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СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 
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НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

27. фебруара 2004. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ 

ЗАКОНА · О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ, који вам на основу члана 163. 

Пословника Скупштине АП Војводине достављамо на даљи поступак . 

. За представника У Народној скупштини Републике Србије одређен 

је Ненад Чанак, председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Прилог: Предлог закона. 



ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

Члан 1. 

У Закону о порезу на промет ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 

80/02. и 70/03.), у члану 38. став шест мења се и гласи: 

"Влада Републике Србије доноси ближе прописе о начину 

евидентирања промета преко фискалне касе и динамику увођења тих каса, 

с тим што се увођење фискалних каса мора завршити најкасније до 31. маја 

2005. године." 

Члан 2. 

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Уставни основ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 72. тачка 10, 
члану 73. Тдчка 2. и члану 80. став 2. Устава Републике Србије. 

Разлози за одношење закона 

Закон о порезу на промет усвојен је 31. марта 2001. године ("Службени 
гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02. и 70/03), а измене и допуне овог Закона 
извршен е су у три наврата ("Службени гласник РС", бр. 73/02. и 70/03). 

У периоду од усвајања Закона и измена и допуна Закона о порезу на 

промет, до данас, у његовој практичној примени појавило се више различитих 
проблема, а нарочито су значајни они који се односе на начин евидентирања 
промета преко фискалних каса и динамике увођења истих. Основни разлог томе 
је тешка економска и финансијска ситуација са којом су се суочили порески 
обвезици, пре свега, због енормног пада обима промета. 

Текст Предлога закона о измени Закона о порезу на промет и конкретна 

измена става шест члана 38. Закона о порезу на промет која се односи на 

прудужетак рока за увођење фискалних каса најкасније до 31. маја 2005. године 
у потпуности одговара стању у промету у економској ситуацији у којој су се у 

протеклом периоду и сада нашли порески обвезници. 

Измене овог Закона учинио би се неопходан корак у низу корака које треба 

хитно предузети да би се превазишли проблеми у укупној пореској политици у 
земљи, због чега се предлаже да Закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања. 

Процена износа финансијских средстава 

За спровођење овог Закона није потребно обезбедити срдстава у Буџету 
Републике Србије. 

ј ' 1. 



Прилог : 

Текст члана 38. Закона о порезу на промет Републике Србије 

("Службени гласник РС"! бр.-22/01; 73/01; 80/02._И 70/03). 

Члан 38. 

Порески обвезник - правно лице и предузетник за сваки појединачно 
остварени промет производа r односно за сваку појединачно извршену услугу 
дужан је да купцу производа r односно кориснику услуге изда рачун 

(фактуру) о ВРСТИ r количини И цени продатих производа r односно извршен их 
услуга r а ако се промет евидентира преко регистар-касе r одговарајући 

исечак касене траке на којој је тај промет евидентиран. 

Лица која врше промет производа на маЛО r односно промет услуга 
физичким лицима r дужна су да евидентирају сваки појединачни п ромет 

преко регистар касе са фискалном меморијом (у даљем тексту: фискална 
каса). 

Обавеза издавања рачуна r односно регистровања промета пре ко 

фискалне касе односи се на свако физичко лице које код пореског 

обвезника продаје производе r односно врши услугу. 
Обавеза из ст. 1. и 2. овог члана не односи се на пољопривредно г 

произвођача и власника самосталне занатске радње који на пијачним 

тезгама и сличним објектима продају пољопривредне производе и сопствене 

производе занатска и домаће радиности. 

Лица из ст. 1. и 2. овог члана r дужна су да за продате проиазводе r 
односно извршене услуге КУПЦУr односно кориснику услуге издају рачун 

(фаКТУРУ)r односно одговарајући исечак касене траке ! без обзира на то да 
ли је купац то посебно захтевао или не. Купац производа r односно корисни к 

извршене услуге дужан је да такав порески документ сачува непосредно по 

изласку из радње или другог пословног објекта и покаже га ! на захтев, 

органу надлежном за пословне контроле. 

Влада Републике Србије доноси ближе прописе о начину 

евидентирања промета преко фискалне касе и динамику увођења тих каса ! с 
тим што се увођење фискалних каса мора завршити најкасније до 31. маја 
2004. године. 



• 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Закон о порезу на промет усвојен је 31. марта 2001. године 

("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02. и 70/03.), а измене и 
допуне овог Закона извршене су у три наврата ("Сл)'жбени гласник РС", ор. 

73/01, 80/02. и 70/03.). 

у периоду од усвајања Закона и измена и допуна Закона о порезу на 

промет, до данас, у његовој практичној примени појавило се више 

различитих проблема, а нарочито су значајни они који се односе на начин 

евидентирања промета преко фискалних каса и динамике увођења истих . 

Основни разлог томе је тешка економска и финансијска ситуација са којом 

су се суочили порески обвезници, пре свега због енормног пада обима 

промета. 

Текст Предлога закона о измени Закона о порезу на промет и 

конкретна измена става шест члана 38. Закона о порезу на промет која се 
односи на продужетак рока за увођење фискалних каса најкасније до 31. 
маја 2005. године у потпуности одговара стању у промету и економској 

ситуацији у којој су се у протеклом периоду и сада нашли порески 

обвезници . 

Изменом овог Закона учинио би се неопходан корак у низу корака које 

треба хитно предузети да би се превазишли проблеми у укупној пореској 

политици у земљи, због чега се предлаже да Закон ступи на снагу наредног 
дана од дана објављивања. 

За спровођење овог Закона није потребно обезбедити средства у 
буџету Републике Србије. 

у Новом Саду, 

17. фебруара 2004. године 


