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Примена Закона о фискализацији
Сл.гласник РС , број 153/20 и 96/21.г. (примена, најкасније од 
1.маја 2022.г.-прелазни период 6 месеци почев од 1.11.2021.г.
до 30.04.2022.г.)

ПРЕДМЕТ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ је промет добара и услуга  
на мало и примљени аванси за промет на мало,који 
мора да се евидентира и за који мора да се изда фискални 
рачун,    са QR кодом, коришћењем електронског 
фискалног уређаја;

ОБВЕЗНИК ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ  је сваки обвезник 
пореза   на приходе од самосталне делатности и 
обвезник пореза на добит правних лица, који врши 
промет на мало, без обзира   да ли је купац физичко 
лице,правно лице или предузетник, укључујући и 
промет извршен путем самонаплатних уређаја-
аутомата.



КО НИЈЕ ОБВЕЗНИК ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ?

НИСУ ПРЕДМЕТ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ, изузете 
делатности  у складу са Уредбом о одређивању 
делатности код чијег обављања не постоји обавеза 
евидентирања промета на мало преко електронског 
фискалног уређаја, Сл.г.РС, број  32/21. Допуњена Уредба, 
2.12.2021.г. НЕ постоји обавеза евидентирања промета, 
још, код ваздушног превоза (51.10)путника,услужне 
делатности у копненом саобраћају ( 52.21) и коцкање и 
клађење (92)!

На порталу www.racunovodstvenakomora.rs имате у 
Важним информацијама, јавно објављен текст, које су 
делатности изузете од обавезе евидентирања промета 
преко електронског фискалног уређаја од 1.1.2021.г. као и у 
Пословном клубу Рачуноводствено Пореског Саветовања, 
коме могу да приступе чланови клуба.

http://www.racunovodstvenakomora.rs/




Обавеза рачуновође према 
Закону о фискализацији

Обавезе рачуновође, ако је преузео овлаћшење за 
фискализацију, у НОВОМ ПЕП обрасцу  су: 

Подношење Пореске пријаве ПГЈО почев од 1.октобра 
2021.г. преко портала е Порези; уносе се подаци о врсти 
пријаве(1) упис у регистар; или(2)брисање из регистра;или 
(3)промена података у регистру, о називу, пореског 
обвезника и пословног простора, о типу простора, 
геолокација и адреса простора, врста делатности, датум 
почетка обављања делатности, квадратура простора, датум 
престанка обављања делатности после поднете пријаве.....

Корисничко упутство на порталу Пореске управе за 
попуњавање и достављање пореске пријаве, је на линку:

https://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_32049/
Korisnicko%20uputstvo%20PGJO%20-%20v.1.1.pdf

https://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_32049/Korisnicko uputstvo PGJO - v.1.1.pdf


Остала корисничка упутства код Пореске управе, за 
фискализацију;

За издавање безбедоносног елемента- Обвезник се 
појављује директно на Сервис за пореске обвезнике, 
ако је претходно пријавио пословни простор и ако је 
спреман за фискализацију  (рачуновође да размисле 
да ли ће и за ово преузети овлашћење према ПЕП-у, 
предлажем да се уговором прецизирају преузета овл.) 
https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka
_uputstva/7985/uputstvo-za-podnosenje-prijave-za-izdavanje-
bezbednosnog-elementa.html

За подношење изјаве о заинтересованости за 
субвенције за електронски фискални уређај

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka
_uputstva/7727/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-izjave-o

zainteresovanosti-za-finansijsku-podrsku-za-fiskalizaciju-.html

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/7985/uputstvo-za-podnosenje-prijave-za-izdavanje-bezbednosnog-elementa.html
https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/7727/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-izjave-o-zainteresovanosti-za-finansijsku-podrsku-za-fiskalizaciju-.html
https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/7727/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-izjave-o-zainteresovanosti-za-finansijsku-podrsku-za-fiskalizaciju-.html


Поступање пружаоца рачуноводствених 
услуга према новом ПЕП обрасцу

Обвезник који пружа рачуноводстевне услуге, може да 
подноси  пријаву ПГЈО за више различитих пореских 
обвезника, где је потребно прибавити овлашћење за 
електронско пословање предајом попуњеног ПЕП обрасца 
надлежној филијали Пореске  управе, за сваког обвезника.

Овлашћење лицу, се може доделити на самом порталу е 
Порези у делу за доделу овлашћења, уколико законски 
заступник пореског обвезника поседује квалификовани и 
Овлашћење се може одузети путем ПЕП обрасца као и на 
порталу еПорези.

 МОЈА ПРЕПОРУКА НЕКА ТО БУДЕ ПУТЕМ ПЕП ОБРАСЦА, 
АЛИ ДА ОВЛАШЋЕЊА БУДУ ПРЕЦИЗОРАНА  У 
ОБЛИГАЦИОНОМ УГОВОРУ О ВОЂЕЊУ ПОСЛОВНИХ 
КЊИГА!



Ако се порески обвезник за промет на мало, у Општем акту 
определио да НЕ води робно књиговодство, књижења у 
рачуноводству о раздужењу у финансијском износу,  за    
продату робу,  ће бити само на основу дневног извештаја о 
продатој роби, кумулативно по стопама опорезивања и по  
наплаћеним средствима наплате;

Како поступити када је прекинут интернет?

Рачуне је могуће издавати и тада, (осим онлине продаје) а да  
би се тај посао мога вршити у складу са законом, потребно     
је да порески обвезник има локални процесор 
фискалних    рачуна који ће бележити и потписивати 
све обављене трансакције у промету на мало, до 
поновног  успостављања интернет конекције. 

Обавезно је чување података у интерној меморији 
електронског фискално уређаја, тако да ће бити подаци 
укључени у дневни извештај о изврш. промету на мало.



Како поступити када дође до промене 
пореске стопе за неку робу?

 Код пореског обвезника, у електронском фискалном 
систему се подаци ажурирају на основу Система за 
управљање фискализацијом ( СУФ), одређује се датум 
промене пореске стопе, од кога га промењена стопа 
примењује на промет робе на мало;

 У рачуноводственом смислу, датум промене пореске 
стопе у електронском фискалном уређају, за пореског 
обвезника подразумева да треба да уради ванредан 
попис те робе и да позитивном или негативном 
нивелацијом, коригује укалкулисани ПДВ преко 
малопродајне цене или  да књижење проведе, не 
мењајући цену већ на терет или у корист укалкулисане 
разлике у цени!  

 СВЕ ПРОМЕНЕ У ЗАДУЖЕЊУ И РАЗДУЖЕЊУ ВОДЕ СЕ И 
ДАЉЕ У КЕП ОБРАСЦУ:



Продаја на мало на рате и књижење
Наплата за продату робу на мало може бити:

У готовини, 

Инстант плаћање-инстант трансфером на продајном 
месту

Платна картица или Чек

Пренос на рачун

Ваучер

Друго безготовинско плаћање

У случају продаје на рате, у електронском фискалном уређају 
се мора назначити у позиву на број, други релевантни 
докуменат (број Уговора са купцем о продаји на рате, који 
мора бити у прилогу Дневног извештаја о извршеном пром. 
за тај дан, на основу ког ће се тачно прокњижити промет) 

Дељење фискалног рачуна, не значи дељење пореске обавезе.



Питања субвенције-пријава ФИП ЕФУ
Пријављивање за субвезнције по основу нове фискализаци-

је, почело је 15.10.2021.г.са крајњим роком за пријављивање,     
до 31.01.2022.г. Право на финансијску подршку имају 
обвезници фискализације који су основани и уписани код 

надлежног регистра, закључно са 29. октобром 2021. године.

Постојећи обвезници фискализације могу да по сваком 
пријављеном пословном простору и пословној просторији 
добију финансијску подршку у износу од 100 евра, као и по 
свакој пријављеној активној фискализованој фискалној    
каси у износу од 100 евра. 

Нови обвезници,могу да добију финансијску подршку по сваком 
пријављеном пословном простору и пријављеној пословној 
просторији у износу од 100 евра, као и за један електронски 
фискални уређај у износу од 100 евра по сваком пријављеном 
пословном простору и пријављеној пословној просторији. 
Обвезници који нису евидентирани у систем ПДВ-а 
финансијску  подршку остварују у износу увећаном за 20%.



Нови ПЕП образац, допуњено 
овлашћење за фискализацију



ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД до 30.4.2022.г.И ЗА 
НОВООБУХВАЋЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Привредни субјекти који су основани и уписани у 
регистар након 29.10.2021. године, немају право на 
коришћење финансијске подршке за фискализацију.

Изменама и допунама Закона о фискализацији („Сл.г.РС“,бр. 
96/21) прописан прелазни период(01.11.2021-30.04.2022. г.), те 
обвезници фискализације морају поднети Пријаву ПГЈО и 
отпочети коришћење електронског фискалног уређаја 
најкасније до 30.04.2022. године.
 ПРОИЗИЛАЗИ: ЗА НОВООБУХВАЋЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ(КОЈЕ НИСУ 

ИЗУЗЕТЕ УЕРДБАМА) ВАЖИ ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ!

 ИСПРЕД РКС ТРАЖИЛИ СМО СТАВ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, О 
ФИСКАЛИЗАЦИЈИ, ВЕЗАНО ЗА НОВООБУХВАЋЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ.

 ДОНЕТА ЈЕ УРЕДВА ВЛАДЕ О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ, ПРИМЕНА ОД 11.12.   

 ЗА НОВЕ ОБВЕЗНИКЕ, КОЈИ НИСУ ИЗУЗЕТИ УРЕДБАМА, А ПОСТАЈУ 
ОБВЕЗНИЦИ ОД 1.1.2022.Г. ДАЈЕ СЕ МОГУЋНОСТ ДА ДО 30.4.2022.Г. 

УСКЛАДЕ ПОСЛОВАЊЕ СА ЗАКОНОМ О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ!!! 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!Обезбедите стручне 
приручнике, Контни оквир и Залихе/ поруџбине 

преко www.snezanamitrovic.rs- Укључите се у 
Пословни клуб РПС, где се могу пратити текстови, 

презентације и где стручно комуницирамо по 
отвореним питањима, у току године  

http://www.snezanamitrovic.rs-/

