
На основу члана 18. став 3. Закона о фискалним касама («Службени гласник 
РС», брoj 135/04),  
 Министар финансија доноси 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА 

О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 18. СТАВ 3. ЗАКОНА О 
ФИСКАЛНИМ КАСАМА  

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о 

фискалним касама («Службени гласник РС», број 140/04), у члану 2. додаје се став 2. 
који гласи: 
 «Обавештење из става 1. овог члана обвезник је дужан да истакне на видном 
месту у сваком објекту у коме врши промет добара на мало, односно у коме врши 
промет услуга физичким лицима, тако да је јасно уочљивo.» 
 

Члан 2. 
 

Члан 4. мења се и гласи: 
«Члан 4. 

 
Поред обавештења из члана 2. овог правилника, обвезник је дужан да истакне и 

обавештење Министарства финансија у виду самолепљиве налепнице правоугаоног 
облика формата А4. 

У објектима површине преко 100 m2 обвезник је дужан да истакне обавештење 
из става 1. овог члана чије су димензије 50 cm x 30 cm. 

Oбавештење из ст. 1. и 2. овог члана даје се на Образцу ОБМФ, који је саставни 
део овог правилника.» 
  

Члан 3. 
 

После члана 4. додаје се члан 4а, који гласи: 
 

«Члан 4а 
 
 Обавештење из члана 4. став 1. овог правилника обвезник је дужан да залепи на 
чврсту подлогу и истакне на видном месту поред сваке фискалне касе у  објекту у коме 
врши промет добара на мало, односно у коме врши промет услуга физичким лицима.  

Обавештење из члана 4. став 2. овог правилника, обвезник је дужан да залепи на 
чврсту подлогу и истакне изнад сваке фискалне касе, на висини од највише 2,5 m.»  

Члан 4. 
 

              Образац обавештења из члана 2. овог правилника одштампан је уз овај 
правилник и чини његов саставни део.  
 

Члан 5. 



 
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
«Службеном гласнику Републике Србије». 
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