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Београд, 7. март 2022. 

 

Поштованe професионалне рачуновође, пружаоци рачуноводствених услуга 

- чланови Савеза рачуновођа и ревизора Србије 

Обавештавамо Вас и скрећемо Вам пажњу да пуна примена новог система е-

фискализације и одредаба Закона о фискализацији („Сл. гласник РС“, бр. 

153/20 и 96/21) почиње 1. маја 2022. године, и да без обзира на информације 

и гласине које су се појавиле у јавности о одлагању, истог према 

релевантним информацијама из Министарства финансија и Пореске управе, 

свакако неће бити.  

Сва лица која имају обавезу да врше евидентирање сваког појединачно 

оствареног промета преко фискалног уређаја дужна су да ускладе своје 

пословање са одредбама новог закона и подзаконским актима донетим на 

основу овог закона јер ће Пореска управа започети са стриктним контролама 

евидентирања промета већ од 1. маја 2022. године. 

Подсећамо Вас да обвезници фискализације морају спровести следеће 

кораке за фискализовање: 

• Пријава пословних јединица, 

• Пријава на електронски сервис за фискализацију, 

• Подношење захтева за безбедносни елемент и његово преузимање, 

• Повезивање са Пореском управом. 

Такође, подсећамо све професионалне рачуновође да је обавеза и 

одговорност примене новог Закона о фискализацији на законским 

заступницима обвезника фискализације. 

Позивамо све професионалне рачуновође, чланове Савеза рачуновођа и 

ревизора Србије, а посебно пружаоце рачуноводствених услуга да 

апелују на своје клијенте да благовремено изврше прелазак на нови 

систем фискализације и не чекају последње дане пред истицање рока за 

прелазак, како не би имали проблема са временским роком и почетком 

примене нове фискализације. 



 

 

Према информацијама из Министарства финансија и Пореске управе, има 

одређених запажања да је значајан број обвезника већ набавио фискалне 

уређаје (било као хардверски било као софтверски елемент) али да се још 

увек није пријавио и повезао на систем за управљање фискализацијом 

(СУФ) Пореске управе. 

У том смислу скрећемо пажњу да у складу са наведеним, ти обвезници, 

такође, не треба да чекају истицање рока већ треба да започну да 

евидентирају промет преко нових електронских фискалних уређаја. 

Подсећамо, да су Министарство финансија и Пореска управа креирали 

флексибилан систем фискализације који омогућава обвезницима широк 

избор елемената фискалних уређаја. 

Такође, према наводима Министарства финансија и Пореске управе, нови 

систем фискализације у Републици Србији ће створити боље услове за 

сузбијање сиве економије, ефикаснији систем контроле и омогућити бољу 

наплату пореза. Пореска управа ће добијати податке о свим трансакцијама 

обвезника фискализације у реалном времену што ће омогућити ефикасније 

уочавање ризичних сегмената и благовремено реаговање на уочена 

одступања. 

 

Позивамо Вас на бесплатну, кратку информативну видео презентацију 

која ће бити емитована 17. марта 2022. године са почетком од 10ч., на 

којем ће учествовати поред представника Савеза рачуновођа и ревизора 

Србије и представници Министарства финансија, односно Пореске 

управе. 

Приступни линк ће бити објављен 16. марта 2022. године на интернет 

страници Савеза рачуновођа и ревизора Србије у рубрици „Актуелно“. 

Током трајања видео презентације учесници могу, путем Live Chat-a, 

постављати питања на која ће одмах добијати одговоре. 

 

 

С' поштовањем 

 

Служба за информисање 

Савеза рачуновођа и ревизора Србије 

 

 


