јула 2003. године

Влада Републике Србије
Потпредседник,

Чедомир Јовановић, с.р.
 
 
На основу члана 38. став 6. Закона о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002 и 70/2003),
Влада Републике Србије доноси

Уредбу о изменама Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном
меморијом и о динамици увођења тих каса

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 2/2004 од 9.1.2004. године.



Члан 1.
У Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

("Службени гласник РС", бр. 5/2003, 39/2003 и 72/2003), члан 30. тачка 1) речи: "до 31. децембра 2003. године" замењују се речима:
"до 29. фебруара 2004. године".

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 110-34/2004-001
У Београду, 9. јануара 2004. године

Влада Републике Србије
Потпредседник,

др Жарко Кораћ, с.р.
 
 
На основу члана 38. став 6. Закона о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02 и 70/03),
Влада Републике Србије доноси

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са
фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 31/2004 од 19.3.2004. године.

Члан 1.
У Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03 и 2/04), у члану 6. став 4. мења се и гласи:
"Правна лица из грана 551, 552, 553, 554 и 555 из Закона о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања

("Службени лист СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99 - у даљем тексту: Закон о класификацији делатности) - за угоститељске
објекте који подлежу категоризацији, лица из грана 503, 505, 521, 522 и 524 Закона о класификацији делатности, лица која врше
продају карата путницима у друмском, железничком, воденом и ваздушном саобраћају (осим у градском саобраћају), агенције за
некретнине, казина и коцкарнице, као и лица која врше услугу изнајмљивања аутомобила, изнајмљивање средстава у комерцијалне
сврхе за превоз воденим путевима (чамци, бродови и др.) и изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава, дужна су да уведу
фискалну касу и евидентирају промет преко те касе, као и да на местима продаје производа, односно пружања услуга, омогуће
купцима производа, односно корисницима услуга, плаћање помоћу банкарске платне картице.".

Члан 2.
У члану 20. став 7. мења се и гласи:
"Министар надлежан за послове трговине ближе уређује услове за избор најповољнијег произвођача фискалних каса, начин

обезбеђења гаранције за испуњење услова из овог члана, садржину евиденције о лицима којима је Влада Републике Србије дала
сагласност из става 4. овог члана, контролу рада овлашћеног сервиса, као и контролу техничке и функционалне исправности
фискалне касе, за коју је дата сагласност."

Члан 3.
У члану 28. додаје се нови став 1, који гласи:
"Произвођач фискалне касе дужан је да достави фискалну касу овлашћеном сервису."
Досадашњи ст. 1-5. постају ст. 2-6.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3. речи: "става 1" замењују се речима: "става 2".

Члан 4.
У члану 28а речи: "члана 28. ст. 2, 3. и 4" замењују се речима: "члана 28. ст. 3-5".

Члан 5.
У члану 30. у уводној реченици речи: "почеће евидентирање промета преко фискалне касе" замењују се речима: "дужна су да

уведу фискалну касу почев од".
У тачки 1) после речи: "1. октобра" додају се речи: "2003.", а речи: "29. фебруара" замењују се речима: "15. априла".
У тачки 2) речи: "28. фебруара" замењују се речима: "15. априла". У тачки 3) речи: "28. фебруара" замењују се речима: "15.

априла".
На крају члана додаје се нов став 2. који гласи:
"Сматра се да је лице из става 1. овог члана увело фискалну касу ако је:
1) закључило уговор о куповини фискалне касе са произвођачем фискалне касе;
2) платило произвођачу фискалне касе најмање 10% од продајне цене фискалне касе."

Члан 6.
После члана 30. додају се чл. 30а-30ђ, који гласе:

"Члан 30а
Лица из члана 6. став 4. ове уредбе која су отпочела, односно отпочну делатност промета производа на мало, односно промет

услуга физичким лицима до 31. маја 2004. године дужна су да са банком закључе уговор о прихватању банкарске платне картице
најкасније до 15. септембра 2004. године, а да купцима производа, односно корисницима услуга, омогуће плаћање помоћу
банкарске платне картице најкасније до 15. децембра 2004. године.

Члан 30б
Лица из члана 6. став 4. ове уредбе која отпочну делатност промета производа на мало, односно промет услуга физичким лицима

после 31. маја 2004. године дужна су да закључе уговор са банком о прихватању банкарске платне картице и да омогуће купцима
производа, односно корисницима услуга, плаћање помоћу банкарске платне картице најкасније у року од 6 месеци од дана
отпочињања ове делатности.

Члан 30в
Лица из чл. 30а и 30б ове уредбе дужна су да у року од 5 дана од дана закључивања уговора са банком о прихватању банкарске

платне картице доставе Пореској управи - Централи:
1) копију закљученог уговора о прихватању банкарске платне картице;
2) податак о месту продаје производа, односно месту пружања услуга на којем ће се омогућити плаћање банкарском платном

картицом.
Члан 30г

Лица из члана 30. став 1. тач. 1)-3) ове уредбе дужна су да отпочну евидентирање промета преко фискалне касе најкасније до 15.
јуна 2004. године, а лица из тач. 4) и 5) поменутог става најкасније до 30. септембра 2004. године.

Члан 30д



Лица која отпочну делатност промета производа на мало, односно промет услуга физичким лицима после 31. маја 2004. године, а
имају законску обавезу да евидентирају промет преко фискалне касе, дужна су да најкасније у року од тридесет дана од дана
отпочињања делатност уведу фискалну касу, а најкасније у року од шездесет дана од дана отпочињања делатности отпочну
евидентирање промета преко фискалне касе.

Члан 30ђ
Произвођач фискалне касе дужан је да у року од 5 дана по истеку рока за увођење фискалне касе достави Пореској управи -

Централи податке, и то:
1) порески идентификациони број и назив произвођача фискалних каса;
2) порески идентификациони број и назив лица које уводи фискалне касе;
3) број уведених фискалних каса по типу и моделу, са адресом места продаје производа, односно места пружања услуга;
4) порески идентификациони број и назив овлашћеног сервиса за фискализацију;
5) статистичку ознаку и назив општине где ће бити извршена фискализација;
6) датум доступности фискалне касе за извршење фискализације."

Члан 7.
У члану 31. став 1. тачка 16) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају тач. 17)-21), које гласе:
"17) у прописаном року не уведе фискалну касу (чл. 30. став 1. и 30д);
18) у прописаном року не закључи уговор са банком о прихватању банкарске платне картице (чл. 30а и 30б);
19) у прописаном року не омогући плаћање помоћу банкарске платне картице (чл. 30а и 30б);
20) у прописаном року не достави Пореској управи - Централи копију уговора и податак о месту продаје производа, односно месту

пружања услуга (члан 30в);
21) у прописаном року не отпочне евидентирање промета преко фискалне касе (чл. 30г и 30д)."

Члан 8.
У члану 32. став 1. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају тач. 5) и 6), које гласе:
"5) не достави фискалну касу овлашћеном сервису (члан 28. став 1);
6) у прописаном року не достави податке Пореској управи - Централи (члан 30ђ)."

Члан 9.
После члана 33. додаје се члан 33а, који гласи:

"Члан 33а
За прекршаје из чл. 31-33. ове уредбе, може се наплатити новчана казна на лицу места правном лицу и предузетнику у износу од

20.000 динара, као и одговорном лицу у правном лицу у износу од 5.000 динара."
Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 110-1817/2004-002
У Београду, 18. марта 2004. године

Влада Републике Србије
Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.
 

Члан 67. Закона о порезу на додату вредност

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 84/2004 од 24.7.2004. године.

Члан 67.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о порезу на додату вредност ("Службени лист СРЈ", бр. 74/99, 4/00,

9/00, 69/00 и 70/01).
1. јануара 2005. године престаје да важи Закон о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02 и 70/03) и

прописи донети на основу тог закона, с тим што ће се Уредба о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном
меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04 и 31/04) и прописи донети на основу
те уредбе примењивати до почетка примене закона којим ће се уредити увођење и евидентирање промета преко фискалних каса.

 
 
На основу члана 38. став 6. Закона о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02, 70/03 и 84/04),
Влада Републике Србије доноси

Уредбу о изменама Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном
меморијом и о динамици увођења тих каса

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 120/2004 од 5.11.2004. године.

Члан 1.
У Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

("Службени гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04 и 31/04), у члану 6. став 4. мења се и гласи:
"Правна лица која обављају делатности које су према Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања

("Службени лист СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99 - у даљем тексту: Закон о класификацији делатности) обухваћене
гранама, односно подгрупама 50300, 50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300, 55400 и 70310, дужна су да на местима продаје
производа на мало, односно вршења услуга физичким лицима, у оквиру тих делатности, омогуће купцима производа, односно
корисницима услуга, плаћање помоћу платне картице."

Члан 2.
Члан 30а мења се и гласи:

"Члан 30а
Лица из члана 6. став 4. ове уредбе која су отпочела обављање делатости промета производа на мало, односно промет услуга

физичким лицима до 31. маја 2004. године дужна су да са банком закључе уговор о прихватању платне картице најкасније до 28.
фебруара 2005. године, а да купцима производа, односно корисницима услуга, омогуће плаћање помоћу платне картице најкасније
до 31. маја 2005. године."

Члан 3.
Члан 30б мења се и гласи:



"Члан 30б
Лица из члана 6. став 4. ове уредбе која су отпочела обављање делатности промета производа на мало, односно промет услуга

физичким лицима после 31. маја 2004. године, дужна су да на местима продаје производа, односно вршења услуга, омогуће
купцима производа, односно корисницима услуга, плаћање помоћу платне картице најкасније до 30. јуна 2005. године."

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 110-7300/2004-1
У Београду, 5. новембра 2004. године

Влада Републике Србије
Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.
 

НАПОМЕНА

 
На основу члана 2. Закона о Влади Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 5/91 и 45/93),
Влада Републике Србије доноси

Уредбу о престанку важења Уредбе о начину евидентирања промета преко регистар каса са
фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 139/2004 од 30.12.2004.
године.

Члан 1.
Уредба о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса ("Службени

гласник РС", бр. 5/03, 39/03, 72/03, 2/04, 31/04 и 120/04) престаје да важи 1. јануара 2005. године.
Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 110-8623/2004-1
У Београду, 29. децембра 2004. године

Влада Републике Србије
Председник,

Војислав Коштуница, с.р.
 
Претходни део
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