
  

На основу члана 16. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС", број 135/04), 

Министар финансија доноси 

  

  

ПРАВИЛНИК 

о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу 

појединих података садржаних у фискалним документима 

„Службени гласник РС“, број 140 од 31.децембра 2004. 

  

  

Члан 1. 

Овим правилником уређују се контуре и битмапе фискалног лога из члана 2. став 8. 

Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 – у даљем тексту: 

Закон), изглед фискалних докумената и значење појединих података садржаних у 

фискалним документима из чл. 12, 13, 14. и 15. Закона. 

  

1. Контуре и битмапе фискалног лога фискалне касе 

  

Члан 2. 

Контуре и битмапе фискалног лога у облику прописаном чланом 2. став 8. Закона, 

одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део (Прилог 1 – Фискални лого и 

Прилог 2 – Фи скални лого искључиво за фискалне касе са механички задатим проредом 

штампача). 

  

2. Заједничка обележја фискалних докумената 

  

Члан 3. 

Фискални документи из чл. 12–15. Закона, састоје се од више блокова (делова). 

Блок је логичка целина и састоји се од групе елемената. 

Елеменат је најмања недељива јединица фискалног документа, и може бити: 

1) фиксни, унапред познати текст; 



2) променљиви текст; 

3) податак из фискалне или оперативне меморије, правилно форматиран; 

4) назив или ознака податка из фискалне или оперативне меморије (у даљем тексту: 

лабела). 

Елементи фискалног документа се, приликом штампања, форматирају у редове минималне 

ширине 16 алфанумеричких знакова. 

  

Члан 4. 

Обавезни елементи фискалног документа су: 

1) фиксни, унапред познат текст уређен овим правилником; 

2) лабеле уређене овим правилником; 

3) знак размака " "; 

4) знак тачке "."; 

5) знак запете ","; 

6) знак процента "%"; 

7) знак двотачке ":"; 

8) знак звездице "*"; 

9) знак множења "х"; 

10) знак дељења "/"; 

11) знак сабирања "+"; 

12) знак одузимања "-"; 

13) знак једнакости "="; 

14) цифра, као један од знакова из скупа ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", 

"9"); 

15) датум, као елеменат који се приказује у формату "dd.mm.gg" или "dd.mm.gggg", 

где су: 

dd – ознака за редни број дана у месецу, у распону од 01 до 31; 

mm – ознака за редни број месеца у години, у распону од 01 до 12; 

gg – ознака за редни број године у веку, у распону од 00 до 99; 

gggg – ознака за редни број године, у распону од 2000 до 2099; 

Дани, месеци и године су међусобно одвојени тачком; 



16) време, као елеменат који се приказује у формату "hh:mm", где су: 

hh – ознака за редни број сата у дану, у распону од 00 до 23; 

mm – ознака за редни број минута у сату, у распону од 00 до 59; 

Сати и минути су међусобно одвојени двотачком; 

17) датум и време, као елеменат састављен од датума и времена, одвојених знаком 

одузимања; 

18) пореска стопа, као елеменат који се приказује у формату "#N,NN%", где су: 

# – водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула; 

N – цифра у распону од 0 до 9; 

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом; 

Ако је пореска стопа недефинисана уместо цифара се исписују звездице. Ако порески 

обвезник није извршио евидентирање за обвезника пореза на додату вредност или се 

брисао из евиденције обвезника пореза на додату вредност, сва добра и услуге означава 

пореском стопом "А", чија је вредност 0; 

19) количина, као елеменат који се приказује у формату целог броја са минимално 5 

цифара, односно децималног броја са минимално 4 цифре и децималном запетом. 

Минимални формати количине су: "##N,N", "#N,NN", "N,NNN" и "####N", где су: 

# – водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула; 

N – цифра у распону од 0 до 9; 

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом; 

20) јединица мере, као елеменат који се приказује као највише два алфанумеричка знака 

који једнозначно одређују јединицу мере, као што су: g или г за грам, kg или кг за 

килограм, t или т за тону, l или л за литар, m или м за метар, m2 или м2 за квадратни 

метар и m3 или м3 за кубни метар. 

21) цена по јединици мере, као елеменат који се приказује у формату минимално 

"#####N,NN", где су: 

# – водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула; 

N – цифра у распону од 0 до 9; 

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом; 

Цифре хиљада и цифре јединица се могу међусобно одвајати тачком. Ако је први знак 

лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке. 

22) вредности евидентираног промета добара, односно услуга, као елеменат који се 

приказује у идентичном формату као и цена по јединици мере; 



23) износ пореза по пореској стопи, укупан износ пореза, вредност промета по пореској 

стопи, укупна вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату, уплаћени износ, 

укупно уплаћени износ, износ разлике за повраћај купцу добара, односно кориснику 

услуга, као елементи фискалног исечка који се приказују у формату минимално 

"######N,NN", где су: 

# – водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула; 

N – цифра у распону од 0 до 9; 

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом; 

Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако 

је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке. 

24) износ пореза по пореским стопама, износ укупног пореза, вредност промета по 

пореским стопама, вредност укупног промета добара и услуга, као елементи дневног 

извештаја, који се приказују у формату минимално "#######N,NN", где су: 

# – водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула; 

N – цифра у распону од 0 до 9; 

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом; 

Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако 

је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке. 

25) износ пореза по пореским стопама, износ укупног пореза, вредност промета по 

пореским стопама, вредност укупног промета добара и услуга, вредност промета добара и 

услуга разврстаних по средствима плаћања, као елементи пресека стања, који се приказују 

у формату минимално "#######N,NN", где су: 

# – водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула; 

N – цифра у распону од 0 до 9; 

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом; 

Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако 

је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке. 

26) износ пореза по пореским стопама, износ укупног пореза, вредност промета по 

пореским стопама, вредност укупног промета добара и услуга, као елементи периодичног 

извештаја, који се приказују у формату минимално "########N,NN", где су: 

# – водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула; 

N – цифра у распону од 0 до 9; 

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом; 



Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако 

је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке. 

27) ознака стопе, као елеменат који се приказује као један од знакова из скупа ("А", "Г", 

"Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К"); 

28) ознака типа ресета, као елеменат који се приказује као један од знакова из скупа 

("Н", "П", "Б", "Ц"). 

  

Члан 5. 

Подаци из оперативне и фискалне меморије, који се приказују на фискалним документима 

у циљу јединствене идентификације, означавају се лабелама. 

Лабеле се од податка које означавају одвајају двотачком или размаком, где је то могуће. 

  

Лабеле се, према значењу у фискалним докуметима, обележавају на следећи начин: 

  

  

  

Лабела Значење лабеле 

ПИБ Порески идентификациони број 

ИБФМ Идентификациони број фискалног модула 

УР Укупан број ресета 

БР Број ресета у извештајном периоду 

УС Укупан број промена пореских стопа 

БС Број промена пореских стопа у извештајном периоду 

Сх Вредност пореске стопе "х", где је "х" један знак из скупа ("А", "Г", "Д", 

"Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К") 

Пх Износ ПДВ по пореској стопи "х", где је "х" један знак из скупа ("А", 

"Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К") 

ПТ Укупан износ ПДВ 

Ех Вредност промета добра и услуга по пореској стопи "х", где је "x" један 

знак из скупа ("А", "Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К") 

ЕТ Укупна вредност евидентираног промета добара и услуга 

БИ Редни број фискалног исечка 



БД Редни број дневног извештаја 

БП Број преосталих дневних извештаја 

  

  

Члан 6. 

Адреса продајног места обавезно садржи поштански број и назив места, назив улице и 

број. 

Назив добра или услуге у бази података фискалне касе може садржати и јединицу мере у 

свом саставу. 

Јединица мере се од назива добра или услуге одваја знаком дељења. 

Јединица мере за комадна добра или појединачне услуге не мора се посебно исказати. 

Типови ресета из члана 2. став 10. Закона, у фискалним документима (дневном 

извештају, периодичном извештају и пресеку стања), означавају се на следећи начин: 

1) ознаком "Н" – ресет интервенција на деблокади софтвера без брисања евидентираних 

података, базе података и целокупног садржаја оперативне меморије; 

2) ознаком "П" – ресет брисање евидентираних података у оперативној меморији; 

3) ознаком "Б" – ресет брисање базе података у оперативној меморији; 

4) ознаком "Ц" – ресет брисање целокупног садржаја оперативне меморије. 

  

Члан 7. 

Фискални документи међусобно се одвајају серијом знакова једнакости приказаном у 

првом реду извештаја (=========). 

Блокови фискалних докумената међусобно се одвајају серијом знакова одузимања 

приказаном у једном реду или једним празним редом (-----------------). 

Обавезни блок сваког фискалног документа је заглавље. 

Заглавље обавезно садржи: 

1) скраћени назив фирме; 

2) поштански број и назив места и адресу седишта фирме; 

3) назив продајног места; 

4) адресу продајног места; 

5) лабелу и порески идентификациони број пореског обвезника; 

6) лабелу и идентификациони број фискалног модула. 



  

3. Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку 

  

Члан 8. 

Фискални исечак из члана 12. Закона, састоји се из више блокова, и то: 

1) заглавља; 

2) опционог рекламног блока; 

3) блока са називима, количинама, ценама и пореским стопама добара и услуга; 

4) блока са вредностима пореских стопа, износима пореза по пореским стопама, укупним 

износом пореза, вредностима промета по пореским стопама и укупном вредношћу 

евидентираног промета; 

5) блока са износом за уплату, средством плаћања, уплаћеним износом, вредношћу 

разлике за повраћај, датумом и временом сачињавања фискалног исечка, редним бројем 

фискалног исечка и фискалним логом на крају фискалног документа. 

Блок из става 1. тачка 2) овог члана формира се штампањем рекламних порука, броја 

телефона и других података од значаја за обвезника, а ако се промет обавља на сајму, 

изложби, вашару или другој манифестацији у овај блок се обавезно уписује назив 

манифестације, место, адреса и време трајања манифестације. 

Блок из става 1. тачка 3) овог члана формира се тако што се за свако појединачно добро, 

односно услугу приказује слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји 

од: 

1) назива добра или услуге из базе података о добрима или услугама која се чува у 

фискалној каси са припадајућом јединицом мере и преласка у нови ред или једног или 

више размака; 

2) количине, знака множења, цене јединице мере и преласка у нови ред или једног или 

више размака; 

3) вредности добра или услуге, знака размака, ознаке пореске стопе и преласка у нови 

ред. Ознака пореске стопе увек се штампа крајње десно поравната у реду. 

Приказивање података из става 3. тачка 2) овог члана није обавезно ако је извршен 

промет једног комадног добра или појединачне услугесе ради о комадном артиклу и 

јединичној количини. 

Блок из става 1. тачка 3) овог члана, који означава сторнирање добра, односно услуге, 

формира се тако што се за свако појединачно сторнирано добро, односно услугу приказује 

слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од: 

1) ознаке "СТОРНО" и преласка у нови ред; 



2) назива добра или услуге из базе података о добрима или услугама која се чува у 

фискалној каси са припадајућом јединицом мере и преласка у нови ред или једног или 

више размака; 

3) количине, знака множења, цене јединице мере и преласка у нови ред или једног или 

више размака; 

4) знака одузимања "-", вредности добра или услуге, знака размака, ознаке пореске 

стопе и преласка у нови ред. Ознака пореске стопе увек се штампа крајње десно 

поравната у реду. 

Блок из става 1. тачка 4) овог члана формира се тако што се за сваку ознаку пореске 

стопе наведене у блоку из тачке 3) тог става штампа слог који почиње у новом реду, с 

лева на десно, а који се састоји од: 

1) лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе и преласка у нови ред; 

2) лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској стопи и 

преласка у нови ред; 

3) лабеле укупног износа пореза, укупан износ пореза као збир износа пореза по свим 

пореским стопама и преласка у нови ред; 

4) лабеле вредности промета по тој пореској стопи, вредности промета по тој пореској 

стопи и преласка у нови ред; 

5) лабеле укупне вредности евидентираног промета, укупне вредности евидентираног 

промета и преласка у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 5) овог члана формира се на следећи начин: 

1) фиксни текст "За уплату", прелазак у нови ред или један или више знакова размака; 

2) укупна вредност евидентираног промета и прелазак у нови ред; 

3) за свако појединачно средство плаћања штампа се слог који почиње у новом реду, с 

лева на десно, и садржи: 

(1) фиксни текст: "Готовина", "Чек" или "Картица" у зависности од средства плаћања, 

прелазак у нови ред или један или више знакова размака, 

(2) уплаћени износ, крајње десно поравнат, обавезан прелазак у нови ред, 

(3) фиксни текст "Уплаћено", прелазак у нови ред или један или више знакова размака, 

(4) укупно уплаћени износ као збир уплата свих средстава плаћања, крајње десно 

поравнат, обавезан прелазак у нови ред, 

(5) фиксни текст "Повраћај", прелазак у нови ред или један или више знакова размака, 

(6) износ повраћаја, крајње десно поравнат, обавезан прелазак у нови ред, 

(7) датум и време сачињавања извештаја, прелазак у нови ред, 



(8) лабела редног броја фискалног исечка, редни број фискалног исечка, фискални лого, 

прелазак у нови ред. 

Редни број фискалног исечка је шестоцифрени број који се приликом првог почетка рада 

фискалне касе поставља на вредност један (1), а увећава се за један приликом сваког 

штампања фискалног исечка. Бројач издатих фискалних исечака циклично узима вредности 

из скупа бројева (1, 2, 3,..., 999998, 999999) и штампа се у формату "######N". 

Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку обвезника регистрованих 

за ПДВ дати су на Обрасцу 1 – Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном 

исечку, на траци мање ширине и Обрасцу 2 – Изглед фискалног исечка и значење 

података у фискалном исечку, на траци веће ширине, који су одштампани уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 

Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку обвезника који није 

регистрован за ПДВ дат је на Обрасцу 9 – Изглед фискалног исечка и значење података у 

фискалном исечку, на траци мање ширине обвезника који није регистрован за ПДВ, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

  

4. Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештаја 

  

Члан 9. 

Дневни извештај из члана 13. Закона, састоји се из више блокова, и то: 

1) заглавља; 

2) блока са називом фискалног документа; 

3) блока са бројачима ресета, датумом и временом ресета и типовима ресета; 

4) блока са бројачима промена пореских стопа, датумом и временом промена пореских 

стопа и спецификацијом пореских стопа; 

5) блока са износима пореза по пореским стопама и укупног износа пореза; 

6) блока са вредностима промета по пореским стопама и вредношћу укупног промета 

добара и услуга; 

7) блока са датумом и временом сачињавања дневног извештаја, редним бројем првог и 

последњег фискалног исечка, редним бројем дневног извештаја, бројем преосталих 

дневних извештаја и фискалног лога. 

Период за који се формира дневни извештај почиње датумом и временом формирања 

последњег дневног извештаја, а завршава датумом и временом формирања текућег 

дневног извештаја. Изве штајни период првог дневног извештаја почиње датумом и 

временом фискализације фискалне касе. 



Блок из става 1. тачка 2) овог члана формира се тако што се назив фискалног документа 

штампа у засебном реду, као фиксни текст "Дневни извештај", и преласка у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 3) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа лабела укупног броја ресета свих типова, укупан број ресета свих типова, 

прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја ресета у извештајном периоду, број ресета у извештајном 

периоду, прелазак у нови ред. 

За сваки тип ресета штампа се слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се 

састоји од датума и времена ресета, знака размака, ознаке типа ресета и преласка у нови 

ред. 

Блок из става 1. тачка 4) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа лабела укупног броја промена пореских стопа, укупан број промена пореских 

стопа, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја промена пореских стопа, број промена пореских стопа у 

извештајном периодуод сачињавања последњег дневног извештаја, прелазак у нови ред; 

3) за последњу промену пореских стопа у извештајном периоду, ако постоји. Уколико је 

наступила промена пореских стопа у временском интервалу од сачињавања последњег 

дневног извештаја до формирања првог фискалног исечка за текући дневни извештај, 

штампа датум и време последње промене пореских стопа, прелазак у нови ред; 

4) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се 

састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе након промене, 

прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 5) овог члана формира се тако што се: 

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који 

се састоји од лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској 

стопи, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела укупног износа пореза, укупан износ пореза рачунат као збир износа 

пореза по свим пореским стопама, прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 6) овог члана формира се тако што се: 

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који 

се састоји од лабеле вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, вредности 

промета добара и услуга по тој пореској стопи, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела укупне вредности евидентираног промета, укупна вредност 

евидентираног промета, као збир вредности промета добара и услуга по свим пореским 

стопама, прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 7) овог члана формира се тако што се: 



1) штампа датум и време сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја издатих фискалних исечака, редни број првог фискалног исечка 

издатог у извештајном периодунакон сачињавања претходног дневног извештаја, знак 

одузимања, редни број последњег фискалног исечка издатог у извештајном периодупре 

сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред; 

3) штампа лабела редног броја дневног извештаја, редни број дневног извештаја, 

прелазак у нови ред; 

4) штампа лабела преосталог броја дневних извештаја, број преосталих дневних извештаја, 

један знак размака, фискални лого, прелазак у нови ред. 

Редни број дневног извештаја је шестоцифрени број који се код првог почетка рада 

фискалне касе поставља на вредност један (1), а увећава се за један приликом сваког 

формирања дневног извештаја. Бројач формираних дневних извештаја циклично узима 

вредности из скупа бројева (1, 2, 3,..., 999998, 999999) и штампа се у формату 

"######N". 

Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају обвезника који су 

регистровани за ПДВ дати су на Обрасцу 3 – Изглед дневног извештаја и значење података 

у дневном извештају, без ресета и без промене пореских стопа и Обрасцу 4 – Изглед 

дневног извештаја и значење података у дневном извештају, са ресетом и са променом 

пореских стопа, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају обвезника који није 

регистрован за ПДВ дат је на Обрасцу 10 – Изглед дневног извештаја и значење података 

у дневном извештају, без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није 

регистрован за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

  

5. Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају 

  

Члан 10. 

Периодични извештај из члана 14. Закона, састоји се из више блокова, и то: 

1) заглавља; 

2) блока са називом фискалног документа и периодом; 

3) блока са бројачима ресета, датумом и временом ресета и типовима ресета; 

4) блока са бројачима промена пореских стопа, датумом и временом промена пореских 

стопа и спецификацијом пореских стопа; 

5) блока са износима пореза по пореским стопама и укупног износа пореза; 



6) блока са вредностима промета по пореским стопама и вредношћу укупног промета 

добара и услуга; 

7) блока са датумом и временом сачињавања периодичног извештаја, редним бројем 

првог и последњег фискалног исечка, редним бројем првог и последњег дневног 

извештаја, бројем преосталих дневних извештаја и фискалног лога. 

Период за који се формира периодични извештај почиње датумом и временом формирања 

последњег дневног извештаја пре заданог датума почетка периода, а завршава датумом и 

временом формирања последњег дневног извештаја пре заданог датума краја периода. 

Извештајни период не може почети пре датума и времена фискализације фискалне касе. 

Блок из става 1. тачка 2) овог члана формира се тако што се: 

1) назив фискалног документа штампа у засебном реду или редовима, као фиксни текст 

"Периодични извештај", прелазак у нови ред; 

2) штампа задати датум почетка периода за који се формира периодични извештај, 

прелазак у нови ред или знак одузимања; 

3) штампа задати датум краја периода за који се формира периодични извештај, прелазак 

у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 3) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа лабела укупног броја ресета свих типова, укупан број ресета свих типова, 

прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја ресета у извештајном периоду, број ресета у извештајном 

периоду, прелазак у нови ред; 

3) за сваки тип ресета штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се 

састоји од датума и времена ресета, знака размака, ознаке типа ресета, прелазак у нови 

ред. 

Блок из става 1. тачка 4) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа лабела укупног броја промена пореских стопа, укупан број промена пореских 

стопа, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја промена пореских стопа, број промена пореских стопа у периоду, 

прелазак у нови ред; 

3) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се 

састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе на почетку периода, 

прелазак у нови ред. 

За сваку промену пореских стопа штампа се: 

1) датум и време промене пореских стопа, прелазак у нови ред; 



2) за сваку промењену пореску стопу штампа се слог који почиње у новом реду, с лева у 

десно, који се састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе након 

промене и преласка у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 5) овог члана формира се тако што се: 

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који 

се састоји од лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској 

стопи, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела укупног износа пореза, укупан износ пореза рачунат као збир износа 

пореза по свим пореским стопама, прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 6) овог члана формира се тако што се: 

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који 

се састоји од лабеле вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, вредности 

промета добара и услуга по тој пореској стопи, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела укупне вредности евидентираног промета, укупна вредност 

евидентираног промета рачуната као збир вредности промета добара и услуга по свим 

пореским стопама, прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 7) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа датум и време сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја издатих фискалних исечака, редни број првог фискалног исечка 

издатог у извештајном периодунакон сачињавања претходног дневног извештаја, знак 

одузимања, редни број последњег фискалног исечка издатог у извештајном периодупре 

сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред; 

3) штампа лабела редног броја дневног извештаја, редни број првог дневног извештаја у 

извештајном периоду, знак одузимања, редни број последњег дневног извештаја у 

извештајном периоду, прелазак у нови ред; 

4) штампа лабела преосталог броја дневних извештаја, број преосталих дневних извештаја, 

један знак размака, фискални лого, прелазак у нови ред. 

Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају обвезника 

који су регистровани за ПДВ дати су на Обрасцу 5 – Изглед периодичног извештаја и 

значење података у периодичном извештају, без ресета и без промене пореских стопа и 

Обрасцу 6 – Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају, 

са ресетом и са променом пореских стопа, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају обвезника 

који нису регистровани за ПДВ дат је на Обрасцу 11 – Изглед периодичног извештаја и 

значење података у периодичном извештају, без ресета и без промене пореских стопа 



обвезника који није регистрован за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

  

6. Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања 

  

Члан 11. 

Пресек стања из члана 15. Закона, састоји се из више блокова, и то: 

1) заглавља; 

2) блока са називом фискалног документа; 

3) блока са бројачима ресета, датумом и временом ресета и типовима ресета; 

4) блока са бројачима промена пореских стопа, датумом и временом промена пореских 

стопа и спецификацијом пореских стопа; 

5) блока са износима пореза по пореским стопама и укупног износа пореза; 

6) блока са вредностима промета по пореским стопама и вредношћу укупног промета 

добара и услуга; 

7) блока са вредностима промета добара и услуга разврстаних по средствима плаћања; 

8) блока са датумом и временом сачињавања пресека стања, редним бројем првог и 

последњег фискалног исечка, редним бројем последњег дневног извештаја, бројем 

преосталих дневних извештаја и фискалног лога. 

Период за који се формира пресек стања почиње датумом и временом сачињавања 

последњег дневног извештаја, а завршава датумом и временом сачињавања извештаја о 

пресеку стања. 

Извештајни период не може почети пре датума и времена фискализације фискалне касе. 

Блок из става 1. тачка 2) овог члана формира се тако што се назив фискалног документа 

штампа у засебном реду, као фиксни текст "Пресек стања", прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 3) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа лабела укупног броја ресета свих типова, укупан број ресета свих типова, 

прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја ресета у извештајном периоду, број ресета у извештајном 

периоду, прелазак у нови ред; 

3) за сваки тип ресета штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се 

састоји од датума и времена ресета, знака размака, ознаке типа ресета, прелазак у нови 

ред. 



Блок из става 1. тачка 4) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа лабела укупног броја промена пореских стопа, укупан број промена пореских 

стопа, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја промена пореских стопа, број промена пореских стопа од 

сачињавања последњег дневног извештајау извештајном периоду, прелазак у нови ред; 

3) штампа, за последњу промену пореских стопа у извештајном периоду, ако постоји, 

датум и време промене пореских стопа, прелазак у нови ред; 

4) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се 

састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе након промене, 

прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 5) овог члана формира се тако што се: 

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који 

се састоји од лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској 

стопи, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела укупног износа пореза, укупан износ пореза, као збир износа пореза по 

свим пореским стопама, прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 6) овог члана формира се тако што се: 

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се 

састоји од лабеле вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, вредности 

промета добара и услуга по тој пореској стопи, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела укупне вредности евидентираног промета, укупна вредност 

евидентираног промета, као збир вредности промета добара и услуга по свим пореским 

стопама, прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 7) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа за свако појединачно средство плаћања фиксни текст "Готовина", "Чек" или 

"Картица", прелазак у нови ред или један или више знакова размака; 

2) уплаћени износ, крајње десно поравнат, обавезан прелазак у нови ред. 

Блок из става 1. тачка 8) овог члана формира се тако што се: 

1) штампа датум и време сачињавања пресека стања, прелазак у нови ред; 

2) штампа лабела броја издатих фискалних исечака, редни број првог фискалног исечка 

издатог у извештајном периоду, знак одузимања, редни број последњег фискалног исечка 

издатог у извештајном периоду, прелазак у нови ред; 

3) штампа лабела редног броја дневног извештаја, редни број последњег дневног 

извештаја, прелазак у нови ред; 



4) штампа лабела преосталог броја дневних извештаја, број преосталих дневних извештаја, 

један знак размака, фискални лого, прелазак у нови ред. 

Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања обвезника који су регистровани 

за ПДВ дати су на Обрасцу 7 – Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, 

без ресета и без промене пореских стопа и Обрасцу 8 – Изглед пресека стања и значење 

података у пресеку стања, са ресетом и са променом пореских стопа, који су одштампани 

уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Изглед пресека стања и значење подтака у пресеку стања обвезника који није регистрован 

за ПДВ дат је на Обрасцу 12 – Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, 

без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није регистрован за ПДВ, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део 

  

Члан 12. 

Даном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о изгледу 

фискалних докумената („Службени гласник РС", број 78/03). 

  

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године. 

  

  

05 број 110-00-00541/2004-04 

У Београду, 29. децембра 2004. године 

Министар, 

Млађан Динкић, с.р. 

  

  

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  


