
                                                                                                                            

            На основу члана 3. став 4. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”, 
број 135/04) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07 и 65/08),  

            Влада доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОД ЧИЈЕГ ОБАВЉАЊА НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА 
ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ         

Члан 1. 
Овом уредбом одређују се делатности код чијег обављања, полазећи од 

техничких и функционалних карактеристика фискалне касе и специфичности 
обављања тих делатности, не постоји обавеза  евидентирања промета преко фискалне 
касе из члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”, број 
135/04-у даљем тексту: Закон).  

 
Члан 2. 

      Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе нe постоји обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе, сматрају се делатности из следећих грана 
и подгрупа класификације делатности из Закона о класификацији делатности и о 
регистру јединица разврставања („Службени лист СРЈ”, бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 
74/99), и то: 

 
1) Делатности у оквиру следећих грана, односно подгрупа: 
 

52610 Трговина на мало у продавницама које поштом достављају 
наручену  робу, за робу испоручену поштом; 

52710   Oправка обуће и осталих предмета од коже; 

60100 Железнички саобраћај; 

60211 Превоз путника у друмском саобраћају; 

60212 Превоз путника у градском саобраћају; 

60230 
 
60250 

Остали превоз путника у друмском саобраћају; 
 
 Превоз робе у друмском саобраћају; 

61200 Саобраћај унутрашњим воденим путевима; 

62100 Ваздушни саобраћај, линијски; 

  



62200 
 

63211 
 
63212 
 
63213 

Ваздушни саобраћај, ванредни (чартер); 
 
Одржавање и нега кола; 
 
Одржавање пруга; 
 
Одржавање уређаја на железници; 
 

    641 
 
 
    642   

Поштанске активности и превоз и испорука            
поштанских пошиљки; 
 
Телекомуникације; 

651 Монетарне институције; 

652 Остало финансијско посредовање; 

660 Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног 
осигурања; 

671 Помоћне активности у финансијском посредовању; 

672 
 
75300  
     
    851  
     
       
 
    853  
     

Помоћне активности за осигурање и пензијске фондове; 
 
Обавезно социјално осигурање; 
 

851 Здравствена заштита становништва-здравствене услуге које 
се ссе обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања; 

Социјална заштита; 

91310 Делатност верских организација; 

92130 Приказивање филмова; 

92310 Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност; 

92320 Рад уметничких установа; 

92511 Делатност библиотека; 

92512 Делатност архива; 

92521 Делатност музеја, галерија и збирки; 

92530 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и других 
природних резервата; 

926 Спортске активности; 

  92710    Коцкање и клађење;      



 
 2) Поједине делатности у оквиру следећих подгрупа, и то: 

 

52630 Остала трговина на мало изван продавница: 
- продаја преко аутомата, 
- продаја преко путујућих продаваца - улична продаја  
лозова, кокица и штампе - колпортери; 

63214 Услуге у друмском саобраћају - пратеће активности везане за 
рад путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража и 
паркиралишта за бицикле и др.; 

85200   Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови 
из Програма мера здравствене заштите животиња, послови 
дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и 
узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, 
ширења и сузбијања заразних болести животиња; 

93050 Остале услужне активности, на другом месту непоменуте - 
делатност чистача ципела, носача и лица за паркирање 
аутомобила. 

 
                                                   Члан 3. 

   Делатностима за које, у смислу члана 1. ове уредбе, на постоји обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се и: 

- делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 16/97 и 42/98), осим пружања услуга на пијацама: издавање у закуп објеката, 
тезги и простора на њима; 

- послови из Правилника о одређивању послова који се сматрају 
уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности („Службени 
гласник РС”, број 21/05 у даљем тексту: Правилник), осим каменорезачког заната из 
члана 3. став 2. тачка 22) Правилника. 
 

                                                  Члан 4. 
              Ова уредба примењиваће се од 1. априла 2009. године. 

                          Изузетно од става 1. овог члана, лица која по Уредби о одређивању лица на 
која се, услед специфичности делатности које обављају, не односи обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС”, бр. 100/04 и 
106/04) нису била у обавези да евидентирају промет преко фискалне касе, а обављају 
делатности које нису обухваћене одредбама чл. 2. и 3. ове Уредбе, нису у обавези да 
отпочну евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе до 
следећег датума, и то: 

  
1) до 31. маја  2009. године за  делатности: 
 

               18220 Производња остале одеће; 
 52740 Оправка на другом месту непоменута-оправка одеће; 

     63300 Делатност путничких агенцијa и туроператора; 
                   851 Здравствена заштита становништва, осим здравствених услуга   које се       
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања; 



        852 Ветеринарске активности, осим примарне теренске здравствене заштите 
животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови 
дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и 
активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести 
животиња. 
                 

2) до 31. децембра 2009. године за  делатности: 
 
60220 Такси превоз; 
 

3) до 28. фебруара 2010. године за   делатности: 
 
52630 Остала трговина на мало изван продавница: 
           - продаја преко путујућих продаваца-улична продаја сладоледа; 
52730 Оправка сатова, часовника и накита; 
74111 Адвокатски послови; 
74700 Чишћење објеката; 

           801 Основно образовање; 
           802 Средње образовање; 
           803 Више и високо образовање. 

 
 

                                                     Члан 5. 
Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о одређивању 

лица на која се, услед специфичности делатности које обављају, не односи обавеза 
евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС”, бр. 100/04 и 
106/04). 
                             

Члан 6. 
               Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике  Србије” . 
 
05 Број: 
У Београду, 13. марта 2009. године 
 

В Л А Д А 
 

                                                                                      ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 
                                                                                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 
                                                                                                     Ивица Дачић 
 
        
           


