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Примена Закона о фискализацији
Сл.гласник РС , број 153/20 и 96/21.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.





Обавеза рачуновође према Закону о 
фискализацији

Ако је рачуновођа преузео овлаћшење за фискализацију, у 
НОВОМ ПЕП дужан је да: 

Подноси Пореску пријаву 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, и остале прописане податке о простору и 
датуму отпочињања делатности или датум престанка обављања     
делатности после поднете пријаве.....

Приступа Електронском систему за фискализацију
 ПРЕПОРУКА/У УГОВОРУ О ВОЂЕЊУ ПОСЛОВНИХ КЊИГА,   

ПРОИЗИЛАЗИ, ДА РАЧУНОВОЂА ТРЕБА ДЕФИНИСАТИ, ДА ЈЕ      
ПРОДАВАЦ ДУЖАН ДА УСАГЛАСИ УКУПНЕ ПРОМЕТЕ ЕВИДЕНТИРAНЕ          
У ОБЈЕКТУ И У БАЗИ ПОДАТАКА ПО ОСНОВУ ПОСЛАТИХ ФР У ПУ.

(Рачуновођа књижи промете по дневним изв. који треба да су        
у износу,на датум биланса усаглашени са свим послатим ФР-

ПУ врши порески поступак на основу података у СУР(ФР)



Поступање пружаоца рачуноводствених 
услуга према новом ПЕП обрасцу

Једна књиговодствена агенција може да врши пријаву 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 
електронски сертификат. МОЈА ПРЕПОРУКА НЕКА ТО БУДЕ 
ПУТЕМ ПЕП ОБРАСЦА, АЛИ ДА БУДЕ ПРЕЦИЗИРАНО У 
ОБЛИГАЦИОНОМ УГОВОРУ О ВОЂЕЊУ ПОСЛ. КЊИГА

 Више лица може бити овлашћено за подношење пореске 
пријаве електронским путем. ЗАТО ЈЕ ВАЖНО СТОРНИРАТИ 
ПЕП КАДА ПРЕСТАНЕТЕ ВОДИТИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ!!!



Ако се порески обвезник за промет на мало, у Општем акту 
определио да НЕ води робно књиговодство, књижења 
раздужења у финансијском износу у књиговодству за    
продату робу,  бити 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 извршеном промету на 
мало.



Промењено Корисничко упутство за ЕСИР-важно за 
добављаче за елекртронске фискалне уређаје али 

важно и да купци-продавци инсистирају на 
усклађивању уређаја

 Корисничко упутство од  20.10.2022. 

 Појашњење - Авансно плаћање (прецизирано када имате 
више примљених аванса пре 1.5.2022.г. када се деси промет 
после е фискализације да се у поље уноси датум последњег 
примљеног аванса. Када се аванси прими и пре и после е 
фискализације, када се деси промет уноси се укупан износ 
примљених аванса)

 Скренути пажњу комитентима којима водите пословне 
књиге, јер по овом упутству морају поступити добављачи 
за ЕСИР да би ви имали адекватне евидениције на основу 
промета у дневном извештају, када су аванси у питању.



 Прецизирано је у  упутству, појашњење везано за  
Једнонаменски ваучер

Када обвезник фискализације продаје једнонаменске 
ваучере издаје фискалне рачуне Промет - Продаја. 
Једнонаменски ваучери могу бити у електронском или 
физичком облику (картице, токени, жетони, купони....). 
При реализацији једнонаменског ваучера не издаје се 
фискални рачун, већ се може издати други одговарајући 
документ независно од електронског фискалног уређаја.

 Рачун са идентификацијом купца у е-фискализацији се 
сматра оним рачуном који садржи идентитет купца. У 
поље ”buyerId” ткз. ПИБ купца, касир уписује 
јединствени идентификациони број који може бити 
порески или било које друге легитимације према 
понуђеном шифарнику.



Промет без накнаде који се, у складу са Законом о 
ПДВ и Правилником о ПДВ, изједначава са 
прометом уз накнаду, посебно се евидентира преко 
електронског фискалног уређаја. У фискалном 
рачуну исказују се сви прописани елементи, уз 
специфичност да се: • У поље Назив, пре назива 
артикла, уноси шифра 00: (две нуле и двотачка) и • У 
поље Начин плаћања уноси други безготовиски начин 
плаћања. 

Када је реч о бесплатном давању пословних узорака у 
уобичајеним количинама, рекламног материјала и 
других поклона мање вредности, за које се сматра да 
промет није извршен, не постоји обавеза евидентирања 
преко фискалног уређаја



Најављене измене Закона о е фискализацији

"„Члан 10а гласи: Сви подаци из Система за управљање 
фискализацијом, који се односе на фискалне рачуне 
издате лицима из члана 5. став 2. тачка 5) овог закона, 
преносе се у систем електронских фактура прописан 
законом којим се уређује електронско фактурисање, по 
испуњењу техничких услова. Начин и поступак 
преноса података из става 1. овог члана ближе уређује 
министар финансија.”

 Ево још једног аргумента да одлагање рока за е фактуре за 
ПДВ обвезнике, до 1.1.2024.г. , треба да прати одредбу члана 
10.Закона о изменама и допунама Закона о фисклаизацији 
који је објављен у нацрту и у процедури је, а у њему су 
садржани захтеви РКС у Иницијативи од 25.5.2022.г. која је 
поднета у МФ.



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.

На жалост има мањкавости у Правилнику о садржају 
фискалног рачуна који се издаје у угоститељској делатности 

и у пекарама, није обавезно раздвајања примљених 
средстава наплате, што отежава вођење пословних књига.



Примена Закона о електронском 
фактурисању- Сл.г.РС, број 44/ и 129/2021.г.

и подзаконских аката, Уредби и Правилника

Објављен је Нацрт измене и допуне Закона о 
електронском фактурисању на који је Рачуновдствена 

комора Србије и њени чланови као и многе друге 
рачуновође доставили примедбе.



Предлог измене и допуне закона,везано за 
појам „Добровољног корисника у СЕФ“

 У члану 2 у дефиницији, додају се ст. 2. и 3, који гласе:

„Обвезник пореза на приход од самосталне делатности у 
смислу закона који уређује порез на доходак грађана и 
обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона који 
уређује порез на добит правних лица, осим субјекта јавног и 
приватног сектора, пријављује се за коришћење система 
електронских фактура пре подношења захтева за исплату 
субјекту јавног сектора.(према чл 198а, Правулника о ПДВ 
евиденцијама, сторно ФР и издавање Е фактуре купцу у  
јавном сектору, када је купио у малопродаји,безготовински)

На Народну банку Србије сходно се примењују одредбе овог 
закона које се примењују на субјекта јавног сектора, а на 
добровољног корисника СЕФ, примењују се одредбе овог 
закона које се примењују на субјекта приватног сектора.”.



Чл 3. закона/ Обавезу издавања електронске 
фактуре имају:

1) субјекти приватног сектора по основу међусобних 
трансакција;

2) субјект приватног сектора по основу трансакције са 
субјектом јавног сектора; (додаје се) „укључујући и све захтеве 
за исплату ка субјекту јавног сектора”.

3) субјект јавног сектора по основу трансакције са 
субјектом приватног сектора;

4) субјекти јавног сектора по основу међусобних 
трансакција;

(додаје се ново) „укључујући и све захтеве за исплату”

5) порески пуномоћник страног лица у Републици Србији, у 
смислу прописа којима се уређује порез на додату вредност, 
по основу трансакција са субјектима прив. и јавног 
сектора.



Обавеза издавања електронске фактуре 
НЕ постоји за:

1) промет на мало и примљени аванс за промет на 
мало у складу са законом који уређује 
фискализацију;( одредбу ремети члан 198а 
Парвилника о ПДв евиденцијама?)

2) (2)уговорну обавезу усмерену према корисницима 
средстава из међународних оквирних споразума;

3) (3) набавку, модернизацију и ремонт наор. и војне 
опреме, набавку безбедоносне осетљиве опреме, 
као и са њима повезаним набавкама, добара и 
услуга (додаје се) укључујући и захтев за исплату 
по основу уговора који има одбрамбене или 
безбедносне аспекте изузетог од примене закона 
којим се уређују јавне набавке”.



Обавеза издавања електронске фактуре НЕ 
постоји за:

Нове  тачке у нацрту закона: 4) испоруку 

електричне енергије и услугу преузимања 
електричне енергије у енергетски систем, осим 
испоруке електричне енергије за крајњу 
потрошњу; 5) промет добара и услуга без накнаде;

 6) трансакцију по основу које се плаћа накнада која 
представља јавни приход у складу са законом којим 
се уређује буџетски систем; 7) захтев за исплату 
трошкова и награда у судским и другим поступцима, 
који се исплаћују из средстава суда, односно другог 
органа код којег се води поступак, на основу одлуке 
суда, односно другог органа.”



Посебна обавеза електронског 
евидентирања обрачуна ПДВ (измене у 
нацрту закона везано за члан 4 закона)

 Обавезу евидентирања ПДВ у СЕФ има лице које је
дужно да обрачуна ПДВ као порески дужник, који је 
обвезник ПДВ, ( брише се досадашње,као и субјект 
јавног сектора, правно лице, односно предузетник 
који није обвезник ПДВ,) а додаје се „лице које није 
обвезник пореза на додату вредност - субјект јавног 
сектора и добровољни корисник система 
електронских фактура“ осим:

1)Обвезника ПДВ, за промет добара и услуга и примљени

аванс, за које је издао е фактуру:

2)Порески дужник за увоз добара;   



 Чл 4 закона -ст. 3. и 4. мењају се гласе:

„Електронско евидентирање обрачуна пореза на додату 
вредност врши се збирно, за све обавезе, исказивањем 
података о основици и обрачунатом порезу на додату 
вредност, посебно по пореским стопама, осим ако 
овим законом није друкчије прописано.

Електронско евидентирање обрачуна пореза на 
додату вредност врши се појединачно, по свакој 
обавези, исказивањем податка о основици, 
пореској стопи и обрачунатом порезу на додату 
вредност, и то за:

 1) промет добара и услуга, укључујући и дати аванс, за 
који је прималац добара и услуга порески дужник у 
складу са законом којим се уређује порез на додату 
вредност;



 2) промет добара и услуга који се врши уз накнаду 
обвезнику пореза на приход од самосталне делатности у 
смислу закона који уређује порез на доходак грађана и 
обвезнику пореза на добит правних лица у смислу закона 
који уређује порез на добит правних лица, укључујући и 
примљени аванс, за који је испоручилац добара, 
односно пружалац услуга порески дужник у складу са 
законом којим се уређује порез на додату вредност.”.

 После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:

 „Ако је за трансакције за које не постоји обавеза издавања 
електронске фактуре у складу са овим законом издата 
електронска фактура, не постоји обавеза евидентирања 
обрачуна пореза на додату вредност.”.



Почетак примене Закона о електронском фактурисању код:

Приватног сектора

 Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора-

(буџетски коринсици и јавна предузећа)       (1.јануар 2022.г.)      1.мај 2022.г.

 Пријем и чување електронских фактура (издатих од стране субјекта

јавног сектора и субјекта приватног сектора) 1. јул 2022.г.

 Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора 1. јануар 2023.г.

 ТРАЖИМО ПОМЕРАЊЕ РОКА ЗА ПДВ ОБВЕЗНИКЕ  ДО 1.1.2024.Г.

 Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна од

страна субјект јавног сектора 1.јанура 2023.г.

Јавног сектора
 Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора  (1. 1. 2022.г.) 1.5.2022.

 Пријем и чување електронских фактура

(издатих од стране субјеката јавног и приватног сектора 1. јануар 2022.г.

 Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна

од страна субјект јавног сектора 1. јануар 2022.г.



 Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора 1. јул 2022.г.



Примери у пракси, евидентирања ПДВ: 
 Обавезу евидентирања ПДВ у систем електронских

фактура има (1) лице које је дужно да обрачуна ПДВ као
порески дужник, а да у конкретном случају није дужно да
изда електронску фактуру као што су:

1) Обвезник ПДВ врши промет предузетнику који није у 
ПДВ систему – није дужан да изда електронску фактуру, а 
на свој промет обрачунава ПДВ . Тада је дужан да тако
обрачунати ПДВ евидентира у СЕФ;

2) Прималац добара и услуга из области грађевинарства, 
(порески дужник)који је у складу са чланом 10. став 2. 
тачка 3) Закона о ПДВ порески дужник и врши интерни
обрачун ПДВ, а лице које врши промет издаје
електронску фактуру на којој није обрачунат ПДВ, 
прималац рачуна врши обрачун ПДВ на промет другог
лица и тако обрачунат ПДВ евидентира у СЕФ;



Прималац добара и услуга за промет секундарних
сировина и услуга које су непосредно повезане са тим
добрима, који се у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) 
Закона о ПДВ сматра пореским дужником. Обвезник
који врши промет издаје електронски рачун без
обрачунатог ПДВ, прималац добара и услуга као порески
дужник врши обрачун ПДВ на промет другог лица и тако
обрачунат ПДВ евидентира у СЕФ;

Прималац услуге од лица из иностранства које нема
пореског пуномоћника у Србији, када се у складу са
одредбама члана 12. Закона о ПДВ сматра да је место
промета услуге Србија – ово лице се сматра пореским
дужником, врши обрачун ПДВ на промет страног лица и 
тако обрачунат ПДВ евидентира у СЕФ;



Важно за рачуновође који воде 
пословне књиге:

НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ИЗДАВАЊА Е ФАКТУРЕ 
ПРЕКО СЕФ:

 Када један корисник СЕФ издаје рачун лицу које:

 није корисник СЕФ односно није субјект јавног сектора

није субјект приватног сектора/ПДВ обвезник и

 није добровољни корисник

НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРЕКО СЕФ:

Захтев за плаћање који се не односи на промет добара и 
услуга, пример захтев за рефундацију/префактурисање
трошкова међу наведеним субјектима, не подлеже обавези
евидентирања преко СЕФ.



Члан 7 Закона о електронском фактурисању

 Став 3-“Овај закон не утиче на примену одредаба закона 
којим се уређују обрачунавање и плаћање ПДВ и 
подзаконских аката усвојених на основу тог закона, као ни 
на примену одредаба закона којим се уређује рачуноовдство 
у делу одредаба којим се уређује рачуноводствена исправа“.

 Шта то у пракси значи?

-Одредбе везано за рок преузимања е фактура за приватни 
сектор најкасније 15 дана од слања фактуре,  не утиче на 
прописани рок од 5 дана од издавања фактуре и рок од            
5 дана за књижење примљене фактуре, према Закону о 
рачуноводству;

-Одредбе везано за испуњавање обавезе за ПДВ и рок 
подношења ПДВ пријаве као и ПДВ евиденције, не мења рок 
од 15 дана , да се преуземе (прихвати) е фактура са СЕФ.



Рачуновођа би могао да има (безбедну)  улогу у 
односу на СУР у ЦРФ, само као:

СУПЕРВИЗОР - Особа која је у улози супервизора има
овлашћење само за преглед фактура. Супервизор ради у 
„Регистру фактура“ где може да види све улазне фактуре. 
Супервизор не може да уређује, брише нити потврђује фактуре
( може да буде предвиђен пружалац рачуноводствених 
услуга, да би пре слања ИОСа, проверио све улазне 
факт.)!!

 СРЕДИТЕ ВАШЕ ОБЛИГАЦИОНЕ УГОВОРЕ ЗА ВОЂЕЊЕ 
ПОСЛОВНИХ КЊИГА АЛИ ТРАЖИТЕ ДА СЕ  ПРЕЦИЗИРА 
У ОПШТЕМ АКТУ КОМИТЕНТА ИЛИ У ДЕЛАТНОСТИ ГДЕ 

СТЕ ЗАПОСЛЕНИ,  КО ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ИЗДАВАЊЕ Е 
ФАКТУРЕ А КО ЗА КОНТРОЛУ ВЕРОДОСТОЈНОСТИ Е -

ФАКТУРЕ, КОЈУ ТРЕБА ДА ПРОКЊИЖИТЕ!!!



КАДА БИ Е ФАКТУРА МОГЛА БИТИ 
РАЧУНОВОДСТЕВНА ИСПРАВА ПРЕМА ЗАКОНУ О 

РАЧУНОВОДСТВУ?
Када је овлашћено лице, потврдило факсимилом или на 

други начин у складу са Општима актом, да приказује 
недвосмислено, основ пословне промене издаваоца е 
фактуре, садржи све податке за књижење, тако да се види 
основ, врста и садржај  пословне промене;

Да је као фотокопија е фактуре(pdf формат), да је на њој 
наведено место чувања оригиналне исправе(е фактуре)и 
да је потврђена од стране одговорног лица који својим 
потписом или другом идентификационом ознаком 
потврђује њену веродостојност

Када је одобрена за преузимање са СУФ, најкасније 5 дана 
од датума издавања;

Када је прокњижена у року од 5 дана од датума 
преузимања.



Подсећање на одговорност за рачуноводствену 
исправу Према Закону о рачуноводству

Лице које саставља рачуноводствену исправу одговорно је      
за истинитост и потпуност података у исправи, за њену 
рачунску тачност и да она веродостојно приказује насталу 
пословну промену.

Рачуноводствена исправа издата у електронском запису, 
садржи потшис или другу идентификациону ознаку 
одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање 
рачуноводствене исправе, односно елекртонски запис у  
складу са законом. 

Правно лице или предузетник је дужно да, пре уноса   
података из рачуноводствене исправе у пословне књиге, 
одреди одговорно лице које треба да изврши контролу 
веродостојности исправе. Одговорно лице потписом или 
другом ознаком потврђује да је рачун као исправа веродстој.   
и тачна и да веродостојно приказује пословну промену.



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-/

