
Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 
3. Закона о фискалним касама 

"Службени гласник РС", бр. 140/04 и 19/05 

Члан 1. 
Овим правилником се уређује облик и садржина обавештења из члана 18. 

став 3. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у 
даљем тексту: Закон), које је обвезник у смислу члана 3. став 6. Закона, дужан 
да истакне на видном месту у објекту у коме врши промет добара на мало, 
односно промет услуга физичким лицима. 

 
Члан 2. 

Обавештење из члана 1. овог правилника је у облику правоугаоника 
величине 40 cm x 30 cm. 

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 уочљиво. 
 

Члан 3. 
Садржина обавештења из члана 1. овог правилника дата је на Обрасцу 

ОБ - Обавештење, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део. 

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. 

Обавештење из ст. 1. и 2. овог члана даје се на Обрасцу ОБМФ, који је 
саставни део овог правилника. 
 

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 5. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

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

  
 
 



ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 
18. СТАВ 3. ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА  («Сл. гласник РС», број 
19/05) КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 
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". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац ОБ 
____________________ 

            (назив обвезника) 
____________________ 

           (седиште обвезника) 
____________________ 

                    (ПИБ) 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обвезник је дужан да купцу добара, односно кориснику услуга физичком 
лицу (у даљем тексту: купац) одштампа и изда фискални исечак за купљена 
добра/пружене услуге. 
Купац је обавезан да узме фискални исечак. 
Ако обвезник купцу не одштампа и не изда фискални исечак, купац има право 

да купљена добра, односно примљене услуге не плати обвезнику. 
(Члан 18. став 3. Закона о фискалним касама - "Службени гласник РС", број 

135/04) 
(М.П.) 

  
 
 
 
 
 
 
 



Образац ОБМФ 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Обвезник је дужан да сваком купцу изда фискални исечак за купљена добра/пружене 
услуге. 

Ако обвезник купцу не изда фискални исечак, купац има право да купљена добра, 
односно примљене услуге не плати обвезнику, као и да о томе достави податак 
Министарству финансија - на инфо телефон 011/361-9900. 

(Члан 18. став 3. Закона о фискалним касама - "Службени гласник РС", бр. 135 и члана 2. Уредбе 
о остваривању права физичког лица - купца добра, односно корисника услуга у спровођењу Закона 
о фискалним касама - "Службени гласник РС", број 15/05) 

 

(М.П.) 

 

 
УЗМИТЕ   
РАЧУН !  

Жалбе на телефон: 
011/361-9900 

  
  

 
 

  
  

 


