
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе приликом продаје 
аутобуских и других возних карата у оквиру делатности 60211 (Превоз путника у 
друмском саобраћају), као и приликом продаје возних карата (годишње карте за 
одређене категорије лица и ђаке, сезонске возне карте и др.) у оквиру делатности 
63300 (Делатност путничких агенција и туроператора) 

 
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00205/2009-04 од 2.7.2009. год.) 
 
У складу са одредбом члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. гласник 

РС“, бр. 135/04, у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар за 
промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши 
евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза 
евидентирања сваког поје-диначно оствареног промета преко фискалне касе постоји и у 
случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно 
лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и 
безготовинско плаћање). 

Сагласно одредби члана 3. став 3. Закона, обавеза евиден-тирања сваког 
појединачно оствареног промета преко фискалне касе не односи се на пољопривредног 
произвођача и власника самосталне занатске радње који на пијачним тезгама и сличним 
објектима продају пољопривредне производе, односно сопствене производе занатства и 
домаће радиности, као и на банкарске орга низације, осигуравајуће организације, ПТТ и 
јавна предузећа која накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима 
наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената 
(грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.). 

Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС“, бр. 18/09, у даљем тексту: 
Уредба) одређене су делат-ности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања 
промета преко фискалне касе. 

У складу са одредбом члана 2. Уредбе, лице које обавља делатност 60211 (Превоз 
путника у друмском саобраћају) није дужно да евидентира сваки појединачно остварени 
промет преко фискалне касе. 

Према томе, у смислу наведених одредби Закона и Уредбе, лице које врши продају 
аутобуских карата и осталих возних карата у оквиру делатности 60211 (Превоз путника у 
друм-ском саобраћају) ослобођено је обавезе евидентирања сваког поје-диначно 
оствареног промета фискалне касе. 

При томе, Министарство финансија напомиње да када лице врши продају 
аутобуских и других возних карата (годишње карте за одређене категорије лица и ђаке, 
сезонске возне карте и др.) у оквиру делатности 63300 (Делатност путничких агенција и 
тур-оператора) у име и за рачун пружаоца услуге (превозника у друм-ском саобраћају), 
чија је делатност ослобођена обавезе евиденти-рања промета преко фискалне касе, то лице 
(у конкретном случају, туристичка агенција), према мишљењу Министарства финансија, 
није у обавези да такав промет евидентира преко фискалне касе. 

 


