
На основу члана 16. став 4. Уредбе о начину евидентирања промета преко 
регистар каса са фискалном меморијом и о динамици увођења тих каса («Службени 
гласник РС», бр. 5/2003, 39/2003 и 72/2003), 
 
 Министар финансија и економије доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ ВРШЕЊА ИСПРАВКЕ ЕВИДЕНТИРАНОГ  
ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ ПО ИЗДАВАЊУ  

ФИСКАЛНОГ ИСЕЧКА 
 

Члан 1. 
 
 Овим правилником уређује се начин вршења исправке евидентираног промета 
преко фискалне касе по издавању фискалног исечка, у складу са Уредбом о начину 
евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом и о динамици 
увођења тих каса – «Службени гласник РС», бр. 5/2003, 39/2003 и 72/2003 (у даљем 
тексту: Уредба). 

Исправка из става 1. овог члана врши се на основу налога за исправку, на 
Обрасцу НИ – Налог за исправку, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 
 

Члан 2. 
 

 Исправка на Обрасцу НИ врши се на основу оригиналног фискалног исечка на 
којем је евидентиран промет производа који се враћа или се на други начин врши 
рекламација производа. 
 За сваки фискални исечак на основу којег се врши исправка евидентираног 
промета попуњава се посебан Образац НИ, истог дана када је производ враћен или на 
други начин рекламиран. 
 Изузетно од става 1. овог члана, Образац НИ не попуњава се ако се врши замена 
производа за производ исте врсте. 
 Образац НИ са оригиналним фискалним исечком чува се најмање годину дана. 
 

Члан 3. 
 
 Ако се за враћени производ купцу исплаћује новац или се враћа више наплаћени 
износ новца на име купљених производа, порески обвезник на основу Обрaсца НИ 
умањује евидентирани промет за износ враћеног новца. 
 Ако се купцу за враћени производ даје производ друге врсте, исправка 
евидентираног промета врши се на начин из става 1. овог члана, а порески обвезник је 
дужан да производ који је дат у замену евидентира преко фискалне касе. 

Умањивање промета из става 1. и 2. овог члана врши се у књизи дневних 
извештаја и у евиденцијама које порески обвезник води у складу са прописима којима 
се уређује евидентирање промета и вођење књиге дневних извештаја. 



 
Члан 4. 

 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објав љивања у «Службеном 
гласнику Републике Србије». 
 

 
 
Број  
 
У Београду, ___________ године 
 
 
                                                                                      МИНИСТАР, 
        Божидар Ђелић 

                                                       
 



 
Образац НИ 

 
 
Фирма _________________________________ 
Адреса пословне јединице ________________ 
ПИБ _________________ 
Општина _____________ 
Датум ________________ 
 
 
 
 

НАЛОГ ЗА ИСПРАВКУ 
 
 
 Број: _____ 
 
 1. Умањује се промет евидентиран у фискалном исечку број ____________ од 
_______________ године, издатом на фискалној каси идентификациони број 
_______________, за износ _____________ динара на име враћеног производа: 
_________________________________________, јединица мере: _______________, 
количина: __________, цена: _____________, вредност: _______________, износ пореза: 
__________________. 
 
 2. Умањује се промет евидентиран у фискалном исечку број _______________ од 
_______________ године, издатом на фискалној каси идентификациони број 
___________, за износ _______________ динара, на име више наплаћеног износа за 
производ: _____________________________, јединица мере: _________________, 
количина: _________________, цена: _______________, вредност: ______________. 
 
 
КУПАЦ 
Име и презиме: ________________________ 
ЈМБГ: _________________ 
Потпис: ______________________________ 

       _______________________ 
Потпис овлашћеног лица 

 
Прилог: фискални исечак 
 
 
 

М.П. 
 

______________ 
 Напомена: Налог за исправку не потписује се од стране купца ако је износ 
враћеног новца мањи од 500 динара. 
 
 


