
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОСТАВЉЕНА НА СЕМИНАРИМА 

ОДРЖАНИМ У ПЕРИОДУ ОД 05.11. – 07.11.2008. год. НА ТЕМУ 

„ФИСКАЛИЗАЦИЈА У РС“ 
(Закон о фискалним касама („Службени гласник Ребублике Српске“, бр 69/07) и 

Правилник о динамици фискализације („Службени Гласник Ребублике Српске, бр55/08, 

73/08, 92/08). 

 

ПИТАЊЕ: Да ли је фискализацијом обухваћен само промет према крајњим 

корисницима или промет независно да ли је он крајњи корисник или ПДВ обезник? 

ОДГОВОР: Фискализацијом је обухваћен сав промет независно од тога да ко је крајњи 

корисник. 

 

ПИТАЊЕ: Правно лице издаје пословни простор у закуп другом павном лицу за што 

испоставља фактуру. Да ли је обавезно да набави фискалну касу и промет евидентира 

преко исте? 

ОДГОВОР: Правно лице које издаје у закуп пословни простор другом правном лицу, 

дужно је набавити фискалну касу и сваки појединачни промет тих услуга регистровати 

преко фискалне касе. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли предузеће регистровано као АД, а бави се издавањем пословних 

простора (има и жиралну и готовинску наплату) подлијеже фискализацији и на који дан 

треба увести фискалну касу? 

ОДГОВОР: Предузеће које се бави издавањем пословних простора, дужно је набавити 

фискалну касу и сваки појединачни промет тих услуга регистровати преко те фискалне 

касе, с тим да је до 31.12.2008. године дужно преко овлашћеног сервиса поднијети 

Пореској управи захтјев за иницијалну фискализацију фискалне касе. 

 

ПИТАЊЕ: Када је ријеч о фискализацији у коју групу спадају пекаре? 

ОДГОВОР: Лице које обавља пекарску дјелатност, дужно је преко овлашћеног сервиса 

до 31.12.2008. године поднијети Пореској управи захтјев за иницијалну фискализацију 

фискалне касе. Међутим, уколко поред наведеног имате и  малопродају, у том случају 

дужни сте до 15.11.2008. године преко овлашћеног сервиса поднијети Пореској управи 

захтјев за иницијалну фискализацију фискалне касе и регистровати промет преко исте. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли је пољопривредни произвођач који је у систему ПДВ, а продаје своје 

производе на свом посједу те издаје  рачун дужан да поднесе захтјев за фискалну касу? 

ОДГОВОР: Обавеза регистровања промета преко фискалне касе не односи се на 

самосталног пољопривредног произвођача у случају продаје властитих производа на 

пијачним тезгама и породичном пољопривреддном газдинству, без обзира да ли је то 

лице обвезник ПДВ. 

 

ПИТАЊЕ: Предузетник (аутопревозник и књиговодствени биро) у последње двије 

године укупан приход остварују искључиво жирално, да ли морају набавити фискалне 

касе, а ако морају кад пријављују приход, да ли у моменту издавање фактуре или у 

моменту наплате (односно да ли у фискалну касу књиже рачун или извод), обзиром да 

им у књиге прихода улази само наплаћен приход.? 

ОДГОВОР: Предузетник који обавља дјелатност превоза и књигодствених услуга 

дужан је набавити фискалну касу и сваки појединачни промет од тих услуга 

регистровати преко фискалне касе без обзира на начин наплате услуга.  

 



 

ПИТАЊЕ: Да ли се морају изадавати фискални рачуни за игре на срећу односно улог 

играча? 

ОДГОВОР: Игре на срећу подлијежу фискализацији, осим аутомата за игре на срећу 

који се стављају у погон убацивањем кованог новца. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли су обавезне касе на тржницама, и ако један власник посједуеј више 

штандова? 

ОДГОВОР: Регистровање преко фискалне касе код промета робе путем штандова 

врши се тако да се на сваком штанду, тј. продајном мјесту постави фискална каса. 

 

ПИТАЊЕ: Предузеће се бави угоститељством шифра 55300 основна дјелатност 

исхрана радника (око 400 дневно). Наплата је безготовинска а фактурисање 

педнаестодневно. Како евидентирати дневни број оброка кроз фискалну касу пошто 

није готовинско плаћање? Да ли су обавезни дневни извјештаји? 

ОДГОВОР: Начин плаћања угоститељских услуга не утиче на обавезу     регистровања 

промета преко фискалне касе. Без обзира како се услуга плаћа обавезни сте 

регистровати сваки појединачни промет преко фискалне касе. Када издате фактуру за 

извршене услуге обавезни сте у фактуру уписати бројеве фискалних рачуна на основу 

којих је фактура издата а копије  издатих фактура чувати на продајном мјесту. Према 

одредбама Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ број 

69/07), на крају сваког радног дана, једном дневно, обавезни сте формирати и 

одштампати дневни извјештај. 

 

ПИТАЊЕ: Превозници у градском и приградском саобраћају су се удружили и врше  

продају заједничке карте. Промет карата није приход превозника док се истеком 

мјесеца не уради обрачун и крајем мјесеца се зна колики је промет поједини превозник 

остварио. Карте за превознике продају агенције и аутобуска станица тај промет није 

приход продавца шта ту треба фискализовати? 

ОДГОВОР: Лице које је регистровано за промет роба и пружање услуга дужно је да 

региструје сваки појединачни промет преко фискалне касе, те сте из тог разлога дужни 

да сваки остварени појединачни промет од продаје карата региструјете преко фисклане 

касе.  

                 

ПИТАЊЕ: Да ли је фискализација технички примјењива у аутобусу? 

ОДГОВОР: Осим дјелатности које су изузете ставом 2. члана 5, Закона о   фискалним 

касама, све остале дјелатности су у обавези да региструју промет преко фискалне касе, 

а информацију о типу фискалне касе која  одговара одређеној дјелатности, обвезник 

може добити од произвођача фискалних каса. Свако продајно мјесто што 

подразумијева и продају карата у аутобусу мора имати фискалну касу путем које се 

региструје појединачни промет. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли под фискализацију спада продаја карата у међународном превозу? 

ОДГОВОР: Дјелатности које нису изузете од обавезе регистровања промета преко 

фискалне касе, имају обавезу да набаве фискалну касу и ставе је у функцију, те су у  

обавези да региструју сваки појединачни промет од продаје карата преко фискалне 

касе, што се односи и на продају карата у међународном превозу 

 

ПИТАЊЕ: Како евидентирати промет преко фискалне касе код мјесечних карата које 

плаћа градска управа? 



ОДГОВОР: Обавезно је  регистровање промета оствареног продајом мјесечних карата 

преко фискалне касе из разлога што ова дјелатност није изузета из обавезе 

евидентирања сваког појединачног промета преко фискалног система, без обзира ко 

плаћа исте. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли једна каса може да подржава све регистроване линије или свака 

линија мора да има своју касу? 

ОДГОВОР: Свако продајно мјесто тј. мјесто остварења промета мора имати фискалну 

касу, а када је у питању продаја карата у  превозном средству, у том случају  фискалну 

касу морате имати у сваком превозном средству и дужни сте евидентирати сваки 

појединачни промет остварен од продаје карата преко фискалне касе. 

                 

ПИТАЊЕ: Технички преглед возила у којем року подлијеже за фискализацију? 

ОДГОВОР: Уколико је шифра дјелатности ове услуге 74.300, рок за фискализацију је 

31.12.2008. године а у уколико ваша дјелатност није у оквиру ове шифре рок за 

фискализацију је 15.11.2008. године. 

 

ПИТАЊЕ: У продавници гдје је инсталирана фискална каса, уграђен је и апарат за 

допуну мобилног телефона чија регистрација се не региструје у каси шта је са пазаром 

мора ли се он водити одвојено да би се у свако доба контроле могло знати шта је који 

пазар? 

ОДГОВОР: Пазар се не мора водити одвојено, а у поступку контроле обвезник је 

дужан да Пореској управи стави на увид документацију из које се види који промет је 

остварен од продаје допуна за мобилни телефон а који је промет регистрован преко 

фискалног уређаја. 

 

ПИТАЊЕ: Предузеће је са издавачима и дистрибутерима склопило уговор о 

комисионој продаји штампе, као и уговоре о посредовању о продаји штампе. Продају 

штампе вршимо у микродистрибуцији (самосталним радњама, доо, претплате 

државним институцијама и др.) за што им испостављамо фактуре о продаји на којима 

их одобравамо за попуст (рабат). Након продаје штампе врши се усаглашавање 

(најмање једном мјесечно) и прави комисиони обрачун у којем се назначени подаци о 

укупном пријему, поврату и продаји штампе, висини припадајућег рабата и др. 

Издавачи и дистрибутери након тога достављају фактуру за продату количину штампе, 

на којој нас одобравају за припадајући рабат по уговору. Да би се правилно могли 

формирати књигу излазних фактура при обрачуну ПДВ ми испостављамо фактуре 

(интерне) за наведени рабат на којима исказујемо нашу обавезу по основу ПДВ. Да би 

пословање предузећа и даље било у складу са прописима молимо вас да нам одговорите 

на слиједеће недоумице: 

 а) Да ли смо обавезни набавити фискалну касу и евидентирати промет преко ње? 

 б) Ако смо обавезни, који промет смо обавезни евидентирати путем фискалне 

касе (онај према СТР-овим за испостављене им рачуне или за рачуне за рабат према 

издавачима и дистрибутерима)? 

 в)  Како ће се промет исказан путем фискалне касе третирати од стране ПУ (као 

приход или остварен промет)? 

 г)  Да ли ће ПУ из наведеног промета путем прерачунате стопе 14,53% рачунати 

износ ПДВ и приликом контроле пореских обвезника инсистирати на том податку? 

ОДГОВОР:   

 а) Да, обавезни сте набавити фискалну касу и регистровати сваки појединачни 

остварени промет преко исте. 



 б) Обавезни сте евидентирати сваки појединачни промет преко фискалне касе, 

без обзира ко је купац. 

 в) Путем фисклане касе региструје се промет роба и услуга, те ће се као  такав и 

третирати од стране Пореске управе. 

 г) Пореска управа није надлежна за контроле ПДВ-а. 

  

ПИТАЊЕ: Ако предузеће у једном пословном простору има велепродају и 

малопродају и услуге, да ли мора имати за сваку врсту продаје робе и услуга фискалну 

касу? 

ОДГОВОР: Регистровње малопродајног промета врши се на фискалном систему  за 

малопродајни начин рада а регистровање велепродајног промета врши на фискалном 

систему за велепродајни начин рада. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли офталмолошка амбуланта мора извршити фискализацију? 

ОДГОВОР: Дјелатност офталмолошких амбуланти није изузета из обавезе 

регистрације промета преко фискалне касе, а рок за фискализацију ове дјелатности је 

31.12.2008. године. 

 

ПИТАЊЕ: Предузеће које обавља комуналне услуге и испоставља фактуре на крају 

мјесеца за извршене услуге одвоза комуналног отпада рачунајући висину услуга према 

корисној површини стамбено/пословног простора. Да ли постоји обавеза фискализације 

за ове комуналне услуге? 

ОДГОВОР: Наведена комунална дјелатност није изузета из обавезе регистровања 

промета преко фискалне касе те је обавезна сваки појединачни промет регистровати 

путем фискалног система. 

 

ПИТАЊЕ: У коју групу спадају услуге путничких агенција и који је рок за 

фискализацију? 

ОДГОВОР: Путничке агенције су дужне да фискалну касу ставе у функцију 

регистровања промета оствареног пружањем услуга до 31.12.2008. године, тј. у року 

прописаном Правилником о динамици фискализације у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 55/08, 73/08 и 92/08). 

 

ПИТАЊЕ: Да ли каменорезац који врши израду надгробиних споменика мора имати 

фискалну касу? 

ОДГОВОР: Од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, према члану 5. 

став 2. тачка б) Закона о фискалним касама («Службени гласник Републике Српске», 

број 69/07), изузет је власник самосталне занатске радње у случају продаје сопствених 

производа умјетничког и старог занатства и домаће радиности на пијачним тезгама и 

сличним објектима. 

Послови који се сматрају умјетничким, старим занатима и пословима домаће 

радиности, дефинисани су Правилником о одређивању послова који се сматрају 

умјетничким, старим занатима и пословима домаће радиности («Службени гласник 

Републике Српске», број 44/02). 

Чланом 3. наведеног правилника, прописано је да се старим занатом сматрају послови 

израде и дораде предмета на начин и под условима којима се одржава израз 

традиционалног народног стваралаштва. 

Према томе, каменорезачка дјелатност је изузета од обавезе регистровања промета 

преко фискалне касе, само у случају обављања те дјелатности на напријед наведени 

начин, у супротном подлијеже обавези фискализације.  



 

ПИТАЊЕ: У једној радњи (малопродаја) су два рачунара на којима се издају 

готовински и жирални рачуни да ли су ту потребна два фискална штампача односно 

касе? 

ОДГОВОР: Порески обвезник дужан је да за свако продајно мјесто, изузев оног мјеста 

преко кога се врши промет из члана 5. став 2. Закона о фискалним касама («Службени 

гласник Републике Српске», број 69/07), набави фискални систем преко којег ће се 

регистровати остварени промет. Мјесто на коме обвезник врши промет робе, односно 

пружање услуга, сходно члану 3. став 3. тачка б) наведеног закона, сматра се продајним 

мјестом. 

Према томе, уколико у једној радњи (малопродаја) обвезник врши промет робе 

односно услуга преко једног продајног мјеста, у том случају ће остварени промет 

регистровати преко једног фискалног система, без обзира на начин плаћања.  

 

ПИТАЊЕ: Да ли се услуге фотокопирања морају евидентирати на фискалној каси? 

ОДГОВОР: С обзиром да одредбама члана 5. став 2. Закона о фискалним касама 

(«Службени гласник Републике Српске», број 69/07), услуге фотокопирања нису 

изузете од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, то је лице које је 

регистровано за пружање наведених услуга, дужно да до 31.12.2008. године, стави 

фискалну касу у функцију регистровања промета оствареног пружањем тих услуга. 

ПИТАЊЕ: Покер апарати! Лиценца је плаћена са укупним обавезама МФ-у око 3000 

КМ. Играчи убацују новац и евентуално добијају исплату од самог апарата. Плаћа се 

МФ-у 50 КМ по једном апарату а у складу са правилником. Фискализација или не? 

ОДГОВОР: Од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, сходно члану 5. 

став 2. тачка љ) Закона о фискалним касама («Службени гласник Републике Српске», 

број 69/07), изузето је лице које врши продају преко аутомата. 

Према томе, само онај обвезник који је регистрован за приређивање игара путем 

покер апарата који се стављају у погон убацивањем кованог новца, није дужан да тако 

остварени промет региструје преко фискалне касе.   

 

ПИТАЊЕ: Бавимо се организовањем класичне томболе (других дјелатности нема). Да 

ли смо обавезни регистровати промет преко фискалне касе? 

ОДГОВОР: Обвезник, тј. лице које је регистровано за организовање игара на срећу 

путем класичне томболе, није изузето од обавезе регистровања промета преко фискалне 

касе, сходно члану 5. став 2. Закона о фискалним касама («Службени гласник 

Републике Српске», број 69/07), што значи да је то лице дужно да фискалну касу стави 

у функцију регистровања промета до 31.12.2008. године, тј. у року прописаном 

Правилником о динамици фискализације у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 55/08, 73/08 и 92/08). 

  

ПИТАЊЕ: Који је крајњи рок до којег се морају набавити фискалне касе за услужне 

дјелатности (занатлије и остале услуге које обављају физичка лица).? 

ОДГОВОР: Правилником о динамици фискализације у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 55/08, 73/08 и 92/08), прописани су рокови у коме су 

лица, која подлијежу обавези фискализације, дужна да изврше фискализацију фискалне 

касе. Од врсте дјелатности за коју је лице регистровано, зависи и рок у коме је то лице 

дужно да изврши фискализацију фискалне касе. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли књиговодствени биро мора имати фискалну касу јер се ради о 

додатној дјелатности и мјесечно се испостављају четири фактуре преко жиро рачуна? 



ОДГОВОР: Обвезник, тј. лице које је регистровано за пружање књиговодствених 

услуга, није изузето од обавезе регистровања промета преко фискалне касе, сходно 

члану 5. став 2. Закона о фискалним касама («Службени гласник Републике Српске», 

број 69/07), што значи да је то лице дужно да фискалну касу стави у функцију 

регистровања промета до 31.12.2008. године, тј. у року прописаном Правилником о 

динамици фискализације у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 55/08, 73/08 и 92/08). Начин плаћања као и чињеница да ли је дјелатност 

коју лице обавља допунска или основна, не утиче на обавезу регистровања промета 

преко фискалне касе.  

 

ПИТАЊЕ: Молимо вас да ми објасните на који начин ће киосци евидентирати продају 

допуна за мобилне телефоне с`обзиром да то није њихов приход јер они имају проценат 

од продаје истих 

ОДГОВОР: Лице које врши продају електронске допуне путем уређаја који су 

повезани са мобилним оператерима, нема обавезу евидентирања тог промета преко 

фискалне касе, с обзиром да се пружање поменутих услуга сматра телекомуникационом 

услугом која се евидентира путем мјерног инструмента, сходно члану 5. став 2. тачка г) 

Закона о фискалним касама («Службени гласник Републике Српске», број 69/07). 

Међутим, то лице има обавезу да путем фискалне касе евидентира вриједност  те 

услуге, односно посредничке провизије коју наплаћује од оператера. 

 

ПИТАЊЕ: Ауто-школа наплаћује услуге обуке у ратама и дужна је склопити уговор о 

обуци. Када испоставља фискални рачун приликом уплате сваке рате или на крају 

завршене обуке? Због управе за Индиректно опорезивање мора испостаљати авансе 

ПДВ  фактуре које послије сторнира и испостави редовну ПДВ фактуру, шта је у овом 

случају са фискалним рачуном? 

ОДГОВОР: Ауто школа, сходно члану 5. став 2. Закона о фискалним касама 

(«Службени гласник Републике Српске», број 69/07) није изузета од обавезе 

регистровања промета преко фискалне касе, што значи да је дужна да промет остварен 

пружањем тих услуга региструје преко фискалне касе, и то у моменту када је промет 

извршен, тј. у моменту када је обука извршена.   

 

ПИТАЊЕ: Страно лице је основало д.о.о. у Ребулици Српској, бавиће се искључиво 

издавањем опреме у закуп (један уређај) само једаном предузетнику. За то ће 

испоставити мјесечне фактуре о закупу. Да ли је обавезан да због тога изврши 

фискализацију? 

ОДГОВОР: Лице које је регистровано за издавање опреме у закуп, дужно је да промет 

остварен пружањем тих услуга региструје преко фискалне касе, обзиром да, сходно 

члану 5. став 2. Закона о фискалним касама («Службени гласник Републике Српске», 

број 69/07) није изузето од обавезе регистровања промета преко фискалне касе. 

 

ПИТАЊЕ: Предузеће нема своју малопродају, у велепродаји продаје робу, услуге и 

производе. Дио производа (2% од промета) продаје физичким лицима за готовину. Да 

ли се региструје у 1 или 2 групи? 

ОДГОВОР: Предузеће које врши промет робе на мало и промет услуга, дужно је да 

набави фискалну касу најкасније до 15.11.2008. године, а за промет на велико 

најкасније до 31.12.2008. године, како је то прописано Правилником о динамици 

фискализације у РС («Службени гласник Републике Српске», 55/08 и 73/08). 

 



ПИТАЊЕ: Зашто је исправно да се подаци путем фискалне касе преносе само ПУ а 

није омогућено да се исти користе и за потребе власника фискалне касе (за робно 

књиговодство)? Да ли то значи да вас уопште не занимају потребе обвезника већ 

искључиво и само порез? 

ОДГОВОР: Законом о фискалним касама, прописана је обавеза регистровања промета 

роба и услуга преко фискалне касе и преноса тих података на север Пореске управе РС. 

Податаке добивене након увођења фискалне касе, порески обвезник може користити и 

за своје потребе. 

 

ПИТАЊЕ: Власник је имао двије трговинске радње (главна која је имала ЈИБ) и 

споредна (имао ПОДЈИБ). Радње су затворене, а власник је отворио предузеће у истим 

радњама. Предузећу је додјељен ЈИБ. Да ли та друга радња која није сједиште треба 

имати ПОДЈИБ? Адреса радњи иста Ивана Горана Ковачића бб. 

ОДГОВОР: Сагласно члану 10. Правилника о регистрацији и идентификацији 

пореских обвезника („Службени гласник РС“ број: 104/03 и 129/06), ако се радња 

налази на истој адреси гдје се налази и сједиште правног лица, у том случају нисте 

дужни извршити посебну регистрацију додјелом подброја за то продајно мјесто. 

 

ПИТАЊЕ: Како направити грађевинску ситуацију на фискалној каси? 

ОДГОВОР:Када се ради о фактурисању грађевинских радова на основу грађевинске 

ситуације, дужни сте преко фискалне касе регистровати  промет по грађевинској 

ситуацији, и на фактури назначити број фискалног рачуна по тој ситуацији. 

 

ПИТАЊЕ: Може ли у предузећу које се бави прометом роба конкретно трговина на 

мало, инспектор Пореске управе покренути прекршајни поступак а предузеће је 

закључило уговор са овлаштеним сервисером и платило аванс од 20% а рок за 

подношење зиф-а ПУ је 15.11.2008. Да ли инспектор ПУ може подузимати мјере у вези 

са фискализацијом  прије 15.11.2008.? 

ОДГОВОР: Сагласно члану 2. Правилника о динамици фискализације у РС 

(„Службени гласник РС“ број: 55/08 и 73/08), правна и физичка лица која врше промет 

робе на мало и велико или пружају услуге, обавезна су ставити фискалне касе у 

функцију регистровања промета у прописаним роковима. Дакле, до прописаног рока 

обвезник је дужан извршити фискализацију, односно ставити фискалну касу у 

функцију. Закључивање уговора и уплата аванса су почетне радње код фискализације и 

тичу се пословног односа између обвезника и дистрибутера који не може утицати на  

рок за  фискализацију. Инспектор ПУ за теренску контролу  врши контролу рада 

порескоих обвезника у складу са законским овлашћењима. Када се ради о примјени 

Закона о фискалним касама, подузимање мјера код пореских обвезника ће се вршити 

након истека прописаног рока за увођење фискалних каса. 

 

ПИТАЊЕ: Потписали смо уговор са овлаштеним сервисером у септембру али 

дистрибутер фискалне касе за коју смо дали аванс од 20% по потписивању уговора 

нема да испоручи фискалну касу и ми не можемо поднијети захтјев ПУ? 

ОДГОВОР: Законом о фискалним касама прописана је обавеза регистровања промета 

преко фискалне касе, а Правилником о динамици фискализације у РС, прописани су 

рокови за фискализацију. Спор који је настао између вас и овлаштеног сервисера 

морате рјешити ви и сервисер, а не Порска управа. 

 

 



ПИТАЊЕ: Да ли се уводи фискална каса на пијачне тезге које немају струју (тезга на 

ауто пијаци)? Како замишљате да ја радим кад имам 20 страна лагер листе јер продајем 

металну робу (шрафове, типлове итд). Како тражити шифре артикала и куцати их у 

фискалној каси када пада киша или по другим лошим временским условима или ако не 

ради каса и колико ће неки купац чекати да му се изда рачун? 

ОДГОВОР:Продаја разне врсте робе на пијачним тезгама нису Законом о фискалним 

касама изузети од обавезе регистровања промета преко фискалне касе. Према томе, 

дужни сте извршити фискализацију до 15.11.2008. године. 

 

ПИТАЊЕ: Шта се дешава са фискалном касом коју смо купили када престанемо 

обављати регистровану дјелатност, да ли се новац враћа? 

ОДГОВОР: Фискална каса која је једном била у употреби (фискализована), ако је 

технички исправна може се преко овлашћеног произвођача по прописаној процедури 

поново фискализовати и ставити у употребу. 

 

ПИТАЊЕ: Предузеће Д.О.О. са својом основном дјелатности спада у другу групу 

фискализације до 31.12.2008. Такође посједује у свом саставу и малопродају, који је рок 

за фискализацију наведеног предузећа? 

ОДГОВОР: Према Правилнику о динамици фискализације у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 55/07, 73/08 и  92/08), рок за 

фискализацију наведеног правног лица за малопродају је 15.11. а за велепродају  

31.12.2008. године. 

 

ПИТАЊЕ: Молимо вас да нам објасните како треба приступити физичко лице које 

посједује фарму тов пилића, има склопљен уговор о тову са организацијом това 

(правним лицем). На крају турнуса врши наплату за услугу това, није регистровано. Да 

ли се мора пријавити за фискализацију и којој групи припада? 

ОДГОВОР: Чланом 5. став 2. Закона о фискалним касама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 69/07), прописано је да се обавеза регистровања промета роба 

и услуга не односи на самосталног пољопривредног произвођача, у случају продаје 

властитих пољопривредних производа на пијачним тезгама и породичном 

пољопривредном газдинству, што значи да физичко лице које обавља пољопривредну 

дјелатност и властите производе продаје на пољопривредном газдинству, није дужно да 

изврши фискализацију. 

 

ПИТАЊЕ: Уколико постоји рјешење о С.З.Т.Р.а обвезник обавља само занатску 

дјелатност тј. производњу, гдје се плаћање врши путем платних налога. Да ли се мора 

мијењати рјешење и регистровати С.З.Р. ако непостоји продајно мјесто? 

ОДГОВОР: Према Закону о фискализацији („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 69/07), продајно мјесто је мјесто на коме обвезник врши  промет робе, односно 

пружање услуга, па самим тим, порески обвезник није обавезан мијењати рјешење о 

обављању дјелатности. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли се мора инсталирати фискална каса за регистроване игре на срећу 

класична томбола и покер апарати? 

ОДГОВОР: Класичне игре на срећу (лутрија, лото, спортске прогнозе) и посебне игре 

на срећу (аутомати за игре на срећу, аутомати за забаву), према Правилнику о 

динамици фискализације у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 55/07, 73/08 и 92/08), подлијежу фискализацији до 31.12.2008.године.  

 



ПИТАЊЕ: Сервис кућанских апарата пружа услуге на терену и има осам запослених 

радника. Да  ли треба сваки радник појединачно да има фискалну касу? 

ОДГОВОР: Сходно Закону о фискалним касама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 69/07), прописано је да је,  продајно мјесто, мјесто на коме обвезник 

врши промет робе, односно пружање услуга, што значи да сте у моменту пружања 

услуга, дужни кориснику услуге издати фискални рачун.  

 

ПИТАЊЕ: Производна фирма акцизне робе је у Баља Луци. Меркатор из Сарајева 

жели да купи робу од директног произвођача по његовом цјеновнику. С обзиром да је 

фирма у Бања Луци далеко и скупо је да сваки дан доставља робу у Сарајево. Да ли 

постоји начин да неки дистрибутер из Сарајева који је регистрован самостално, само 

отпреми нашу робу у Меркатор на основу отпремнице а фирма у Бања Луци ће факсом 

истог дана доставити фактуру у Меркатор. Да ли је то могуће у фискалном систему? 

ОДГОВОР: Према Закону о фискалним касама, у моменту промета робе која 

подразумијева испоруку, наведени промет сте дужни регистровати преко фискалне 

касе, а дистрибуција робе купцу у Сарајево, нема утицаја на поступак фискализације. 

 

ПИТАЊЕ: Наша основна дјелатност је 02.012-искориштавање шума. Споредна 02.011-

узгој и заштита шума. Производимо дрвене сортименте и садни материјал. Предузеће је 

лоцирано на пет територија и то: Бања Лука, Челинац, Лакташи, Прњавор и Србац. У 

Бања Луци је само управа предузећа а на територији других општина су лоцирана 

радилишта. Отпрема дрвних сортимана продаја се врши директно на радилиштима, о 

чему се испоставља отпремница. Један примјерак отпремнице се даје лицу које 

преузима робу, дрвне сортименте, а остали примјерци остају за предузеће. 

Фактурисање се врши у управи предузећа у Бања Луци. Када је у питању продаја за 

готовину, малопродаја (физичким лицима), исто се врши отпрема са радилишта уз 

испостављање отпремнице и уплатнице за примљени новац. Новац се наредног дана 

предаје у благајну предузећа у Бањалуци. Благајна полаже примљени пазар на жиро 

рачун. У књиговодству се обављају одговарајућа књижења и тиме се круг затвара. На 

радилиштима у шуми немамо продајних објеката нити складишта па самим тим ни 

могућност инсталирања фискалних каса. Да ли можемо имати само фискалну касу у 

управи предузећа у Бањалуци гдје би као и до сада обавили све радње као и 

регистрацију промјене преко фискалне касе? 

ОДГОВОР: Сходно Закону о фискалним касама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 69/07), прописано је да је, продајно мјесто, мјесто на коме обвезник 

врши промет робе, односно пружање услуга, што значи да у моменту испоруке робе, 

односно пружања услуга, свако радилиште треба да посједује одређени тип фискалне 

касе и да евидентира извршен промет било физичком било правном лицу.  

 

ПИТАЊЕ: Како ће тећи процес фискализације за ТВ сервис тј. како формирати базу 

артикала када постоји велики број дијелова, а зависно о ком дјелу се ради тако се и 

формира висина услуге. Поред тога постоји велики број врста апарата. 

ОДГОВОР: Неопходно је да извршите шифрирање и прилагодите рад на фискалној 

каси, укључујући и услуге сервисирања што је технички могуће на самој каси. 

 

ПИТАЊЕ: На једном продјаном мјесту (продаја ауто дијелова) издају се мјесечне 

карте за превоз ученика. Превоз плаћа Министарство 84% што се фактурише, а остало 

16% родитељи лично плаћају и то се предаје на жиро-рачун. Куца ли се то кроз једну 

касу с обзиром да је једно продајно мјесто и раздваја ли се  дневни извјештај. 



ОДГОВОР: Наплата која може бити у готовини или преко жиро-рачуна нема утицаја 

на регистровање промета путем фискалне касе, ни на раздвајање дневних извјештаја. 

Што значи да ћете кроз фискалну касу регистровати цијелокупан промет а назначити 

који износ се наплаћује у готовини а који путем вирмана тј. жиро-рачуна. 

 

ПИТАЊЕ: Ако се предузеће бави продајом услуга од којих су неке  опорезиве, а друге  

ослобођене пореза, како ћемо то евидентирати на фискалној каси с обзиром да се 

појављују двије стопе пореза? 

ОДГОВОР: Фискални уређај технички може да користи обе стопе. Додатне 

информације по питању начина уноса и шифрирања услуга можете добити од 

овлашћеног произвођача и сервиса са којим сте закључили уговор о набавци фискалног 

система. 

ПИТАЊЕ: Како ће се регистровати услуге у фискалним касама, у ауто – 

механичарским радњама, да ли по сатници или како већ, јер није у закону одређено 

како? 

ОДГОВОР: Цијене и шифре услуга уносите у базу на основу цјеновника помоћу којег 

наплаћујете ваше услуге.  

 

ПИТАЊЕ: Бавим се увођењем централног гријања, при томе уграђујем материјал који 

сам и ја купио. У коју групу тј. у ком року се требам пријавити за фискализацију до 

15.11.2008 или 31.12.2008.год.? 

ОДГОВОР: Према Правилнику о Динамици фискализације у Републици Српској 

подлијежете фискализацији до 31.12.2008 

 

ПИТАЊЕ: У оквиру бензинске пумпе на једом продајном  мјесту вршим продају 

бензина и додатног асортимана робе, а све на једној апликацији и користићемо 

штампач и прилагођену апликацију. Да ли се може користити један штампач обзиром  

да  тржишни инспектори траже одвојене трговачке књиге? 

ОДГОВОР: Према одредбама Закона о фискалним касама свако продајно мјесто треба 

да посједује фискалну касу. Што ће рећи у вашем случају ако посједујете једно 

продајно мјесто потребна вам је један фискални систем. Трговачке књиге водите у 

складу са прописима које регулише област трговине. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли се може преко једног фискалног  уређаја вршити промет у 

малопродаји, промет у  транзиту и промет услуга код истог пореског обвезника? 

ОДГОВОР: Према Закону о фискалним касама, продајно мјесто је мјесто на коме 

обвезник врши промет робе, односно пружање услуга. Сходно томе свако мјесто на 

коме се врши промет роба и услуга треба да посједује фискални систем. 

 

ПИТАЊЕ: Бавимо се жиралном продајом нафте и нафтних  деривата на мало, до сада 

смо фактурисали  петнаестодневно, да ли увођењем фискалних апарата значи да се 

фактуирсање мора радити дневно? 

ОДГОВОР: Без обзира што вршите наплату путем вирмана дужни сте да сваки 

појединачни промет региструјете преко фискалне касе. Сходно члану 72. Закона о 

фискалним касама, ако клијент плаћање врши на основу фактуре обвезник је дужан да у 

фактуру унесе редни број фискалног рачуна на основу кога је регистрован промет у 

фискалној каси. Остварени евидентирани промет преко фискалне касе за који се 

плаћање врши на основу фактуре, обвезник је дужан да исказује у књизи дневног 

извјештаја. 

 



ПИТАЊЕ: Молимо вас да нам дате ваше тумачење, да ли је АД Топлана Приједор 

дужна испостављати фискални рачун за обрачун гријања по 1м2 уз напомену да 

обрачун по 1м2 чини скоро 98% укупног промета, док осталих 2% промета чини 

обрачун услуга по мјерном инструменту и друге услуге? 

ОДГОВОР: Према члану 5. став 2. Закона о фискалним касама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 69/07), фискализација се не односи на енергетска, комунална, 

телекомуникациона и друга јавна предузећа  која испостављају рачуне о обрачуну 

потрошње преко мјерних инструмената (електрична енергија, гас, гријање, вода, 

телефон и др.) Обзиром да ваше услуге не обрачунавате пеко мјерних инструмената 

обавезни сте ставити фискалне касе у функцију регистровања промета до 31.12.2008 

године.  

 

ПИТАЊЕ: Имамо зелену, робну и сточну пијацу за које наплаћујемо услуге 

кориштења – требамо ли више од једне касе ? 

ОДГОВОР: Према Закону о фискалним касама, продајно мјесто је мјесто на коме 

обвезник врши промет робе, односно пружање услуга. Сходно томе свако мјесто на 

коме се врши промет роба и услуга треба да посједује фискални систем. 

 

ПИТАЊЕ: Да ли нам треба каса за комуналне услуге, ако наплаћујемо услуге по 

површини стамбеног пословног простора (испостављамо мјесечно рачуне )? 

ОДГОВОР: Према члану 5. став 2. Закона о фискалним касама фискализација се не 

односи на енергетска, комунална, телекомуникациона и друга јавна предузећа  која 

испоставља рачуне о обрачуну потрошње преко мјерних инструмената. Обзиром да 

ваше услуге не обрачунавате на основу мјерних инструмената дужни сте да се 

фискализујете до 31.12.2008. 

 

ПИТАЊЕ: Фирма има у саставу велепродају са софтвером, малопродају са софтвером , 

услуге са софтвером, остали промет као што је продаја основних средстава и опреме 

која се неможе евидентирати преко постојећег софтвера. Питање гласи да ли се сав тај 

промет будући да се остварује на једном мјесту и са једног мјеста, може евидентирати 

преко једне фискалне касе на једном мјесту, с обзиром на прописани облик и форму 

малопродајног и велепродајног фискалног рачуна или морамо имати четири касе или 

четири штампача? Како евидентирати сав остали промет? 

ОДГОВОР: Малопродајни начин рада треба да посједује фискални уређај који је 

намјењен за малопродају, а за велепродајни начин рада промет се региструје путем 

фискалног система за велепродају. Из чега произилази да сте дужни да одвојено 

региструјете промет у малопродаји и  велепродаји. 

 

ПИТАЊЕ: Порески обвезник се бави малопродајом, велепродајом и превозом робе у 

земљи и иностранству . 

Фискалне касе је већ инсталирао у малопродаји, сад треба у велепродаји, а за услуге да 

ли може евидентирати промет преко касе у велепродаји или исту може инсталирати у 

камиону? 

ОДГОВОР: Регистровње малопродајног промета врши се на фискалном систему  за 

малопродајни начин рада а регистровање велепродајног промета врши на фискалном 

систему за велепродајни начин рада. У вашем случају превозно средство мора да 

посједује фискални уређај јер то и мјесто пружања услуге.  

 

 

 


