
 

На основу члана 89. став 2. тачка а) Закона о фискалним касама (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 69/07) и члана 112. Закона о административној служби у управи 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/02, 62/02,  38/03 , 42/04, 

49/06 и 20/07 ) ), министар финансија доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗГЛЕДУ ФИСКАЛНИХ ДОКУМЕНАТА, 

ЗНАЧЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У 

ФИСКАЛНИМ ДОКУМЕНТИМА И КОНТУРАМА ФИСКАЛНОГ ЛОГА 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

(1) Овим правилником ближе се уређује изглед фискалних докумената, значење 

појединих података садржаних у њима и контуре фискалног лога из чл. 26, 27, 28, 29. и 30. 

Закона о фискалним касама (у даљем тексту: Закон).  

(2) Правилником је обухваћен изглед фискалних докумената за касе које подржавају 

само малопродајни мод рада и за касе које подржавају и малопродајни и велепродајни мод 

рада.  

 

Члан 2. 

 

Контуре и битмапе фискалног лога налазе се у Прилогу 1 уз овај правилник и чине 

његов саставни дио.  

 

                                                               Члан 3.  

 

         Сторнирани промет, у смислу овог правилника је збир сторнираног евидентираног 

промета и сторнираног рекламираног промета. 

 

II ЗАЈЕДНИЧКА ОБИЉЕЖЈА ФИСКАЛНИХ ДОКУМЕНАТА 

 

Члан 4. 

 

(1) Фискални документи из чл. од 26. до 30. Закона, састоје се од више дијелова који 

се називају блокови. 

(2) Блок је логичка цјелина и састоји се од групе елемената. 

(3) Елемент је најмања недјељива јединица фискалног документа, и може бити: 

а) фиксни, унапријед познати текст, 

б) промјенљиви текст, 

в) форматиран податак из фискалне или оперативне меморије и 

г) назив или ознака податка из фискалне или оперативне меморије (у даљем 

тексту: лабела). 

(4) Елементи фискалног документа се, приликом штампања, форматирају у редове 

минималне ширине 18 алфанумеричких знакова. 

(5) Величина фонта на штампаним документима не може бити мања од 2mm Х 1mm 

 

 

Члан 5. 

 

Eлементи блока фискалног документа су: 
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а) фиксни, унапријед познат текст уређен овим правилником, 

б) лабеле уређене овим правилником, 

в) знак размака “ ”, 

г) знак тачке “.”, 

д) знак запете “,”, 

ђ) знак процента “%”, 

е) знак двотачке “:”, 

ж) знак звездице “*”, 

з) знак множења “х”, 

и) знак дељења “/”, 

ј) знак сабирања “+”, 

к) знак одузимања “-”, 

л) знак једнакости “=“ и 

љ) цифра је један знак из скупа {“0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”}. 

 

Члан 6. 

 

(1) Запис броја се у смислу овог правилника приказује помоћу симбола, и то: 

а) “#” је водећа цифра у распону од 1 до 9 или размак ако је водећа цифра 0 и 

б) “N” је цифра у распону од 0 до 9. 

(2) Цијели бројеви се од разломљених дијелова броја одвајају запетом. 

(3) Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица се међусобно одвајају тачком.                    

(4)    Ако је први знак лијево од тачке размак, штампа се размак умјесто тачке. 

 

Члан 7. 

 

(1) Подаци из оперативне и фискалне меморије, који се штампају на фискалним 

документима у циљу јединствене идентификације, означавају се лабелама. 

(2) Лабеле се од податка које означавају одвајају знаком двотачке и знаком размака. 

(3) Зависно од мода рада фискалне касе, фискални документи које каса издаје садрже 

само неопходне лабеле. 

(4) Лабеле се према значењу у фискалним докуметима обиљежавају на начин наведен 

у табели садржаној у Прилогу 2, који се налази на крају овог правилника и чини његов 

саставни дио. 

 

III ОЗНАЧАВАЊЕ ВРСТЕ СЕРВИСИРАЊА И 

      РЕСЕТА ФИСКАЛНЕ КАСЕ 

 

Члан 8. 

 

Врста сервисирања фискалне касе се означава сљедећим ознакама: 

а) “Н” за неосновано захтијевано сервисирање, 

б) “Т” за технички преглед, 

в) “Б” за поправку неисправности без скидања програмске и фискалне пломбе, 

г) “П” за поправку неисправности са скидањем програмске пломбе, 

д) “Ф” за поправку неисправности са скидањем фискалне пломбе, 

ђ) “О” за поправку неисправности са скидањем програмске и фискалне пломбе, 

е) “К” за измјену садржаја програмске меморије (кода), 

ж) “М” за замјену фискалног модула и 

з) “И” за измјену садржаја програмске меморије и замјену фискалног модула. 
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Члан 9. 

 

Врста ресета фискалне касе се означава следећим ознакама: 

а) “Ц” за брисање цјелокупног садржаја оперативне меморије, 

б) “П” за брисање података о оствареном евидентираном промету и оствареном 

рекламираном промету у оперативној меморији, 

в) “Б” за брисање базе артикала у оперативној меморији и 

г) “Д” за ресет деблокаде софтвера без брисања цјелокупног садржаја оперативне 

меморије, података о оствареном евидентираном промету и оствареном рекламираном 

промету и базе артикала у оперативној меморији. 

 

 

IV ФОРМАТИ ЕЛЕМЕНАТА КОЈИ СЕ 

      НАЛАЗЕ НА ФИСКАЛНИМ ДОКУМЕНТИМА 

 

Формат датума 

Члан 10. 

 

(1) Датум је елемент који се штампа у формату “dd.mm.gggg”, где је: 

а) dd ознака за редни број дана у мјесецу, у распону од 01 до 31, 

б) mm ознака за редни број мјесеца у години, у распону од 01 до 12 и 

в) gggg ознака за редни број године, у минималном распону од 2008 до 2099. 

(2) Дани, мјесеци и године су међусобно одвојени тачком. 

 

Формат времена 

Члан 11. 

 

(1) Вријеме је елемент који се штампа у формату “hh:mm”, где је: 

а) hh ознака за редни број сата у дану, у распону од 00 до 23 и 

б) mm ознака за редни број минута у сату, у распону од 00 до 59. 

(2) Сати и минути су међусобно одвојени двотачком. 

 

Формат временске одреднице 

Члан 12. 

 

Временска одредница је елемент састављен од датума и времена, раздвојених знаком 

одузимања. 

 

Формат броја сервисирања 

Члан 13. 

 

(1) Укупан број сервисирања је двоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један приликом сваког уписа временске одреднице почетка и краја 

сервисирања и врсте сервисирања у фискалну меморију, до достизања максималног броја 

сервисирања који могу да се упишу у фискалну меморију и 

в) штампа у формату “#N”. 

(2) Број сервисирања у извјештајном периоду је елемент који се штампа у истом 

формату као и укупан број сервисирања. 
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Формат броја ресета 

Члан 14. 

 

(1) Укупан број ресета је двоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један приликом сваког уписа временске одреднице ресета и врсте 

ресета у фискалну меморију, до достизања максималног броја ресета који могу да се упишу у 

фискалну меморију и 

в) штампа у формату “#N”. 

(2) Број ресета у извјештајном периоду је елемент који се штампа у истом формату 

као и укупан број ресета. 

 

 

Формат броја промјена пореских стопа 

Члан 15. 

 

(1) Укупан број промјена пореских стопа је двоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један приликом сваког уписа временске одреднице промјене 

пореских стопа и спецификације пореских стопа у фискалну меморију, до достизања 

максималног броја промјена пореских стопа који може да се упише у фискалну меморију и 

в) штампа у формату “#N”. 

(2) Број промјена пореских стопа у извјештајном периоду је елемент који се штампа у 

истом формату као и укупан број промјена пореских стопа. 

 

Формат пореске стопе 

Члан 16. 

 

(1) Пореска стопа је елемент који се штампа у формату “#N,NN%”. 

(2) Ако је пореска стопа недефинисана, уместо цифара се исписују звјездице 

“**,**%”. 

(3) За обвезнике који су регистровани за ПДВ, пореска стопа: 

а) “А” је недефинисана, 

б) “Е” одговара општој стопи ПДВ прописаној законом којим се уређује ПДВ, 

в) “Ј” је недефинисана и 

г) “К” је недефинисана. 

(4) За обвезнике који нису регистровани за ПДВ, пореска стопа: 

а) “А” је нула (0,00%), 

б) “Е” је недефинисана, 

в) “Ј” је недефинисана и 

г) “К” је недефинисана. 

 

Формат јединице мјере 

Члан 17. 

 

Јединица мјере је елемент који се штампа као највише два алфанумеричка знака који 

једнозначно одређују јединицу мјере, као што су: “g” или “г” за грам, “kg” или “кг” за 

килограм, “t” или “т” за тону, “l” или “л” за литар, “m” или “м” за метар, “m2” или “м2” за 

квадратни метар и “m3” или “м3” за кубни метар. 
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Формат назива артикла 

Члан 18. 

 

(1) Назив артикла у бази артикала фискалне касе је елемент који се штампа као низ 

алфанумеричких знакова. 

(2) Назив артикла може садржати и јединицу мјере у свом саставу. 

(3) Јединица мјере се од назива артикла одваја знаком дијељења. 

(4) Јединица мјере се не исказује за појединачне артикле (комадна добра или 

појединачне услуге). 

 

Формат количине 

Члан 19. 

 

Количина је елемент који се штампа у формату цијелог броја са минимално пет цифара, 

односно децималног броја са минимално четири цифре и децималном запетом. Минимални 

формати количине су: “##N,N”, “#N,NN”, “N,NNN” и “####N”. 

 

Формат цијене по јединици мјере 

Члан 20. 

 

Цијена по јединици мјере је елемент који се штампа у формату минимално 

“#####N,NN”. 

 

Формат броја сторнираних артикала и формат броја артикала 

Члан 21. 

 

(1) Број сторнираних евидентираних артикала је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један приликом сваког сторнирања појединачног евидентираног 

промета до достизања максималног броја сторнираних евидентираних артикала (999999), 

в) поставља на вриједност нула (0) послије штампања дневног извјештаја и 

г) штампа у формату “#####N”. 

(2) Број евидентираних артикала је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један приликом сваког евидентирања појединачног евидентираног 

промета до достизања максималног броја евидентираних артикала (999999), 

в) поставља на вриједност нула (0) послије штампања дневног извјештаја и 

г) штампа у формату “#####N”. 

(3) Број сторнираних рекламираних артикала је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један приликом сваког сторнирања појединачног рекламираног 

промета до достизања максималног броја сторнираних рекламираних артикала (999999), 

в) поставља на вриједност нула (0) послије штампања дневног извјештаја и 

г) штампа у формату “#####N”. 

(4) Број рекламираних артикала је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један приликом сваког рекламирања појединачног рекламираног 

промета до достизања максималног броја артикала (999999), 

в) поставља на вриједност нула (0) послије штампања дневног извјештаја и 

г) штампа у формату “#####N”. 
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(5) Број сторнираних евидентираних артикала у периодичном извјештају је 

осмоцифрени број који представља збир броја сторнираних евидентираних артикала у свим 

дневним извјештајима у извјештајном периоду. 

(6) Број евидентираних артикала у периодичном извјештају је осмоцифрени број који 

представља збир броја евидентираних артикала у свим дневним извјештајима у извјештајном 

периоду. 

(7) Број сторнираних рекламираних артикала у периодичном извјештају је 

осмоцифрени број који представља збир броја сторнираних рекламираних артикала у свим 

дневним извјештајима у извјештајном периоду. 

(8) Број рекламираних артикала у периодичном извјештају је осмоцифрени број који 

представља збир броја рекламираних артикала у свим дневним извјештајима у извјештајном 

периоду. 

 

Формат појединачног евидентираног промета и појединачног 

сторнираног евидентираног промета у фискалном рачуну 

Члан 22. 

 

(1) Вриједност појединачног евидентираног промета је елемент који се штампа у 

идентичном формату као и цијена по јединици мјере. 

(2) Вриједност појединачног сторнираног евидентираног промета је елемент који се 

штампа у идентичном формату као и вриједност појединачног евидентираног промета. 

 

 

Формат појединачног рекламираног промета и појединачног 

сторнираног рекламираног промета у рекламираном рачуну 

Члан 23. 

 

(1) Вриједност појединачног рекламираног промета је елемент који се штампа у 

идентичном формату као и цијена по јединици мјере. 

(2) Вриједност појединачног сторнираног рекламираног промета је елемент који се 

штампа у идентичном формату као и вриједност појединачног рекламираног промета. 

 

 

Формат оствареног евидентираног пореза и промета у фискалном рачуну 

Члан 24. 

 

Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи, укупан износ оствареног 

евидентираног пореза, вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи, 

укупна вриједност оствареног евидентираног промета, укупан износ за уплату од стране 

клијента, уплаћен износ од стране клијента по сваком изабраном средству плаћања, укупан 

уплаћен износ од стране клијента и износ за поврат клијенту, као елементи фискалног рачуна 

се штампају у формату минимално “######N,NN”. 

 

 

Формат оствареног рекламираног пореза и промета у рекламираном рачуну 

Члан 25. 

 

Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи, укупан износ оствареног 

рекламираног пореза, вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи, 

укупна вриједност оствареног рекламираног промета, укупан износ за исплату клијенту од 

стране касира, уплаћен износ од стране клијента по сваком изабраном средству плаћања, 
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укупан уплаћен износ од стране клијента и износ за поврат клијенту, као елементи 

рекламираног рачуна се штампају у формату минимално “######N,NN”. 

 

 

Формат оствареног евидентираног и рекламираног пореза и промета 

у пресјеку стања 

Члан 26. 

 

Вриједност сторнираног промета, износ оствареног евидентираног пореза по пореској 

стопи, укупан износ оствареног евидентираног пореза, вриједност оствареног евидентираног 

промета по пореској стопи, укупна вриједност оствареног евидентираног промета, износ 

оствареног рекламираног пореза по пореској стопи, укупан износ оствареног рекламираног 

пореза, вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи, укупна вриједност 

оствареног рекламираног промета, износ готовине у каси, вриједност чекова у каси, 

вриједност промета картицама у каси и вриједност вирмана у каси, као елементи пресјека 

стања се штампају у формату минимално “#######N,NN”. 

 

 

Формат оствареног евидентираног и рекламираног пореза и промета 

у дневном извјештају 

Члан 27. 

 

Вриједност сторнираног промета, износ оствареног евидентираног пореза по пореској 

стопи, укупан износ оствареног евидентираног пореза, вриједност оствареног евидентираног 

промета по пореској стопи, укупна вриједност оствареног евидентираног промета, износ 

оствареног рекламираног пореза по пореској стопи, укупан износ оствареног рекламираног 

пореза, вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи и укупна вриједност 

оствареног рекламираног промета, као елементи дневног извјештаја се штампају у формату 

минимално “#######N,NN”. 

 

Формат оствареног евидентираног и рекламираног пореза и промета 

у периодичном извјештају 

Члан 28. 

 

Вриједност сторнираног промета, износ оствареног евидентираног пореза по пореској 

стопи, укупан износ оствареног евидентираног пореза, вриједност оствареног евидентираног 

промета по пореској стопи, укупна вриједност оствареног евидентираног промета, износ 

оствареног рекламираног пореза по пореској стопи, укупан износ оствареног рекламираног 

пореза, вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи и укупна вриједност 

оствареног рекламираног промета, као елементи периодичног извјештаја се штампају у 

формату минимално “########N,NN”. 

 

Формат редног броја малопродајног фискалног рачуна 

Члан 29. 

 

Редни број малопродајног фискалног рачуна је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе; 

б) увећава за један послије формирања малопродајног фискалног рачуна са 

редним бројем мањим од максималне вриједности редног броја малопродајног фискалног 

рачуна (999999), 
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в) поставља на вриједност нула (0) послије формирања малопродајног фискалног 

рачуна са редним бројем који је једнак максималној вриједности редног броја малопродајног 

фискалног рачуна (999999) и 

г) штампа у формату “#####N”. 

 

 

 

Формат редног броја малопродајног рекламираног рачуна 

Члан 30. 

 

Редни број малопродајног рекламираног рачуна је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе; 

б) увећава за један послије формирања малопродајног рекламираног рачуна са 

редним бројем мањим од максималне вриједности редног броја малопродајног рекламираног 

рачуна (999999); 

в) поставља на вриједност нула (0) послије формирања малопродајног 

рекламираног рачуна са редним бројем који је једнак максималној вриједности редног броја 

малопродајног рекламираног рачуна (999999); 

г) штампа у формату “#####N”. 

 

 

Формат редног броја велепродајног фискалног рачуна 

Члан 31. 

 

Редни број велепродајног фискалног рачуна је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један послије формирања велепродајног фискалног рачуна са 

редним бројем мањим од максималне вриједности редног броја велепродајног фискалног 

рачуна (999999), 

в) поставља на вриједност нула (0) послије формирања велепродајног фискалног 

рачуна са редним бројем који је једнак максималној вриједности редног броја велепродајног 

фискалног рачуна (999999) и 

г) штампа у формату “#####N”. 

 

Формат редног броја велепродајног рекламираног рачуна  

Члан 32. 

 

Редни број велепродајног рекламираног рачуна је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе, 

б) увећава за један послије формирања велепродајног рекламираног рачуна са 

редним бројем мањим од максималне вриједности редног броја велепродајног рекламираног 

рачуна (999999), 

в) поставља на вриједност нула (0) послије формирања велепродајног 

рекламираног рачуна са редним бројем који је једнак максималној вриједности редног броја 

велепродајног рекламираног рачуна (999999) и 

г) штампа у формату “#####N”. 

 

Формат редног броја дневног извјештаја 

Члан 33. 

 

Редни број дневног извјештаја је шестоцифрени број који се: 

а) поставља на вриједност нула (0) приликом фискализације фискалне касе; 
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б) увећава за један послије формирања дневног извјештаја, до достизања 

максималног броја дневних извјештаја који могу да се упишу у фискалну меморију; 

в) штампа у формату “#####N”. 

 

 

 

Формат броја преосталих дневних извјештаја до попуњавања фискалне меморије 

Члан 34. 

 

Број преосталих дневних извјештаја до попуњавања фискалне меморије је 

шестоцифрени број: 

а) једнак разлици максималног броја дневних извјештаја који могу да се упишу у 

фискалну меморију и редног броја дневног извјештаја; 

б) који се штампа у формату “#####N”. 

 

Врсте сепаратора 

Члан 35. 

 

(1) Фискални документи се од фискалних и нефискалних докумената одвајају 

серијом знакова једнакости “============” односно “= = = = = = = = =” и преласком у 

нови ред. 

(2) Блокови фискалних докумената се међусобно одвајају: 

а) линијом као сепаратором блока, који се састоји од серије знакова одузимања 

штампаним у једном реду “-----------------” односно “- - - - - - - - -” и преласком у нови ред и 

б) празним редом као сепаратором блока, који се састоји од серије знакова 

размака штампаним у једном реду “                       ” и преласком у нови ред, сагласно 

Обрасцима од 1 до 22. који се налазе на крају овог правилника и чине његов саставни дио. 

 

Заглавље 

 Члан 36. 

 

(1) Први блок сваког фискалног документа је заглавље, које садржи: 

а) назив обвезника, скраћен само ако је то неопходно, 

б) назив продајног места, 

в) адресу продајног места, 

г) празан ред, 

д) лабелу идентификационог броја обвезника Закона и ИБО, 

ђ) лабелу идентификационог броја обвезника индиректних пореза и ИПО и 

е) лабелу идентификационог броја фискалног модула и ИБФМ. 

(2) Адреса продајног мјеста обавезно садржи поштански број и назив мјеста, назив 

улице и број, и може се штампати у више редова. 

(3) Ако се промет обавља на некој манифестацији, као што је сајам, изложба, вашар и 

слично, назив продајног мјеста садржи: назив манифестације, број хале (ако постоји) и број 

штанда (ако постоји), а ако се каса налази у аутомобилу, регистарски број аутомобила. 

(4)  Ако порески обвезник није регистрован као обвезник индиректних пореза (тј. 

није обвезник ПДВ-а), у поље са лабелом ИПО се уписује дванаестоцифрена секвенца 

“000000000000“. 
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V ВРСТЕ БЛОКОВА 

                          

                       Блок са бројачима сервисирања, временским одредницама сервисирања 

и врстама сервисирања у извјештајном периоду 

Члан 37. 

 

Блок са бројачима сервисирања, временским одредницама сервисирања и врстама 

сервисирања у извјештајном периоду формира се тако што се штампају: 

а) лабела броја сервисирања, број сервисирања у извјештајном периоду, знак 

размака, знак дијељења, знак размака, укупан број сервисирања и прелази се у нови ред, 

б) временска одредница почетка сервисирања, знак размака, ознака врсте 

сервисирања и прелази се у нови ред, за свако сервисирање у извјештајном периоду и 

в) временска одредница краја сервисирања и прелази се у нови ред, за свако 

сервисирање у извјештајном периоду. 

 

Блок са бројачима ресета, временским одредницама ресета 

и врстама ресета у извјештајном периоду 

Члан 38. 

 

Блок са бројачима ресета, временским одредницама ресета и врстама ресета у 

извјештајном периоду формира се тако што се штампају: 

а) лабела броја ресета, број ресета у извјештајном периоду, знак размака, знак 

дијељења, знак размака, укупан броја ресета и прелази се у нови ред и 

б) временска одредница ресета, знак размака, ознака врсте ресета и прелази се у 

нови ред, за сваки ресет у извјештајном периоду. 

 

 

Блок са бројачима промјена пореских стопа, временском одредницом промене 

пореских стопа и вриједностима пореских стопа послије промјене пореских стопа 

у извјештајном периоду 

Члан 39. 

 

Блок са бројачима промјена пореских стопа, временском одредницом промјене 

пореских стопа и вриједностима пореских стопа послије промјене пореских стопа у 

извјештајном периоду формира се тако што се штампају: 

а) лабела броја промјена пореских стопа, број промјена пореских стопа у 

извјештајном периоду, знак размака, знак дијељења, знак размака, укупан број промјена 

пореских стопа и прелази се у нови ред, 

б) временска одредница и прелази се у нови ред, за сваку промјену пореских 

стопа у извјештајном периоду и 

в) лабела вриједности пореске стопе, размак и вриједност пореске стопе и 

прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу и за сваку промјену пореских стопа у 

извјештајном периоду. 

 

Блок са бројачем сторнираних артикала и вриједношћу сторнираног промета 

Члан 40. 

 

Блок са бројачем броја сторнираних артикала и вриједношћу сторнираног промета у 

извјештајном периоду формира се тако што се штампају: 

а) лабела броја сторнираних евидентираних артикала, број сторнираних 

евидентираних артикала у извјештајном периоду, знак размака, знак дијељења, знак размака, 

број евидентираних артикала у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 
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б) лабела броја сторнираних рекламираних артикала, број сторнираних 

рекламираних артикала у извјештајном периоду, знак размака, знак дијељења, знак размака, 

број рекламираних артикала у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

в) лабела сторнираног евидентираног промета и крајње десно поравната 

вриједност сторнираног евидентираног промета у извјештајном периоду и прелази се у нови 

ред и 

г) лабела сторнираног рекламираног промета и крајње десно поравната 

вриједност сторнираног рекламираног промета у извјештајном периоду и прелази се у нови 

ред. 

 

Блок са износима оствареног евидентираног пореза по пореским стопама у 

извјештајном периоду и укупним износом оствареног евидентираног пореза у 

извјештајном периоду у пресјеку стања, дневном извјештају и периодичном извјештају 

Члан 41. 

 

Блок са износима оствареног евидентираног пореза по пореским стопама у 

извјештајном периоду и укупним износом оствареног евидентираног пореза у извјештајном 

периоду формира се тако што се штампају: 

а) лабела износа оствареног евидентираног пореза по пореској стопи, крајње 

десно поравнат износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи у извјештајном 

периоду и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу и 

б) лабела укупног износа оствареног евидентираног пореза, крајње десно 

поравнат укупан износ оствареног евидентираног пореза у извјештајном периоду, који се 

израчунава као збир износа оствареног евидентираног пореза по свим пореским стопама у 

извјештајном периоду и прелази се у нови ред. 

 

 

Блок са вриједностима оствареног евидентираног промета по пореским стопама у 

извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног евидентираног промета у 

извјештајном периоду у пресјеку стања, дневном извјештају и периодичном извјештају 

Члан 42. 

 

Блок са вриједностима оствареног евидентираног промета по пореским стопама у 

извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног евидентираног промета у 

извјештајном периоду формира се тако што се штампају: 

а) лабела вриједности оствареног евидентираног промета по пореској стопи, 

крајње десно поравната вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи у 

извјештајном периоду и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу и 

б) лабела укупне вриједности оствареног евидентираног промета, крајње десно 

поравната укупна вриједност оствареног евидентираног промета у извјештајном периоду, 

која се израчунава као збир вриједности оствареног евидентираног промета по свим 

пореским стопама у извјештајном периоду и прелази се у нови ред. 

 

 

Блок са износима оствареног рекламираног пореза по пореским стопама у 

извјештајном периоду и укупним износом оствареног рекламираног пореза у 

извјештајном периоду у пресјеку стања, дневном извјештају и периодичном извјештају 

Члан 43. 

 

Блок са износима оствареног рекламираног пореза по пореским стопама у извјештајном 

периоду и укупним износом оствареног рекламираног пореза у извјештајном периоду 

формира се тако што се штампају: 



12 

а) лабела износа оствареног рекламираног пореза по пореској стопи, крајње десно 

поравнат износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи у извјештајном периоду и 

прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу; 

б) лабела укупног износа оствареног рекламираног пореза, крајње десно поравнат 

укупан износ оствареног рекламираног пореза у извјештајном периоду, који се израчунава 

као збир износа оствареног рекламираног пореза по свим пореским стопама у извјештајном 

периоду и прелази се у нови ред. 

 

 

 

Блок са вриједностима оствареног рекламираног промета по пореским стопама у 

извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног рекламираног промета у 

извјештајном периоду у пресјеку стања, дневном извјештају и периодичном извјештају 

Члан 44. 

 

Блок са вриједностима оствареног рекламираног промета по пореским стопама у 

извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног рекламираног промета у 

извјештајном периоду формира се тако што се штампају: 

а) лабела вриједности оствареног рекламираног промета по пореској стопи, 

крајње десно поравната вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи у 

извјештајном периоду и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу; 

б) лабела укупне вриједности оствареног рекламираног промета, крајње десно 

поравната укупна вриједност оствареног рекламираног промета у извјештајном периоду, која 

се израчунава као збир вриједности оствареног рекламираног промета по свим пореским 

стопама у извјештајном периоду и прелази се у нови ред. 

 

 

Блок са износом готовине у каси, вриједношћу чекова у каси, 

вредношћу промета картицама у каси и вриједношћу вирмана у каси 

у извјештајном периоду у пресјеку стања 

Члан 45. 

 

Блок са износом готовине у каси, вриједношћу чекова у каси, вриједношћу промета 

картицама у каси и вриједношћу вирмана у каси у извјештајном периоду формира се тако 

што се штампају: 

а) фиксни текст “ГОТОВИНА”, крајње десно поравнат износ готовине у каси у 

извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

б) фиксни текст “ЧЕК”, крајње десно поравната вриједност чекова у каси у 

извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

в) фиксни текст “КАРТИЦА”, крајње десно поравната вриједност промета 

картицама у каси у извјештајном периоду и прелази се у нови ред и 

г) фиксни текст “ВИРМАН”, крајње десно поравната вриједност вирмана у каси у 

извјештајном периоду и прелази се у нови ред. 

 

Клијентски блок 

Члан 46. 

 

(1) Клијентски блок садржи: 

а) назив клијента, скраћен само ако је то неопходно, 

б) назив сједишта клијента, 

в) адресу сједишта клијента, 

г) празан ред, 
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д) лабелу идентификационог броја клијента и ИБK клијента. 

(2) Адреса сједишта клијента обавезно садржи поштански број и назив мјеста, назив 

улице и број, и може се штампати у више редова. 

 

VI ИЗГЛЕД МАЛОПРОДАЈНОГ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА И ЗНАЧЕЊЕ ПОДАТАКА  

 

Члан 47. 

 

(1) Малопродајни фискални рачун из члана 26. Закона се састоји из више блокова, и 

то: 

а) заглавља (члан 36. овог правилника), 

б) блока са називом фискалног документа: “МАЛОПРОДАЈНИ”, знак размака 

или прелазак у нови ред, “ФИСКАЛНИ РАЧУН”, 

в) блока са листом појединачних евидентираних промета, уколико је уопште 

обављено евидентирање промета, као и листом појединачних сторнираних евидентираних 

промета, уколико је уопште обављено евидентирање промета а затим сторнирање бар једног 

дијела евидентираног промета, 

г) блока са спецификацијом пореских стопа коришћених у тачки в) овог става, 

износима оствареног евидентираног пореза по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог 

става, укупним износом оствареног евидентираног пореза, вриједностима оствареног 

евидентираног промета по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог става и укупном 

вриједношћу оствареног евидентираног промета са и без ПДВ-а и 

д) блока са укупним износом за уплату од стране клијента, листом средстава 

плаћања изабраних од стране клијента, уплаћеним износом од стране клијента по сваком 

изабраном средству плаћања, укупним уплаћеним износом од стране клијента, износом за 

поврат клијенту, временском одредницом формирања фискалног рачуна, редним бројем 

фискалног рачуна и фискалним логом на крају фискалног документа. 

(2) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се тако што се за сваки појединачни 

евидентирани промет штампају: 

а) назив евидентираног артикла из базе артикала фискалне касе са припадајућом 

јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред, 

б) количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један или више знакова 

размака или се прелази у нови ред и 

в) вриједност појединачног евидентираног промета, знак размака, крајње десно 

поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(3) Штампање података из става 2. тачке б) овог члана није обавезно када је извршен 

промет артикла у количини један (бројем 1). 

(4) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се и тако што се за сваки 

појединачни сторнирани евидентирани промет штампају: 

а) ознака “СТОРНО” и прелази се у нови ред, 

б) назив сторнираног евидентираног артикла из базе артикала фискалне касе са 

припадајућом јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред; 

в) знак одузимања “-”, количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један 

или више знакова размака или се прелази у нови ред и 

г) знак одузимања “-”, вриједност појединачног сторнираног евидентираног 

промета, знак размака, крајње десно поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(5) Штампање података из става 4. тачка в) овог члана није обавезно када је извршено 

сторнирање артикла у количини један (бројем 1). 

(6) Блок из става 1. тачка г) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) лабела вриједности пореске стопе коришћене у блоку из става 1. тачке в) овог 

члана, вриједност пореске стопе и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 
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б) лабела износа оствареног евидентираног пореза у малопродаји по пореској 

стопи из тачке а) овог става, крајње десно поравнат износ оствареног евидентираног пореза 

по тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 

в) лабела укупног износа оствареног евидентираног пореза у малопродаји, крајње 

десно поравнат укупан износ оствареног евидентираног пореза и прелази се у нови ред, 

г) лабела вриједности оствареног евидентираног промета у малопродаји по 

пореској стопи из тачке а) овог става, крајње десно поравната вриједност оствареног 

евидентираног промета по тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску 

стопу, 

д) лабела укупне вриједности оствареног евидентираног промета у малопродаји 

са ПДВ-ом, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног евидентираног промета и 

прелази се у нови ред и 

ђ) лабела укупне вриједности оствареног евидентираног промета у малопродаји 

без ПДВ-а, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног евидентираног промета и 

прелази се у нови ред. 

(7) Блок из става 1. тачка д) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) фиксни текст “ЗА УПЛАТУ” и један или више знакова размака или се прелази 

у нови ред, 

б) крајње десно поравната укупна вриједност оствареног евидентираног промета 

и прелази се у нови ред, 

в) фиксни текст: “ГОТОВИНА”, “ЧЕК”, “КАРТИЦА” или “ВИРМАН”, за уплату 

одговарајућим средством плаћања, и један или више знакова размака или се прелази у нови 

ред, 

г) крајње десно поравнат уплаћен износ од стране клијента по сваком изабраном 

средству плаћања и прелази се у нови ред, 

д) фиксни текст “УПЛАЋЕНО”, и један или више знакова размака или се прелази 

у нови ред, 

ђ) крајње десно поравнат укупно уплаћен износ израчунат преко збира уплата 

свих средстава плаћања и прелази се у нови ред, 

е) фиксни текст “ПОВРАТ”, и један или више знакова размака или се прелази у 

нови ред, 

ж) крајње десно поравнат износ за поврат клијенту, израчунат преко разлике 

укупног уплаћеног износа од стране клијента и укупног износа за уплату, и прелази се у нови 

ред, 

з) временска одредница формирања фискалног рачуна и прелази се у нови ред и 

и) лабела редног броја фискалног рачуна, редни број фискалног рачуна, фискални 

лого и прелази се у нови ред. 

(8) Изглед малопродајног фискалног рачуна и значење података на њему дати су на 

сљедећим обрасцима: 

а) Обрасцу 1 – Изглед малопродајног фискалног рачуна и значење података у 

малопродајном фискалном рачуну фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на 

траци мање ширине, 

б) Обрасцу 3 – Изглед малопродајног фискалног рачуна и значење података у 

малопродајном фискалном рачуну фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на 

траци веће ширине и 

в) Обрасцу 5 – Изглед малопродајног фискалног рачуна и значење података у 

малопродајном фискалном рачуну фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, на 

траци мање ширине. 
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VII ИЗГЛЕД ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА И ЗНАЧЕЊЕ 

       ПОДАТАКА  

                                                                         Члан 48. 

 

(1) Велепродајни фискални рачун из члана 26. Закона, састоји се из више блокова, и 

то: 

а) заглавља (члан 36. овог правилника), 

б) блока са називом фискалног документа: “ВЕЛЕПРОДАЈНИ”, знак размака или 

прелазак у нови ред, “ФИСКАЛНИ РАЧУН”, 

в) клијентског блока (члан 46. овог правилника), 

г) блока са листом појединачних евидентираних промета, уколико је уопште 

обављено евидентирање промета, као и листом појединачних сторнираних евидентираних 

промета, уколико је уопште обављено евидентирање промета а затим сторнирање бар једног 

дијела евидентираног промета, 

д) блока са спецификацијом пореских стопа коришћених у тачки в) овог става, 

износима оствареног евидентираног пореза по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог 

става, укупним износом оствареног евидентираног пореза, вриједностима оствареног 

евидентираног промета по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог става и укупном 

вриједношћу оствареног евидентираног промета са и без ПДВ-а и 

ђ) блока са укупним износом за уплату од стране клијента, листом средстава 

плаћања изабраних од стране клијента, уплаћеним износом од стране клијента по сваком 

изабраном средству плаћања, укупним уплаћеним износом од стране клијента, износом за 

поврат клијенту, временском одредницом формирања фискалног рачуна, редним бројем 

фискалног рачуна и фискалним логом на крају фискалног документа. 

(2) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се тако што се за сваки појединачни 

евидентирани промет штампају: 

а) назив евидентираног артикла из базе артикала фискалне касе са припадајућом 

јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред, 

б) количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један или више знакова 

размака или се прелази у нови ред и 

в) вриједност појединачног евидентираног промета, знак размака, крајње десно 

поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(3) Штампање података из става 2. тачка б) овог члана није обавезно када је извршен 

промет артикла у количини један (бројем 1). 

(4) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се и тако што се за сваки 

појединачни сторнирани евидентирани промет штампају: 

а) ознака “СТОРНО” и прелази се у нови ред, 

б) назив сторнираног евидентираног артикла из базе артикала фискалне касе са 

припадајућом јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред; 

в) знак одузимања “-”, количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један 

или више знакова размака или се прелази у нови ред и 

г) знак одузимања “-”, вриједност појединачног сторнираног евидентираног 

промета, знак размака, крајње десно поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(5) Штампање података из става 4. тачка в) овог члана није обавезно када је извршено 

сторнирање артикла у количини један (бројем 1). 

(6) Блок из става 1. тачка г) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) лабела вриједности пореске стопе коришћене у блоку из става 1. тачке в) овог 

члана, вриједност пореске стопе и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 

б) лабела износа оствареног евидентираног пореза у велепродаји по пореској 

стопи из тачке а) овог става, крајње десно поравнат износ оствареног евидентираног пореза 

по тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 
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в) лабела укупног износа оствареног евидентираног пореза у велепродаји, крајње 

десно поравнат укупан износ оствареног евидентираног пореза и прелази се у нови ред, 

г) лабела вриједности оствареног евидентираног промета у велепродаји по 

пореској стопи из тачке а) овог става, крајње десно поравната вриједност оствареног 

евидентираног промета по тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску 

стопу, 

д) лабела укупне вриједности оствареног евидентираног промета у велепродаји са 

ПДВ-ом, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног евидентираног промета и 

прелази се у нови ред и 

ђ) лабела укупне вриједности оствареног евидентираног промета у велепродаји 

без ПДВ-а, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног евидентираног промета и 

прелази се у нови ред. 

(7) Блок из става 1. тачка д) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) фиксни текст “ЗА УПЛАТУ” и један или више знакова размака или се прелази 

у нови ред, 

б) крајње десно поравната укупна вриједност оствареног евидентираног промета 

и прелази се у нови ред, 

в) фиксни текст: “ГОТОВИНА”, “ЧЕК”, “КАРТИЦА” или “ВИРМАН”, за уплату 

одговарајућим средством плаћања, и један или више знакова размака или се прелази у нови 

ред, 

г) крајње десно поравнат уплаћен износ од стране клијента по сваком изабраном 

средству плаћања и прелази се у нови ред, 

д) фиксни текст “УПЛАЋЕНО”, и један или више знакова размака или се прелази 

у нови ред, 

ђ) крајње десно поравнат укупно уплаћен износ израчунат преко збира уплата 

свих средстава плаћања и прелази се у нови ред, 

е) фиксни текст “ПОВРАТ”, и један или више знакова размака или се прелази у 

нови ред, 

ж) крајње десно поравнат износ за поврат клијенту, израчунат преко разлике 

укупног уплаћеног износа од стране клијента и укупног износа за уплату, и прелази се у нови 

ред, 

з) временска одредница формирања велепродајног фискалног рачуна и прелази се 

у нови ред и 

и) лабела редног броја велепродајног фискалног рачуна, редни број велепродајног 

фискалног рачуна, фискални лого и прелази се у нови ред. 

(8) Изглед велепродајног фискалног рачуна и значење података на њему дати су на 

сљедећим обрасцима:  

а) Обрасцу 2 – Изглед велепродајног фискалног рачуна и значење података у 

велепродајном фискалном рачуну фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на 

траци мање ширине и 

б) Обрасцу 4 – Изглед велепродајног фискалног рачуна и значење података у 

велепродајном фискалном рачуну фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на 

траци веће ширине. 

 

VIII ИЗГЛЕД МАЛОПРОДАЈНОГ РЕКЛАМИРАНОГ РАЧУНА 

        И ЗНАЧЕЊЕ ПОДАТАКА  

  

Члан 49. 

 

(1) Малопродајни рекламирани рачун из члана 27. Закона, састоји се из више 

блокова, и то: 

а) заглавља (члан 36. овог правилника), 
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б) блока са називом фискалног документа: “МАЛОПРОДАЈНИ”, знак размака 

или прелазак у нови ред, “РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН” и прелазак у нови ред, 

в) блока са лабелом редног броја малопродајног фискалног рачуна који се 

рекламира, редни број малопродајног фискалног рачуна који се рекламира и прелазак у нови 

ред, 

г) блока са листом појединачних рекламираних промета, уколико је уопште 

обављено рекламирање промета, као и листом појединачних сторнираних рекламираних 

промета, уколико је уопште обављено рекламирање промета а затим сторнирање бар једног 

дијела рекламираног промета, 

д) блока са спецификацијом пореских стопа коришћених у тачки в) овог става, 

износима оствареног рекламираног пореза по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог 

става, укупним износом оствареног рекламираног пореза, вриједностима оствареног 

рекламираног промета по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог става и укупном 

вриједношћу оствареног рекламираног промета и 

ђ) блока са укупним износом за исплату клијенту од стране касира, листом 

средстава плаћања изабраних од стране клијента, уплаћеним износом од стране клијента по 

сваком изабраном средству плаћања, укупним уплаћеним износом од стране клијента, 

износом за поврат клијенту, временском одредницом формирања рекламираног рачуна, 

редним бројем рекламираног рачуна и фискалним логом на крају фискалног документа. 

(2) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се тако што се за сваки појединачни 

рекламирани промет штампају: 

а) назив рекламираног артикла из базе артикала фискалне касе са припадајућом 

јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред, 

б) количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један или више знакова 

размака или се прелази у нови ред и 

в) вриједност појединачног рекламираног промета, знак размака, крајње десно 

поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(3) Штампање података из става 2. тачка б) овог члана није обавезно када је извршен 

промет артикла у количини један (бројем 1). 

(4) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се и тако што се за сваки 

појединачни сторнирани рекламирани промет штампају: 

а) ознака “СТОРНО” и прелази се у нови ред, 

б) назив сторнираног рекламираног артикла из базе артикала фискалне касе са 

припадајућом јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред, 

в) знак одузимања “-”, количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један 

или више знакова размака или се прелази у нови ред и 

г) знак одузимања “-”, вриједност појединачног сторнираног рекламираног 

промета, знак размака, крајње десно поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(5) Штампање података из става 4. тачке в) овог члана није обавезно када је извршено 

сторнирање артикла у количини један (бројем 1). 

(6) Блок из става 1. тачка г) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) лабела вриједности пореске стопе коришћене у блоку из става 1. тачке в) овог 

члана, вриједност пореске стопе и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 

б) лабела износа оствареног рекламираног пореза у малопродаји по пореској 

стопи из тачке а) овог става, крајње десно поравнат износ оствареног рекламираног пореза по 

тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 

в) лабела укупног износа оствареног рекламираног пореза у малопродаји, крајње 

десно поравнат укупан износ оствареног рекламираног пореза и прелази се у нови ред, 

г) лабела вриједности оствареног рекламираног промета у малопродаји по 

пореској стопи из тачка а) овог става, крајње десно поравната вриједност оствареног 

рекламираног промета по тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 



18 

д) лабела укупне вриједности оствареног рекламираног промета у малопродаји са 

ПДВ-ом, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног рекламираног промета и 

прелази се у нови ред и 

ђ) лабела укупне вриједности оствареног рекламираног промета у малопродаји 

без ПДВ-а, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног рекламираног промета и 

прелази се у нови ред. 

(7) Блок из става 1. тачка д) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) фиксни текст “ЗА ИСПЛАТУ”, и један или више знакова размака или се 

прелази у нови ред, 

б) крајње десно поравната укупна вриједност оствареног рекламираног промета и 

прелази се у нови ред, 

в) фиксни текст: “ГОТОВИНА”, “ЧЕК”, “КАРТИЦА” или “ВИРМАН”, у 

зависности од средства плаћања, и један или више знакова размака или се прелази у нови 

ред, 

г) крајње десно поравнат уплаћен износ од стране клијента по сваком изабраном 

средству плаћања и прелази се у нови ред, 

д) фиксни текст “УПЛАЋЕНО”, и један или више знакова размака или се прелази 

у нови ред, 

ђ) крајње десно поравнат укупно уплаћен износ од стране клијента, израчунат 

преко збира уплата свих средстава плаћања и прелази се у нови ред, 

е) фиксни текст “ПОВРАТ”, и један или више знакова размака или се прелази у 

нови ред, 

ж) крајње десно поравнат износ за поврат клијенту, израчунат преко збира 

укупног уплаћеног износа од стране клијента и укупан износ за исплату, крајње десно 

поравнат, и прелази се у нови ред, 

                  з)временска одредница формирања рекламираног рачуна и прелази се у нови ред и 

и) лабела редног броја рекламираног рачуна, редни број рекламираног рачуна, 

фискални лого и прелази се у нови ред. 

(8) Изглед малопродајног рекламираног рачуна и значење података на њему дати су 

на сљедећим обрасцима:  

а) Обрасцу 6 – Изглед малопродајног рекламираног рачуна и значење података у 

малопродајном рекламираном рачуну фискалне касе обвезника регистрованог за ПДВ, на 

траци мање ширине, 

б) Обрасцу 8 – Изглед малопродајног рекламираног рачуна и значење података у 

малопродајном рекламираном рачуну фискалне касе обвезника регистрованог за ПДВ, на 

траци веће ширине и 

в) Обрасцу 10 – Изглед малопродајног рекламираног рачуна и значење података у 

малопродајном рекламираном рачуну фискалне касе обвезника који није регистрован за 

ПДВ, на траци мање ширине. 

 

IX ИЗГЛЕД ВЕЛЕПРОДАЈНОГ РЕКЛАМИРАНОГ РАЧУНА И 

     ЗНАЧЕЊЕ ПОДАТАКА  

Члан 50. 

 

(1) Велепродајни рекламирани рачун из члана 27. Закона, састоји се из више блокова, 

и то: 

а) заглавља (члан 36. овог правилника ); 

б) блока са називом фискалног документа: “ВЕЛЕПРОДАЈНИ”, знак размака или 

прелазак у нови ред, “РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН”, 

в) блока са лабелом редног броја велепродајног фискалног рачуна који се 

рекламира, редни број велепродајног фискалног рачуна који се рекламира и прелазак у нови 

ред, 
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г) клијентског блока (члан 46. овог правилника), 

д) блока са листом појединачних рекламираних промета, уколико је уопште 

обављено рекламирање промета, као и листом појединачних сторнираних рекламираних 

промета, уколико је уопште обављено рекламирање промета а затим сторнирање бар једног 

дијела рекламираног промета, 

ђ) блока са спецификацијом пореских стопа коришћених у тачки в) овог става, 

износима оствареног рекламираног пореза по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог 

става, укупним износом оствареног рекламираног пореза, вриједностима оствареног 

рекламираног промета по пореским стопама коришћеним у тачки в) овог става и укупном 

вриједношћу оствареног рекламираног промета са и без ПДВ-а и 

е) блока са укупним износом за исплату клијенту од стране касира, листом 

средстава плаћања изабраних од стране клијента, уплаћеним износом од стране клијента по 

сваком изабраном средству плаћања, укупним уплаћеним износом од стране клијента, 

износом за поврат клијенту, временском одредницом формирања рекламираног рачуна, 

редним бројем рекламираног рачуна и фискалним логом на крају фискалног документа. 

(2) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се тако што се за сваки појединачни 

рекламирани промет штампају: 

а) назив рекламираног артикла из базе артикала фискалне касе са припадајућом 

јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред, 

б) количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један или више знакова 

размака или се прелази у нови ред и 

в) вриједност појединачног рекламираног промета, знак размака, крајње десно 

поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(3) Штампање података из става 2. тачка б) овог члана није обавезно када је извршен 

промет артикла у количини један (бројем 1). 

(4) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се и тако што се за сваки 

појединачни сторнирани рекламирани промет штампају: 

а) ознака “СТОРНО” и прелази се у нови ред, 

б) назив сторнираног рекламираног артикла из базе артикала фискалне касе са 

припадајућом јединицом мјере и један или више знакова размака или се прелази у нови ред, 

в) знак одузимања “-”, количина, знак множења, цијена по јединици мјере и један 

или више знакова размака или се прелази у нови ред и 

г) знак одузимања “-”, вриједност појединачног сторнираног рекламираног 

промета, знак размака, крајње десно поравната ознака пореске стопе и прелази се у нови ред. 

(5) Штампање података из става 4. тачка в) овог члана није обавезно када је извршено 

сторнирање артикла у количини један (бројем 1). 

(6) Блок из става 1. тачка г) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) лабела вриједности пореске стопе коришћене у блоку из става 1. тачке в) овог 

члана, вриједност пореске стопе и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 

б) лабела износа оствареног рекламираног пореза у велепродаји по пореској 

стопи из тачке а) овог става, крајње десно поравнат износ оствареног рекламираног пореза по 

тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 

в) лабела укупног износа оствареног рекламираног пореза у велепродаји, крајње 

десно поравнат укупан износ оствареног рекламираног пореза и прелази се у нови ред, 

г) лабела вриједности оствареног рекламираног промета у велепродаји по 

пореској стопи из тачке а) овог става, крајње десно поравната вриједност оствареног 

рекламираног промета по тој пореској стопи и прелази се у нови ред, за сваку пореску стопу, 

д) лабела укупне вриједности оствареног рекламираног промета у велепродаји са 

ПДВ-ом, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног рекламираног промета и 

прелази се у нови ред и 
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д) лабела укупне вриједности оствареног рекламираног промета у велепродаји без 

ПДВ-а, крајње десно поравната укупна вриједност оствареног рекламираног промета и 

прелази се у нови ред. 

(7) Блок из става 1. тачка д) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) фиксни текст “ЗА ИСПЛАТУ”, и један или више знакова размака или се 

прелази у нови ред, 

б) крајње десно поравната укупна вриједност оствареног рекламираног промета и 

прелази се у нови ред, 

в) фиксни текст: “ГОТОВИНА”, “ЧЕК”, “КАРТИЦА” или “ВИРМАН”, у 

зависности од средства плаћања, и један или више знакова размака или се прелази у нови 

ред, 

г) крајње десно поравнат уплаћен износ од стране клијента по сваком изабраном 

средству плаћања и прелази се у нови ред, 

д) фиксни текст “УПЛАЋЕНО”, и један или више знакова размака или се прелази 

у нови ред, 

ђ) крајње десно поравнат укупно уплаћен износ од стране клијента, израчунат 

преко збира уплата свих средстава плаћања и прелази се у нови ред, 

е) фиксни текст “ПОВРАТ”, и један или више знакова размака или се прелази у 

нови ред, 

ж) крајње десно поравнат износ за поврат клијенту, израчунат преко збира 

укупног уплаћеног износа од стране клијента и укупан износ за исплату, крајње десно 

поравнат, и прелази се у нови ред, 

                 з)временска одредница формирања рекламираног рачуна и прелази се у нови ред и 

и) лабела редног броја рекламираног рачуна, редни број рекламираног рачуна, 

фискални лого и прелази се у нови ред. 

(8) Изглед велепродајног рекламираног рачуна и значење података на њему дати су 

на сљедећим обрасцима:  

а) Обрасцу 7 – Изглед велепродајног рекламираног рачуна и значење података у 

велепродајном рекламираном рачуну фискалне касе обвезника регистрованог за ПДВ, на 

траци мање ширине и 

б) Обрасцу 9 – Изглед велепродајног рекламираног рачуна и значење података у 

велепродајном рекламираном рачуну фискалне касе обвезника регистрованог за ПДВ, на 

траци веће ширине; 

 

X ИЗГЛЕД ПРЕСЈЕКА СТАЊА И ЗНАЧЕЊЕ ПОДАТАКА  

Члан 51. 

 

(1) Пресјек стања из члана 28. Закона, састоји се из више блокова, и то: 

а) заглавља (члан 36. овог правилника), 

б) блока са називом фискалног документа “ПРЕСЈЕК СТАЊА”, 

в) блока са бројачима сервисирања, временским одредницама сервисирања и 

врстама сервисирања у извјештајном периоду, који се рачуна од формирања посљедњег 

дневног извјештаја до формирања пресјека стања (члан 37. овог правилника), 

г) блока са бројачима ресета, временским одредницама ресета и врстама ресета у 

извјештајном периоду (члан 38. овог правилника), 

д) блока са бројачима промјена пореских стопа, временским одредницама 

промјена пореских стопа и вриједностима пореских стопа послије сваке промјене пореских 

стопа у извјештајном периоду (члан 39. овог правилника), 

ђ) блока са бројачима сторнираних артикала и вриједностима сторнираног 

промета у извјештајном периоду (члан 40. овог правилника), 
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е) блока са износима оствареног евидентираног пореза по свим пореским стопама 

у извјештајном периоду и укупним износом оствареног евидентираног пореза у извјештајном 

периоду (члан 41. овог правилника), 

ж) блока са вриједностима оствареног евидентираног промета по свим пореским 

стопама у извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног евидентираног промета 

у извјештајном периоду (члан 42. овог правилника), 

з) блока са износима оствареног рекламираног пореза по свим пореским стопама 

у извјештајном периоду и укупним износом оствареног рекламираног пореза у извјештајном 

периоду (члан 43. овог правилника), 

и) блока са вриједностима оствареног рекламираног промета по свим пореским 

стопама у извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног рекламираног промета у 

извјештајном периоду (члан 44. овог правилника), 

ј) блока са износом готовине у каси, вриједношћу чекова у каси, вриједношћу 

промета картицама у каси и вриједношћу вирмана у каси у извјештајном периоду (члан 45. 

овог правилника), 

к) блока са временском одредницом формирања пресјека стања, редним бројем 

првог и посљедњег фискалног рачуна у извјештајном периоду, редним бројем првог и 

посљедњег рекламираног рачуна у извјештајном периоду, редним бројем посљедњег дневног 

извјештаја, бројем преосталих дневних извјештаја и фискалним логом. 

(2) Извјештајни период првог пресјека стања послије фискализације фискалне касе 

почиње временском одредницом фискализације фискалне касе. 

(3) Блок из става 1. тачка ј) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) временска одредница формирања пресјека стања и прелази се у нови ред, 

б) лабела броја издатих фискалних рачуна, редни број првог малопродајног 

фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број посљедњег 

малопродајног фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

в) лабела броја издатих рекламираних рачуна, редни број првог малопродајног 

рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број 

посљедњег малопродајног рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се 

у нови ред, 

г) лабела броја издатих фискалних рачуна, редни број првог велепродајног 

фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број посљедњег 

велепродајног фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

д) лабела броја издатих рекламираних рачуна, редни број првог велепродајног 

рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број 

посљедњег велепродајног рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се 

у нови ред, 

ђ) лабела редног броја дневног извјештаја, редни број посљедњег дневног 

извјештаја и прелази се у нови ред и 

е) лабела преосталог броја дневних извјештаја, број преосталих дневних 

извјештаја, знак размака, фискални лого и прелази се у нови ред. 

(4) Изглед пресјека стања и значење података у њему дати су на сљедећим 

обрасцима:  

а) Обрасцу 11 – Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања 

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и малопродају и ПДВ, без 

сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду, 

б) Обрасцу 12 – Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања 

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и ПДВ, без сервисирања, без 

ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду, 

в) Обрасцу 13 – Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања 

фискалне касе обвезника који је регистрован за малопродају и ПДВ, са сервисирањем, са 

ресетом и са променом пореских стопа у извјештајном периоду и 
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г) Обрасцу 14 – Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања 

фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, без сервисирања, без ресета и без 

промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

XI ИЗГЛЕД ДНЕВНОГ ИЗВЈЕШТАЈА И ЗНАЧЕЊЕ ПОДАТАКА   

Члан 52. 

 

(1) Дневни извјештај из члана 29. Закона, састоји се из више блокова, и то: 

а) заглавља (члан 36. овог правилника), 

б) блока са називом фискалног документа “ДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАЈ”, 

в) блока са бројачима сервисирања, временским одредницама сервисирања и 

врстама сервисирања у извјештајном периоду, који се рачуна од формирања претходног 

дневног извјештаја до формирања текућег дневног извјештаја (члан 37. овог правилника), 

г) блока са бројачима ресета, временским одредницама ресета и врстама ресета у 

извјештајном периоду (члан 38. овог правилника, 

д) блока са бројачима промјена пореских стопа, временским одредницама 

промјена пореских стопа и вриједностима пореских стопа послије сваке промјене пореских 

стопа у извјештајном периоду (члан 39. овог правилника), 

ђ) блока са бројачима сторнираних артикала и вриједностима сторнираног 

промета у извјештајном периоду (члан 40. овог правилника), 

е) блока са износима оствареног евидентираног пореза по свим пореским стопама 

у извјештајном периоду и укупним износом оствареног евидентираног пореза у извјештајном 

периоду (члан 41. овог правилника), 

ж) блока са вриједностима оствареног евидентираног промета по свим пореским 

стопама у извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног евидентираног промета 

у извјештајном периоду (члан 42. овог правилника), 

з) блока са износима оствареног рекламираног пореза по свим пореским стопама 

у извјештајном периоду и укупним износом оствареног рекламираног пореза у извјештајном 

периоду (члан 43. овог правилника), 

и) блока са вриједностима оствареног рекламираног промета по свим пореским 

стопама у извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног рекламираног промета у 

извјештајном периоду (члан 44. овог правилника) и 

ј) блока са временском одредницом формирања дневног извјештаја, редним 

бројем првог и посљедњег фискалног рачуна у извјештајном периоду, редним бројем првог и 

посљедњег рекламираног рачуна у извјештајном периоду, редним бројем дневног извјештаја, 

бројем преосталих дневних извјештаја и фискалним логом. 

(2) Извјештајни период првог дневног извјештаја послије фискализације фискалне 

касе почиње временском одредницом фискализације фискалне касе. 

(3) Блок из става 1. тачка и) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) временска одредница формирања дневног извјештаја и прелази се у нови ред, 

б) лабела броја издатих фискалних рачуна, редни број првог малопродајног 

фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број посљедњег 

малопродајног фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

в) лабела броја издатих рекламираних рачуна, редни број првог малопродајног 

рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број 

посљедњег малопродајног рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се 

у нови ред, 

г) лабела броја издатих фискалних рачуна, редни број првог велепродајног 

фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број посљедњег 

велепродајног фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

д) лабела броја издатих рекламираних рачуна, редни број првог велепродајног 

рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број 
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посљедњег велепродајног рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се 

у нови ред, 

ђ) лабела редног броја дневног извјештаја, редни број дневног извјештаја и 

прелази се у нови ред и 

е) лабела преосталог броја дневних извјештаја, број преосталих дневних 

извјештаја, знак размака, фискални лого и прелази се у нови ред. 

(4) Изглед дневног извјештаја и значење података у њему дати су на сљедећим 

обрасцима:  

а) Обрасцу 15 – Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном 

извјештају фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и малопродају и 

ПДВ, без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду, 

б) Обрасцу 16 – Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном 

извјештају фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и ПДВ, без 

сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду; 

в) Обрасцу 17 – Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном 

извјештају фискалне касе обвезника који је регистрован за малопродају и ПДВ, са 

сервисирањем, са ресетом и са променом пореских стопа у извјештајном периоду и 

г) Обрасцу 18 – Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном 

извјештају фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, без сервисирања, без 

ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду. 

 

XII ИЗГЛЕД ПЕРИОДИЧНОГ ИЗВЈЕШТАЈА И ЗНАЧЕЊЕ  

       ПОДАТАКА  

Члан 53. 

 

(1) Периодични извјештај из члана 30. Закона, састоји се из више блокова, и то: 

а) заглавља (члан 36. овог правилника), 

б) блока са називом фискалног документа “ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ”, 

в) блока са временским одредницама почетка и краја извјештајног периода, 

г) блока са бројачима сервисирања, временским одредницама сервисирања и 

врстама сервисирања у извјештајном периоду, који се рачуна од завршетка формирања 

посљедњег дневног извјештаја прије временске одреднице почетка извјештајног периода до 

завршетка формирања посљедњег дневног извјештаја пре временске одреднице краја 

извјештајног периода (члан 37. овог правилника), 

д) блока са бројачима ресета, временским одредницама ресета и врстама ресета у 

извјештајном периоду (члан 38. овог правилника), 

ђ) блока са бројачима промјена пореских стопа, временским одредницама 

промјена пореских стопа и вриједностима пореских стопа послије сваке промјене пореских 

стопа у извјештајном периоду (члан 39. овог правилника), 

е) блока са бројачима сторнираних артикала и вриједностима сторнираног 

промета у извјештајном периоду (члан 40. овог правилника), 

ж) блока са износима оствареног евидентираног пореза по свим пореским стопама 

у извјештајном периоду и укупним износом оствареног евидентираног пореза у извјештајном 

периоду (члан 41. овог правилника), 

з) блока са вриједностима оствареног евидентираног промета по свим пореским 

стопама у извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног евидентираног промета 

у извјештајном периоду (члан 42. овог правилника), 

и) блока са износима оствареног рекламираног пореза по свим пореским стопама 

у извјештајном периоду и укупним износом оствареног рекламираног пореза у извјештајном 

периоду (члан 43. овог правилника), 
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ј) блока са вриједностима оствареног рекламираног промета по свим пореским 

стопама у извјештајном периоду и укупном вриједношћу оствареног рекламираног промета у 

извјештајном периоду (члан 44. овог правилника) и 

к) блока са временском одредницом формирања периодичног извјештаја, редним 

бројем првог и посљедњег фискалног рачуна у извјештајном периоду, редним бројем првог и 

посљедњег рекламираног рачуна у извјештајном периоду, редним бројем првог и посљедњег 

дневног извјештаја у извјештајном периоду, бројем преосталих дневних извјештаја и 

фискалним логом. 

(2) Извјештајни период периодичног извјештаја не може почети пре временске 

одреднице фискализације фискалне касе. 

(3) Блок из става 1. тачка в) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) временска одредница почетка извјештајног периода и прелази се у нови ред и 

б) временска одредница краја извјештајног периода и прелази се у нови ред. 

(4) Блок из става 1. тачка ј) овог члана формира се тако што се штампају: 

а) временска одредница формирања периодичног извјештаја и прелази се у нови 

ред, 

б) лабела броја издатих фискалних рачуна, редни број првог малопродајног 

фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број посљедњег 

малопродајног фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

в) лабела броја издатих рекламираних рачуна, редни број првог малопродајног 

рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број 

посљедњег малопродајног рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се 

у нови ред, 

г) лабела броја издатих фискалних рачуна, редни број првог велепродајног 

фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број посљедњег 

велепродајног фискалног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

д) лабела броја издатих рекламираних рачуна, редни број првог велепродајног 

рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број 

посљедњег велепродајног рекламираног рачуна издатог у извјештајном периоду и прелази се 

у нови ред; 

ђ) лабела редног броја дневног извјештаја, редни број првог дневног извјештаја 

издатог у извјештајном периоду, знак одузимања, редни број посљедњег дневног извјештаја 

издатог у извјештајном периоду и прелази се у нови ред, 

е) лабела преосталог броја дневних извјештаја, број преосталих дневних 

извјештаја, знак размака, фискални лого и прелази се у нови ред. 

(5) Изглед периодичног извјештаја и значење података у њему дати су на следећим 

обрасцима:  

а) Обрасцу 19 – Изглед периодичног извјештаја и значење података у 

периодичном извјештају фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и 

малопродају и ПДВ, без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у 

извјештајном периоду, 

а) Обрасцу 20 – Изглед периодичног извјештаја и значење података у 

периодичном извјештају фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду, 

б) Обрасцу 21 – Изглед периодичног извјештаја и значење података у 

периодичном извјештају фискалне касе обвезника који је регистрован за малопродају и ПДВ, 

са сервисирањем, са ресетом и са променом пореских стопа у извјештајном периоду и 

в) Обрасцу 22 – Изглед периодичног извјештаја и значење података у 

периодичном извјештају фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, без 

сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду. 
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Члан 54. 

 

 Фискални документи се штампају на папирној траци произвођача папира 

препорученог од стране овлашћеног произвођача фискалних каса. Папирне траке које се 

користе у касама морају задовољити услове дефинисане у члану 14. став 5. тачка а) Закона, 

што произвођач папира гарантује својим подацима штампаним на полеђини папирне траке.    

 

 

XIII ШТАМПАЊЕ ФИСКАЛНИХ ДОКУМЕНАТА И 

        УНОС ПОДАТАКА 

 

Унос писаних фискалних рачуна и писаних рекламираних рачуна 

Члан 55. 

 

(1) Писани фискални рачуни и писани рекламирани рачуни се након сервиса касе или 

доласка мрежног напајања уколико фискална каса нема батеријско напајање уносе у 

оперативну меморију фискалне касе редом којим су писани, за сваки дан појединачно, након 

чега се пребацују у фискалну меморију формирањем дневног извјештаја.  

(2) Упис података из става (1) овог члана у фискалну касу се ради прије формирања 

првог наредног дневног извјештаја након сервиса или доласка мрежног напајања уколико 

фискална каса нема батеријско напајање. 

 

Нулти дневни извјештај и нулти пресјек стања 

Члан 56. 

 

У случају да у току радног дана није издат ниједан рачун одређеног типа, редни број 

првог и посљедњег рачуна тог типа у дневном извјештају и пресјеку стања треба да има 

вриједност “0-     0” за бројаче који нису мијењали вриједност у извјештајном периоду, при 

чему одговарајућа лабела може бити из скупа (“БФ”, “БВ”, “БГ”, “БМ”). 

 

 

Нулти периодични извјештај 

Члан 57. 

 

У случају да у току задатог периода не постоји ниједан дневни извјештај, редни број 

првог и посљедњег дневног извјештаја треба да има вриједност “0-     0” за бројач који није 

мијењао вриједност у извјештајном периоду, при чему је одговарајућа лабела “БД”. Остали 

редни бројеви су дефинисани у члану 56.овог правилника. 

 

XIV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

 

Члан 58. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику Републике Српске”. 

 

Број: 

Датум: 

Бања Лука                                                                                             МИНИСТАР 

 

Александар Џомбић 
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                                                                                                                                  Прилог 1 

Фискални лого 
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Прилог 2 

 

Начин обиљежавања лабела 

 

Лабела Значење лабеле 

ИБО Идентификациони број обвезника Закона 

ИПО ПДВ број обвезника Закона 

ИБК Идентификациони број клијента 

ИБФМ Идентификациони број фискалног модула 

БС Бројачи сервисирања 

БР Бројачи ресета 

БП Бројачи промјена пореских стопа 

БЦ Бројачи сторнираних евидентираних артикала 

БЗ Бројачи сторнираних рекламираних артикала 

ЦУ Вриједност сторнираног евидентираног промета 

ЗУ Вриједност сторнираног рекламираног промета 

Сх Вриједност пореске стопе “х”, где је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

Пх Износ оствареног евидентираног пореза у малопродаји по пореској стопи “х”, где 

је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

ПУ Укупан износ оствареног евидентираног пореза у малопродаји 

Ех Вриједност оствареног евидентираног промета у малопродаји по пореској стопи 

“х”, где је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

ЕУ Укупна вриједност оствареног евидентираног промета у малопродаји са ПДВ-ом 

ЕБ Укупна вриједност оствареног евидентираног промета у малопродаји без ПДВ-а 

Вх Износ оствареног рекламираног пореза у малопродаји по пореској стопи “х”, где 

је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

ВУ Укупна вриједност оствареног рекламираног пореза у малопродаји 

Рх Вриједност оствареног рекламираног промета у малопродаји по пореској стопи 

“х”, где је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

РУ Укупна вриједност оствареног рекламираног промета у малопродаји са ПДВ-ом 

РБ Укупна вриједност оствареног рекламираног промета у малопродаји без ПДВ-а 

Гх Износ оствареног евидентираног пореза у велепродаји по пореској стопи “х”, где 

је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

ГУ Укупан износ оствареног евидентираног пореза у велепродаји 

Дх Вриједност оствареног евидентираног промета у велепродаји по пореској стопи 

“х”, где је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

ДУ Укупна вриједност оствареног евидентираног промета у велепродаји са ПДВ-ом 

ДБ Укупна вриједност оствареног евидентираног промета у велепродаји без ПДВ-а 

Мх Износ оствареног рекламираног пореза у велепродаји по пореској стопи “х”, где 

је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

МУ Укупна вриједност оствареног рекламираног пореза у велепродаји 

Тх Вриједност оствареног рекламираног промета у велепродаји по пореској стопи 

“х”, где је “х” један знак из скупа {“А”, “Е”, “Ј”, “К”} 

ТУ Укупна вриједност оствареног рекламираног промета у велепродаји са ПДВ-ом 

ТБ Укупна вриједност оствареног рекламираног промета у велепродаји без ПДВ-а 

БФ Редни број малопродајног фискалног рачуна 

БВ Редни број малопродајног рекламираног рачуна 

БГ Редни број велепродајног фискалног рачуна 

БМ Редни број велепродајног рекламираног рачуна 

БД Редни број дневног извјештаја 

БО Број преосталих дневних извјештаја 
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Образац 1. 

 

Изглед малопродајног фискалног рачуна  

и значење података у малопродајном фискалном рачуну  

фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци мање ширине 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

МАЛОПРОДАЈНИ 

ФИСКАЛНИ РАЧУН 
Назив фискалног документа 

------------------ Линија као сепаратор блока 
Хљеб Домаћи 500 Назив евидентираног артикла 
            0,90 E Вриједност евидентираног промета (в.е.п.) и ознака пореске стопе 
Млијеко Нестле 3.2 Назив евидентираног артикла 
     3х     1,20 Количина и цијена по јединици мјере 
            3,60 E В.е.п. и ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања евидентираног артикла 
Млијеко Нестле 3.2 Назив сторнираног евидентираног артикла 
    -2х     1,20 Количина са негативним предзнаком и цијена по јединици мјере 
           -2,40 E Вриједност сторнираног евидентираног промета са негативним 

предзнаком и ознака пореске стопе 
Суво грожђе/кг Назив евидентираног артикла и јединица мјере 
 0,350х     4,25 Количина и цијена по јединици мјере 
            1,49 E В.е.п. и ознака пореске стопе 
------------------ Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
ПE:           0,52 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПУ:           0,52 Укупан износ оствареног евидентираног пореза 
ЕE:           3,59 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕУ:           3,59 Укупна вриједност оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
ЕБ:           3,07 Укупна вриједност оствареног евидентираног промета без ПДВ-а 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ЗА УПЛАТУ: Фиксни текст 
              3,59 Укупан износ за уплату од стране клијента 
КАРТИЦА: Фиксни текст 
             10,00 Уплаћени износ картицом од стране клијента 
УПЛАЋЕНО: Фиксни текст 
             10,00 Укупно уплаћени износ од стране клијента 
ПОВРАТ: Фиксни текст 
              6,41 Износ разлике за поврат клијенту 
06.11.2007-15:33 Временска одредница формирања фискалног рачуна 

БФ: 167844  Редни број малопродајног фискалног рачуна и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 2. 

 

Изглед велепродајног фискалног рачуна  

и значење података у велепродајном фискалном рачуну  

фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци мање ширине 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ВЕЛЕПРОДАЈНИ 

ФИСКАЛНИ РАЧУН 
Назив фискалног документа 

------------------ Линија као сепаратор блока 
“Велепро” д.о.о. Назив клијента 

ЦЕНТРАЛА Назив седишта клијента 
Магацинска бб 

Адреса седишта клијента 
71000 Сарајево 

 Празан ред 
ИБК:4200000000004 Идентификациони број клијента 
------------------ Линија као сепаратор блока 
Хљеб Домаћи 500 Назив евидентираног артикла 
            0,90 E Вриједност евидентираног промета (в.е.п.) и ознака пореске стопе 
Млијеко Нестле 3.2 Назив евидентираног артикла 
     3х     1,20 Количина и цијена по јединици мјере 
            3,60 E В.е.п. и ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања евидентираног артикла 
Млијеко Нестле 3.2 Назив сторнираног евидентираног артикла 
    -2х     1,20 Количина са негативним предзнаком и цијена по јединици мјере 
           -2,40 E Вриједност сторнираног евидентираног промета са негативним 

предзнаком и ознака пореске стопе 
Суво грожђе/кг Назив евидентираног артикла и јединица мјере 
 0,350х     4,25 Количина и цијена по јединици мјере 
            1,49 E В.е.п. и ознака пореске стопе 
------------------ Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
ГE:           0,52 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ГУ:           0,52 Укупан износ оствареног евидентираног пореза 
ДE:           3,59 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ДУ:           3,59 Укупна вриједност оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
ДБ:           3,07 Укупна вриједност оствареног евидентираног промета без ПДВ-а 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ЗА УПЛАТУ: Фиксни текст 
              3,59 Укупан износ за уплату од стране клијента 
КАРТИЦА: Фиксни текст 
             10,00 Уплаћени износ картицом од стране клијента 
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УПЛАЋЕНО: Фиксни текст 
             10,00 Укупно уплаћени износ од стране клијента 
ПОВРАТ: Фиксни текст 
              6,41 Износ разлике за поврат клијенту 
06.11.2007-15:33 Временска одредница формирања фискалног рачуна 

БГ: 167844  Редни број велепродајног фискалног рачуна и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 3. 

Изглед малопродајног фискалног рачуна  

и значење података у малопродајном фискалном рачуну фискалне касе 

обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци веће ширине 
 

============================ Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.2 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
МАЛОПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН Назив фискалног документа 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
Хљеб Домаћи 500       0,90 E Назив евидентираног артикла, вриједност 

евидентираног промета (в.е.п.) и ознака пореске 

стопе 
Млијеко Нестле 3.2 Назив евидентираног артикла 
     3х     1,20      3,60 E Количина и цијена по јединици мјере, в.е.п. и 

ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања евидентираног артикла 
Млијеко Нестле 3.2 Назив сторнираног евидентираног артикла 
    -2х     1,20     -2,40 E Количина са негативним предзнаком, цијена по 

јединици мјере, в.е.п. са негативним предзнаком и 

ознака пореске стопе 
Суво грожђе/кг Назив евидентираног артикла и јединица мјере 
 0,350х     4,25      1,49 E Количина, цијена по јединици мјере, в.е.п. и 

ознака пореске стопе 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
ПE:                     0,52 Износ оствареног евидентираног пореза по 

пореској стопи “Е” 
ПУ:                     0,52 Укупан износ оствареног евидентираног пореза 
ЕE:                     3,59 Вриједност оствареног евидентираног промета по 

пореској стопи “Е” 
ЕУ:                     3,59 Укупна вриједност оствареног евидентираног 

промета са ПДВ-ом 
ЕБ:                     3,07 Укупна вриједност оствареног евидентираног 

промета без ПДВ-а 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
ЗА УПЛАТУ:              3,59 Фиксни текст и укупан износ за уплату 
ЧЕК:                   10,00 Фиксни текст и уплаћени износ чеком 
УПЛАЋЕНО:              10,00 Фиксни текст и укупно уплаћени износ 
ПОВРАТ:                 6,41 Фиксни текст и износ разлике за повраћај 
06.11.2007-15:33 Временска одредница формирања фискалног 

рачуна 

БФ: 167844  
Редни број малопродајног фискалног рачуна и 

фискални лого 
============================ Сепаратор фискалног документа 
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Образац 4. 

Изглед велепродајног фискалног рачуна  

и значење података у велепродајном фискалном рачуну  

фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци веће ширине 

 

============================ Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.2 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
ВЕЛЕПРОДАЈНИ ФИСКАЛНИ РАЧУН Назив фискалног документа 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 

“Велепро” д.о.о. Назив клијента 
ЦЕНТРАЛА Назив седишта клијента 

Магацинска бб 
Адреса седишта клијента 

71000 Сарајево 

 Празан ред 
ИБК:4200000000004 Идентификациони број клијента 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
Хљеб Домаћи 500       0,90 E Назив евидентираног артикла, вриједност 

евидентираног промета (в.е.п.) и ознака пореске 

стопе 
Млијеко Нестле 3.2 Назив евидентираног артикла 
     3х     1,20      3,60 E Количина и цијена по јединици мјере, в.е.п. и 

ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања евидентираног артикла 
Млијеко Нестле 3.2 Назив сторнираног евидентираног артикла 
    -2х     1,20     -2,40 E Количина са негативним предзнаком, цијена по 

јединици мјере, в.е.п. са негативним предзнаком и 

ознака пореске стопе 
Суво грожђе/кг Назив евидентираног артикла и јединица мјере 
 0,350х     4,25      1,49 E Количина, цијена по јединици мјере, в.е.п. и 

ознака пореске стопе 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
ГE:                     0,52 Износ оствареног евидентираног пореза по 

пореској стопи “Е” 
ГУ:                     0,52 Укупан износ оствареног евидентираног пореза 
ДE:                     3,59 Вриједност оствареног евидентираног промета по 

пореској стопи “Е” 
ДУ:                     3,59 Укупна вриједност оствареног евидентираног 

промета са ПДВ-ом 
ДБ:                     3,07 Укупна вриједност оствареног евидентираног 

промета без ПДВ-а 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
ЗА УПЛАТУ:              3,59 Фиксни текст и укупан износ за уплату 



33 

ЧЕК:                   10,00 Фиксни текст и уплаћени износ чеком 
УПЛАЋЕНО:              10,00 Фиксни текст и укупно уплаћени износ 
ПОВРАТ:                 6,41 Фиксни текст и износ разлике за повраћај 
06.11.2007-15:33 Временска одредница формирања фискалног 

рачуна 

БГ: 167844  
Редни број велепродајног фискалног рачуна и 

фискални лого 
============================ Сепаратор фискалног документа 

 



34 

Образац 5. 

 

Изглед малопродајног фискалног рачуна  

и значење података у малопродајном фискалном рачуну  

фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, на траци мање ширине 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4500000000008 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 000000000000 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

МАЛОПРОДАЈНИ 

ФИСКАЛНИ РАЧУН 
Назив фискалног документа 

------------------ Линија као сепаратор блока 
Хљеб Домаћи 500 Назив евидентираног артикла 
            0,90 А Вриједност евидентираног промета (в.е.п.) и ознака пореске стопе 
Млијеко Нестле 3.2 Назив евидентираног артикла 
     3х     1,20 Количина и цијена по јединици мјере 
            3,60 А В.е.п. и ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања евидентираног артикла 
Млијеко Нестле 3.2 Назив сторнираног евидентираног артикла 
    -2х     1,20 Количина са негативним предзнаком и цијена по јединици мјере 
           -2,40 А В.е.п. са негативним предзнаком и ознака пореске стопе 
Суво грожђе/кг Назив евидентираног артикла и јединица мјере 
 0,350х     4,25 Количина и цијена по јединици мјере 
            1,49 А В.е.п. и ознака пореске стопе 
------------------ Линија као сепаратор блока 
СА:  0,00% Вриједност пореске стопе “А” 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПУ:           0,00 Укупан износ оствареног евидентираног пореза 
ЕА:           3,59 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕУ:           3,59 Укупна вриједност оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
ЕБ:           3,07 Укупна вриједност оствареног евидентираног промета без ПДВ-а 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ЗА УПЛАТУ: Фиксни текст 
              3,59 Укупан износ за уплату од стране клијента 
ГОТОВИНА: Фиксни текст 
             10,00 Уплаћени износ готовином од стране клијента 
УПЛАЋЕНО: Фиксни текст 
             10,00 Укупно уплаћени износ од стране клијента 
ПОВРАТ: Фиксни текст 
              6,41 Износ разлике за поврат клијенту 
06.11.2007-15:33 Временска одредница формирања фискалног рачуна 

БФ: 167844  Редни број малопродајног фискалног рачуна и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 6. 

 

Изглед малопродајног рекламираног рачуна  

и значење података у малопродајном рекламираном рачуну 

фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци мање ширине 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

МАЛОПРОДАЈНИ 

РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН 
Назив фискалног документа 

БФ:  9812 Број фискалног рачуна који се рекламира 
------------------ Линија као сепаратор блока 
Пегла ЕКСКЛУЗИВ Назив рекламираног артикла 
          125,30 E Вриједност рекламираног промета (в.р.п.) и ознака пореске стопе 
Даска за пеглање Назив рекламираног артикла 
           67,45 E В.р.п. и ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања рекламираног артикла 
Даска за пеглање Назив сторнираног рекламираног артикла 
          -67,45 E В.р.п. са негативним предзнаком и ознака пореске стопе 
------------------ Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
ВE:          22,55 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВУ:          22,55 Укупан износ оствареног рекламираног пореза 
РE:         125,30 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
РУ:         125,30 Укупна вриједност оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
РБ:         102,75 Укупна вриједност оствареног рекламираног промета без ПДВ-а 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ЗА ИСПЛАТУ: Фиксни текст 
            125,30 Укупан износ за исплату клијенту од стране касира 
ГОТОВИНА: Фиксни текст 
              4,70 Уплаћени износ готовином од стране клијента 
УПЛАЋЕНО: Фиксни текст 
              4,70 Укупно уплаћени износ од стране клијента 
ПОВРАТ: Фиксни текст и  
            130,00 Износ за поврат клијенту 
06.11.2007-12:59 Временска одредница формирања рекламираног рачуна 

БВ:   1123  Редни број малопродајног рекламираног рачуна и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 7. 

Изглед велепродајног рекламираног рачуна  

и значење података у велепродајном рекламираном рачуну 

фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци мање ширине 
 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ВЕЛЕПРОДАЈНИ 

РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН 
Назив фискалног документа 

БГ:  9812 Број фискалног рачуна који се рекламира 
------------------ Линија као сепаратор блока 
“Велепро” д.о.о. Назив клијента 

ЦЕНТРАЛА Назив седишта клијента 
Магацинска бб 

Адреса седишта клијента 
71000 Сарајево 

 Празан ред 
ИБК:4200000000004 Идентификациони број клијента 
------------------ Линија као сепаратор блока 
Пегла ЕКСКЛУЗИВ Назив рекламираног артикла 
          125,30 E Вриједност рекламираног промета (в.р.п.) и ознака пореске стопе 
Даска за пеглање Назив рекламираног артикла 
           67,45 E В.р.п. и ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања рекламираног артикла 
Даска за пеглање Назив сторнираног рекламираног артикла 
          -67,45 E В.р.п. са негативним предзнаком и ознака пореске стопе 
------------------ Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
МE:          22,55 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
МУ:          22,55 Укупан износ оствареног рекламираног пореза 
ТE:         125,30 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
ТУ:         125,30 Укупна вриједност оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
ТБ:         102,75 Укупна вриједност оствареног рекламираног промета без ПДВ-а 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ЗА ИСПЛАТУ: Фиксни текст 
            125,30 Укупан износ за исплату клијенту од стране касира 
ГОТОВИНА: Фиксни текст 
              4,70 Уплаћени износ готовином од стране клијента 
УПЛАЋЕНО: Фиксни текст 
              4,70 Укупно уплаћени износ од стране клијента 
ПОВРАТ: Фиксни текст и  
            130,00 Износ за поврат клијенту 
06.11.2007-12:59 Временска одредница формирања рекламираног рачуна 

БМ:   1123  Редни број велепродајног рекламираног рачуна и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 8. 

 

Изглед малопродајног рекламираног рачуна  

и значење података у малопродајном рекламираном рачуну 

фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци веће ширине 

 

============================ Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
МАЛОПРОДАЈНИ РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН Назив фискалног документа 
БФ:  9812 Број фискалног рачуна који се рекламира 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
Пегла ЕКСКЛУЗИВ     125,30 E Назив рекламираног артикла, вриједност 

рекламираног промета (в.р.п.) и ознака пореске 

стопе 
Даска за пеглање     67,45 E Назив рекламираног артикла, в.р.п. и ознака 

пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања рекламираног артикла 
Даска за пеглање    -67,45 E Назив сторнираног рекламираног артикла, в.р.п. 

са негативним предзнаком и ознака пореске стопе 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
ВE:                    22,55 Износ оствареног рекламираног пореза по 

пореској стопи “Е” 
ВУ:                    22,55 Укупан износ оствареног рекламираног пореза 
РE:                   125,30 Вриједност оствареног рекламираног промета по 

пореској стопи “Е” 
РУ:                   125,30 Укупна вриједност оствареног рекламираног 

промета са ПДВ-ом 
РБ:                   102,75 Укупна вриједност оствареног рекламираног 

промета без ПДВ-а 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
ЗА ИСПЛАТУ:           125,30 Фиксни текст и укупан износ за исплату 
ГОТОВИНА:               4,70 Фиксни текст и уплаћен износ готовином 
УПЛАЋЕНО:               4,70 Фиксни текст и укупно уплаћен износ 
ПОВРАТ:               130,00 Фиксни текст и износ за поврат клијенту 
06.11.2007-12:59 Временска одредница формирања рекламираног 

рачуна 

БВ:   1123  
Редни број малопродајног рекламираног рачуна и 

фискални лого 
============================ Сепаратор фискалног документа 
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Образац 9. 

 

Изглед велепродајног рекламираног рачуна  

и значење података у велепродајном рекламираном рачуну 

фискалне касе обвезника који је регистрован за ПДВ, на траци веће ширине 

 

============================ Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 

ВЕЛЕПРОДАЈНИ 

РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН 
Назив фискалног документа 

БГ:  9812 Број фискалног рачуна који се рекламира 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 

“Велепро” д.о.о. Назив клијента 
ЦЕНТРАЛА Назив седишта клијента 

Магацинска бб 
Адреса седишта клијента 

71000 Сарајево 

 Празан ред 
ИБК:4200000000004 Идентификациони број клијента 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
Пегла ЕКСКЛУЗИВ     125,30 E Назив рекламираног артикла, вриједност 

рекламираног промета (в.р.п.) и ознака пореске 

стопе 
Даска за пеглање     67,45 E Назив рекламираног артикла, в.р.п. и ознака 

пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања рекламираног артикла 
Даска за пеглање    -67,45 E Назив сторнираног рекламираног артикла, в.р.п. 

са негативним предзнаком и ознака пореске стопе 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
СE: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” 
МE:                    22,55 Износ оствареног рекламираног пореза по 

пореској стопи “Е” 
МУ:                    22,55 Укупан износ оствареног рекламираног пореза 
ТE:                   125,30 Вриједност оствареног рекламираног промета по 

пореској стопи “Е” 
ТУ:                   125,30 Укупна вриједност оствареног рекламираног 

промета са ПДВ-ом 
ТБ:                   102,75 Укупна вриједност оствареног рекламираног 

промета без ПДВ-а 
---------------------------- Линија као сепаратор блока 
ЗА ИСПЛАТУ:           125,30 Фиксни текст и укупан износ за исплату 
ГОТОВИНА:               4,70 Фиксни текст и уплаћен износ готовином 
УПЛАЋЕНО:               4,70 Фиксни текст и укупно уплаћен износ 
ПОВРАТ:               130,00 Фиксни текст и износ за поврат клијенту 
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06.11.2007-12:59 Временска одредница формирања рекламираног 

рачуна 

БМ:   1123  
Редни број велепродајног рекламираног рачуна и 

фискални лого 
============================ Сепаратор фискалног документа 
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Образац 10. 

 

Изглед малопродајног рекламираног рачуна  

и значење података у малопродајном рекламираном рачуну 

фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, на траци мање ширине 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО:4500000000008 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО: 000000000000 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ:АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

МАЛОПРОДАЈНИ 

РЕКЛАМИРАНИ РАЧУН 
Назив фискалног документа 

БФ:  9812 Број фискалног рачуна који се рекламира 
------------------ Линија као сепаратор блока 
Пегла ЕКСКЛУЗИВ Назив рекламираног артикла 
          125,30 А Вриједност рекламираног промета (в.р.п.) и ознака пореске стопе 
Даска за пеглање Назив рекламираног артикла 
           67,45 А В.р.п. и ознака пореске стопе 
СТОРНО Ознака сторнирања рекламираног артикла 
Даска за пеглање Назив сторнираног рекламираног артикла 
          -67,45 А В.р.п. са негативним предзнаком и ознака пореске стопе 
------------------ Линија као сепаратор блока 
СА:  0,00% Вриједност пореске стопе “А” 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВУ:           0,00 Укупан износ оствареног рекламираног пореза 
РА:         125,30 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РУ:         125,30 Укупна вриједност оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
РБ:         102,75 Укупна вриједност оствареног рекламираног промета без ПДВ-а 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ЗА ИСПЛАТУ: Фиксни текст 
            125,30 Укупан износ за исплату клијенту од стране касира 
ГОТОВИНА: Фиксни текст 
              4,70 Уплаћен износ готовином од стране клијента 
УПЛАЋЕНО: Фиксни текст 
              4,70 Укупно уплаћен износ од стране клијента 
ПОВРАТ: Фиксни текст 
            130,00 Износ за поврат клијенту 
06.11.2007-12:59 Временска одредница формирања рекламираног рачуна 

БВ:   1123  Редни број малопродајног рекламираног рачуна и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 11. 

 

Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања  

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и малопродају и ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПРЕСЈЕК СТАЊА Назив фискалног документа 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
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РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ГА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ГЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ГЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ГК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ГУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ДА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ДЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ДЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ДК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ДУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
МА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
МЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
МЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
МК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
МУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ТА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
ТЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
ТЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
ТК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
ТУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ГОТОВИНА: 1.850,75 Износ готовине у каси у и.п. 
ЧЕК:        960,00 Вриједност чекова у каси у и.п. 
КАРТИЦА:  1.356,00 Вриједност промета картицама у каси у и.п. 
ВИРМАН:   1.145,25 Вриједност вирмана у каси у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања пресјека стања 
БФ:  15631- 16378 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:    232-   235 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БГ:   1631-  1678 Редни број првог и посљедњег велепродајног фискалног рачуна у и.п. 
БМ:     22-    25 Редни број првог и посљедњег велепродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     26 Редни број посљедњег дневног извјештаја 

БО:   1810  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 12. 

 

Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања  

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПРЕСЈЕК СТАЊА Назив фискалног документа 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:           0,00 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:           0,00 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:           0,00 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
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РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:           0,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ГА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ГЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ГЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ГК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ГУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ДА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ДЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ДЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ДК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ДУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
МА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
МЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
МЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
МК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
МУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ТА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
ТЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
ТЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
ТК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
ТУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ГОТОВИНА: 1.850,75 Износ готовине у каси у и.п. 
ЧЕК:        960,00 Вриједност чекова у каси у и.п. 
КАРТИЦА:  1.356,00 Вриједност промета картицама у каси у и.п. 
ВИРМАН:   1.145,25 Вриједност вирмана у каси у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања пресјека стања 
БФ:      0-     0 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:      0-     0 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БГ:   1631-  1678 Редни број првог и посљедњег велепродајног фискалног рачуна у и.п. 
БМ:     22-    25 Редни број првог и посљедњег велепродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     26 Редни број посљедњег дневног извјештаја 

БО:   1810  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 13. 

Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања 

фискалне касе обвезника који је регистрован за малопродају и ПДВ, 

са сервисирањем, са ресетом и са променом пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПРЕСЈЕК СТАЊА Назив фискалног документа 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 1 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
01.10.2007-08:05 Б Временска одредница почетка сервисирања и врста сервисирања 
01.10.2007-14:30 Временска одредница краја сервисирања 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 2 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
01.10.2007-08:05 Д Временска одредница ресета и врста ресета 
01.10.2007-13:10 Б Временска одредница ресета и врста ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 1 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
01.10.2007-07:45 Временска одредница посљедње промјене пореских стопа 
СА: **,**% Вриједност пореске стопе “А” је недефинисана 
СЕ: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” у процентима послије промене 
СЈ: **,**% Вриједност пореске стопе “Ј” је недефинисана 
СК: **,**% Вриједност пореске стопе “К” је недефинисана 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
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ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ГОТОВИНА: 1.850,75 Износ готовине у каси у и.п. 
ЧЕК:        960,00 Вриједност чекова у каси у и.п. 
КАРТИЦА:  1.356,00 Вриједност промета картицама у каси у и.п. 
ВИРМАН:   1.145,25 Вриједност вирмана у каси у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања пресјека стања 
БФ:  15631- 16378 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у ип. 
БВ:    232-   235 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     26 Редни број посљедњег дневног извјештаја 

БО:   1810  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 14. 

 

Изглед пресјека стања и значење података у пресјеку стања 

фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4500000000008 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  000000000000 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПРЕСЈЕК СТАЊА Назив фискалног документа 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:           0,00 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:           0,00 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 



48 

РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ГОТОВИНА: 1.850,75 Износ готовине у каси у и.п. 
ЧЕК:        960,00 Вриједност чекова у каси у и.п. 
КАРТИЦА:  1.356,00 Вриједност промета картицама у каси у и.п. 
ВИРМАН:   1.145,25 Вриједност вирмана у каси у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања пресјека стања 
БФ:  15631- 16378 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:    232-   235 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     26 Редни број посљедњег дневног извјештаја 

БО:   1810  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 15. 

 

Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном извјештају 

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и малопродају и ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАЈ Назив фискалног документа 

------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
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РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ГА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ГЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ГЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ГК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ГУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ДА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ДЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ДЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ДК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ДУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
МА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
МЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
МЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
МК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
МУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ТА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
ТЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
ТЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
ТК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
ТУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-20:40 Временска одредница формирања дневног извјештаја 
БФ:  15631- 16378 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:    232-   235 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БГ:   1631-  1678 Редни број првог и посљедњег велепродајног фискалног рачуна у и.п. 
БМ:     22-    25 Редни број првог и посљедњег велепродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     16 Редни број дневног извјештаја 

БО:   1850  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 16. 

 

Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном извјештају 

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАЈ Назив фискалног документа 

------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:           0,00 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:           0,00 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:           0,00 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 



52 

РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:           0,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ГА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ГЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ГЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ГК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ГУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ДА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ДЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ДЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ДК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ДУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
МА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
МЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
МЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
МК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
МУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ТА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
ТЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
ТЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
ТК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
ТУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-20:40 Временска одредница формирања дневног извјештаја 
БФ:      0-     0 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:      0-     0 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БГ:   1631-  1678 Редни број првог и посљедњег велепродајног фискалног рачуна у и.п. 
БМ:     22-    25 Редни број првог и посљедњег велепродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     16 Редни број дневног извјештаја 

БО:   1850  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 17. 

 

Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном извјештају 

фискалне касе обвезника који је регистрован за малопродају  и ПДВ, 

са сервисирањем, са ресетом и са променом пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАЈ Назив фискалног документа 

------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 1 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
01.10.2007-08:05 Б Временска одредница почетка сервисирања и врста сервисирања 
01.10.2007-14:30 Временска одредница краја сервисирања 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 2 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
01.10.2007-08:05 Д Временска одредница ресета и врста ресета 
01.10.2007-13:10 Б Временска одредница ресета и врста ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 1 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
01.09.2007-07:45 Временска одредница посљедње промјене пореских стопа 
СА: **,**% Вриједност пореске стопе “А” је недефинисана 
СЕ: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” је недефинисана 
СЈ: **,**% Вриједност пореске стопе “Ј” у процентима послије промене 
СК: **,**% Вриједност пореске стопе “К” је недефинисана 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
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------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-20:40 Временска одредница формирања дневног извјештаја 
БФ:  15631- 16378 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:    232-   235 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     26 Редни број дневног извјештаја 

БО:   1810  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 18. 

 

Изглед дневног извјештаја и значење података у дневном извјештају 

фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 
ДНЕВНИ ИЗВЈЕШТАЈ Назив фискалног документа 

------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у извјештајном периоду / укупан број сервисир. 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у извјештајном периоду (и.п.) / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 2 / 98 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 2 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:         460,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:           0,00 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:           0,00 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
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РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-20:40 Временска одредница формирања дневног извјештаја 
БФ:  15631- 16378 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:    232-   235 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     26 Редни број дневног извјештаја 

БО:   1810  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 19. 

 

Изглед периодичног извјештаја и значење података у периодичном извјештају 

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и малопродају и ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗВЈЕШТАЈ 
Назив фискалног документа 

 Празан ред као сепаратор блока 
15.09.2007-23:59 Временска одредница почетка извјештајног периода (и.п.) 
15.10.2007-23:59 Временска одредница краја и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у и.п. / укупан број сервисирања 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у и.п. / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 20 / 980 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 20 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:       4.600,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:      91.643,73 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:      91.643,73 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:     630.724,50 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:     630.724,50 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:       1.795,32 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
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ВУ:       1.795,32 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:      12.356,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:      12.356,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ГА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ГЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ГЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ГК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ГУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ДА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ДЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ДЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ДК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ДУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
МА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
МЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
МЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
МК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
МУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ТА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
ТЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
ТЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
ТК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
ТУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања периодичног извјештаја 
БФ:   9870- 22651 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:    155-   289 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БГ:   1631-  1678 Редни број првог и посљедњег велепродајног фискалног рачуна у и.п. 
БМ:     22-    25 Редни број првог и посљедњег велепродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     10-    36 Редни број првог и посљедњег дневног извјештаја у и.п. 

БО:   1800  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 20. 

 

Изглед периодичног извјештаја и значење података у периодичном извјештају 

фискалне касе обвезника који је регистрован за велепродају и ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗВЈЕШТАЈ 
Назив фискалног документа 

 Празан ред као сепаратор блока 
15.09.2007-23:59 Временска одредница почетка извјештајног периода (и.п.) 
15.10.2007-23:59 Временска одредница краја и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у и.п. / укупан број сервисирања 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у и.п. / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 20 / 980 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 20 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:       4.600,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:           0,00 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:           0,00 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 



60 

ВУ:           0,00 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:           0,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета са ПДВ-ом 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
ГА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ГЕ:         745,47 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ГЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ГК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ГУ:         745,47 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ДА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ДЕ:       5.130,60 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ДЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ДК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ДУ:       5.130,60 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока велепродаје 
МА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
МЕ:         133,09 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
МЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
МК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
МУ:         133,09 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока велепродаје 
ТА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
ТЕ:         916,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
ТЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
ТК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
ТУ:         916,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања периодичног извјештаја 
БФ:      0-     0 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:      0-     0 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БГ:   1631-  1678 Редни број првог и посљедњег велепродајног фискалног рачуна у и.п. 
БМ:     22-    25 Редни број првог и посљедњег велепродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     10-    36 Редни број првог и посљедњег дневног извјештаја у и.п. 

БО:   1800  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 21. 

 

Изглед периодичног извјештаја и значење података у периодичном извјештају 

фискалне касе обвезника који је регистрован за малопродају и ПДВ, 

са сервисирањем, са ресетом и са променом пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4400000000003 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  400000000003 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗВЈЕШТАЈ 
Назив фискалног документа 

 Празан ред као сепаратор блока 
15.09.2007-23:59 Временска одредница почетка извјештајног периода (и.п.) 
15.10.2007-23:59 Временска одредница краја и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 1 / 3 Број сервисирања у и.п. / укупан број сервисирања 
01.10.2007-08:05 Б Временска одредница почетка сервисирања и врста сервисирања 
01.10.2007-14:30 Временска одредница краја сервисирања 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 2 / 7 Број ресета у и.п. / укупан број ресета 
01.10.2007-08:05 Д Временска одредница ресета и врста ресета 
01.10.2007-13:10 Б Временска одредница ресета и врста ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 1 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
01.09.2007-07:45 Временска одредница посљедње промјене пореских стопа 
СА: **,**% Вриједност пореске стопе “А” је недефинисана 
СЕ: 17,00% Вриједност пореске стопе “Е” у процентима послије промене 
СЈ: **,**% Вриједност пореске стопе “Ј” је недефинисана 
СК: **,**% Вриједност пореске стопе “К” је недефинисана 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 20 / 980 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 20 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:       4.600,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:      91.643,73 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:      91.643,73 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
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ЕЕ:     630.724,50 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:     630.724,50 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:       1.795,32 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
ВУ:       1.795,32 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:      12.356,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:      12.356,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања пресјека стања 
БФ:   9870- 22651 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у ип. 
БВ:    155-   289 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     10-    36 Редни број првог и посљедњег дневног извјештаја у и.п. 

БО:   1800  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 
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Образац 22. 

 

Изглед периодичног извјештаја и значење података у периодичном извјештају 

фискалне касе обвезника који није регистрован за ПДВ, 

без сервисирања, без ресета и без промјене пореских стопа у извјештајном периоду 

 

================== Сепаратор фискалног документа 
“Трговина” д.о.о. Назив обвезника 
ДРАГСТОР МАКСИ 

Назив продајног места 
Продавница бр.1 

Вука Караџића 4 
Адреса продајног места 

78000 Бања Лука 

 Празан ред 
ИБО: 4500000000008 Идентификациони број обвезника Закона 
ИПО:  000000000000 ПДВ број обвезника Закона 
ИБФМ: АБ123450 Идентификациони број фискалног модула 
------------------ Линија као сепаратор блока 

ПЕРИОДИЧНИ 

ИЗВЈЕШТАЈ 
Назив фискалног документа 

 Празан ред као сепаратор блока 
15.09.2007-23:59 Временска одредница почетка извјештајног периода (и.п.) 
15.10.2007-23:59 Временска одредница краја и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока 
БС: 0 / 3 Број сервисирања у и.п. / укупан број сервисирања 
 Празан ред као сепаратор блока 
БР: 0 / 7 Број ресета у и.п. / укупан број ресета 
 Празан ред као сепаратор блока 
БП: 0 / 1 Број промјена стопа у и.п. / укупан број промјена пореских стопа 
 Празан ред као сепаратор блока 
БЦ: 20 / 980 Број сторнираних евидентираних артикала у и.п. /  

број евидентираних артикала у и.п. 
БЗ: 0 / 20 Број сторнираних рекламираних артикала у и.п. /  

број рекламираних артикала у и.п. 
ЦУ:       4.600,00 Вриједност укупног сторнираног евидентираног промета у и.п. 
ЗУ:           0,00 Вриједност укупног сторнираног рекламираног промета у и.п. 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ПА:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “А” 
ПЕ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Е” 
ПЈ:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ПК:           0,00 Износ оствареног евидентираног пореза по пореској стопи “К” 
ПУ:           0,00 Износ укупног евидентираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
ЕА:     630.724,50 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “А” 
ЕЕ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Е” 
ЕЈ:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “Ј” 
ЕК:           0,00 Вриједност оствареног евидентираног промета по пореској стопи “К” 
ЕУ:     630.724,50 Вриједност укупног оствареног евидентираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока малопродаје 
ВА:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “А” 
ВЕ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Е” 
ВЈ:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “Ј” 
ВК:           0,00 Износ оствареног рекламираног пореза по пореској стопи “К” 
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ВУ:           0,00 Износ укупног рекламираног пореза 
 Празан ред као сепаратор блока малопродаје 
РА:      12.356,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “А” 
РЕ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Е” 
РЈ:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “Ј” 
РК:           0,00 Вриједност оствареног рекламираног промета по пореској стопи “К” 
РУ:      12.356,00 Вриједност укупног оствареног рекламираног промета 
------------------ Линија као сепаратор блока 
02.10.2007-12:40 Временска одредница формирања периодичног извјештаја 
БФ:   9870- 22651 Редни број првог и посљедњег малопродајног фискалног рачуна у 

и.п. 
БВ:    155-   289 Редни број првог и посљедњег малопродајног рекламираног рачуна у 

и.п. 
БД:     10-    36 Редни број првог и посљедњег дневног извјештаја у и.п. 

БО:   1800  Број преосталих дневних извјештаја и фискални лого 

================== Сепаратор фискалног документа 

 


