
 

З А К О Н 

О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ФИСКАЛИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20), у члану 
2. став 1. тачка 8) реч: „лице” замењује се речима: „резидентно правно лице, 
односно предузетник, коме је додељен ПИБ у складу са прописима којима се 
уређују порески поступак и пореска администрација,”. 

Члан 2. 

У члану 5. став 2. тачка 6) после речи: „назив,” додају се речи: „шифру 
уколико је обвезник фискализације користи за означавање добра, односно 
услуге,”. 

Члан 3. 

У члану 6. став 4. после речи: „пословног простора” додају се речи: „и 
пословне просторије”, а речи: „једног електронског фискалног уређаја” замењују 
се речима: „један електронски фискални уређај”. 

Члан 4. 

У члану 9. ст. 4. и 6. после речи: „пословног простора” додају се речи: „и 
пословне просторије”. 

Члан 5. 

У члану 15. став 1. тачка 2) после речи: „члан 5.” додају се речи: „став 2.”. 

Члан 6. 

У члану 19. став 1. речи: „до почетка примене овог закона” замењују се 
речима: „у периоду од 1. новембра 2021. године до 30. априла 2022. године”. 

У ставу 2. речи: „до почетка примене овог закона” замењују се речима: „у 
периоду од 1. новембра 2021. године до 30. априла 2022. године”. 

Додају се ст. 3, 4. и 5, који гласе:  

„Обвезник фискализације из члана 4. овог закона, који има више 
пословних простора, односно пословних просторија, евидентирање промета на 
мало преко електронског фискалног уређаја посебно у сваком појединачном 
пословном простору, односно пословној просторији може, у периоду из ст. 1. и 
2. овог члана, започети у складу са Законом о фискализацији („Службени 
гласник РС”, број 135/20), с тим да је дужан да у тим пословним просторима, 
односно пословним просторијама евидентирање промета на мало у целости 
врши у складу са одредбама Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, 
број 135/20). 

Уколико обвезник фискализације из става 3. овог члана отпочне 
евидентирање промета на мало преко електронског фискалног уређаја почев 
од 1. новембра 2021. године најмање у једном пословном простору, односно 
пословној просторији, а има више пословних простора, односно пословних 
просторија, дужан је да у пословним просторима, односно пословним 
просторијама у којима не врши евидентирање промета на мало у складу са 
Законом о фискализацији („Службени гласник РС”, број 135/20), евидентирање 
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промета на мало врши у складу са Законом о фискалним касама („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12). 

Обвезник фискализације из члана 4. овог закона, који има само један 
пословни простор, односно само једну пословну просторију, дужан је да 
евидентирање промета на мало врши у складу са Законом о фискалним касама 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12), до отпочињања евидентирања 
промета на мало у складу са Законом о фискализацији („Службени гласник РС”, 
број 135/20).”. 

Члан 7. 

После члана 19. додаје се члан 19а, који гласи: 

„Члан 19а 

Све фискалне касе које се налазе у пословном простору, односно 
пословној просторији, а које су фискализоване на основу Закона о фискалним 
касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12), даном почетка 
евидентирања промета на мало у том пословном простору, односно пословној 
просторији, у складу са Законом о фискализацији („Службени гласник РС”, број 
135/20), сматраће се дефискализованим.”. 

Члан 8. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 93/12), 
престаје да важи 1. маја 2022. године.”. 

Члан 9. 

У члану 22. речи: „1. јануара 2022. године,” замењују се речима: „1. 
новембра 2021. године,”. 

Члан 10. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. новембра 2021. 
године. 
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