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RKSZ Zapadna Srbija

From: Office KSS <office@kss.rs>

Sent: petak, 28. januar 2022 10:41

To: office.rkszs@gmail.com

Subject: Obavestenje o fiskalizaciji

 

 

From: Office KSS <office@kss.rs>  

Sent: 28 January 2022 10:38 

To: 'ksv@eunet.rs' <ksv@eunet.rs>; 'kancelarija@ksb.org.rs' <kancelarija@ksb.org.rs>; 'rkscs@open.telekom.rs' 

<rkscs@open.telekom.rs>; 'rkszs@ptt.rs' <rkszs@ptt.rs>; 'RKS istočna Srbija' <office@rksis.rs>; 'kssregion8@mts.rs' 

<kssregion8@mts.rs>; 'kssregion8@open.telekom.rs' <kssregion8@open.telekom.rs>; 'kssregion8@nadlanu.com' 

<kssregion8@nadlanu.com>; 'okskraljevo@gmail.com' <okskraljevo@gmail.com> 

Cc: 'bolic@kss.rs' <bolic@kss.rs> 

Subject: FW: Министарство финансија - Фискализација [4774197] 

 

Postovani, 

 

Prosledjujemo vam mail Ministrastva finansija vezano za fiskalizaciju. Takodje Vas molimo da ovaj mail prosledite 

svim klubovima sa vaseg regiona. 

 

S poštovanjem, 

 

 

 

 
 

  Jelena Beader 
Executive secretary 
 
email: beader@kss.rs 
mob: +381 65 2798-018 

tel: +381 11 3400-820 

  
Basketball federation of Serbia 
Sazonova 83,  
11000 Belgrade, Serbia 
web: kss.rs 

KSS on Facebook  |  KSS on Twitter 

 

 

From: Agencija za privredne registre <noreply@info.apr.gov.rs>  

Sent: 28 January 2022 07:17 

To: office@kss.rs 

Subject: Министарство финансија - Фискализација [4774197] 

 

  

Поштовани,  

Подсећамо вас да су, у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници 

фискализације у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на 
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нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског 

или софтверског решења. 

Обвезници фискализације су у обавези да путем портала Пореске управе 

еПорези пријаве локације пословног простора и пословних просторија, а 

затим путем истог портала имају могућност да се пријаве за субвенције за 

прелазак на нови модел. Пријаве за субвенције могу да се поднесу 

најкасније до 31. јануара 2022. године. 

Када је реч о фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила 

преко 100 елемената електронског фискалног уређаја, а на адреси 

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-

elemenata-efu.html се налази списак елемената и произвођача, како би се 

обвезници одлучили који фискални уређај ће користити. 

 

Министарство финансија / Ministry of Finance  

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд / Kneza Miloša 20, 11000 Belgrade  

www.mfin.gov.rs  
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