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PROCEDURA ZA OKRETANJE NOVE POSLOVNE GODINE 
 

UKOLIKO JE VAŠE RADNO VREME 0-24h: 

Korak 1. : Razduženje kase trgovine 

U petak, 31.12.2021. odmah posle ponoći (posle 00:00h po vremenu na fiskalnom štampaču) 

potrebno je da se uradi razduženje na kasi, ukoliko ovaj korak praktikujete na kraju svakog radnog 

dana. Ukoliko ga ne radite svakodnevno, nije obavezno ni 31.12. 

Pratiti VREME  NA  FISKALNOM  ŠTAMPAČU, a ne na računaru!  Najlakši način za to jeste odštampati 

X izveštaj – Presek stanja, na kom je prikazano trenutno vreme koje je na fiskalnom aparatu. 

Korak 2. : Štampati izveštaje sa fiskala 

Posle razduženja kase (posle 00:00h po vremenu na fiskalnom štampaču), OBAVEZNO odštampati: 
 1. X izveštaj - Presek stanja,  
 2. Z izveštaj - Dnevni izveštaj 
 3. Periodični izveštaj za poslednji obračunski period (mesec ili tri meseca) 
 4. Periodični izveštaj za celu godinu 
 

Korak 3. : Okrenuti poslovnu godinu 

Kratko upustvo za okretanje nove poslovne godine je u prilogu. 
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NAPOMENA: Dakle, sve izmene se rade odmah posle ponoći, i to po vremenu na fiskalu. Navedeni 

koraci treba da se rade taksativno, ne sme da postoje kucani blokovi izmedju nekih od navedenih 

radnji. Samo u tom slučaju nećete imati probleme prilikom prelaska u novu godinu. 

 

UKOLIKO VAŠE RADNO VREME NIJE 0-24h: 

Da bi kasa bila spremna za rad 01.01., potrebno je 31.12.2021. uraditi: 

Korak 1. : Razduženje kase trgovine 

U petak, 31.12.2021. , na kraju radnog vremena, potrebno je da se uradi razduženje na kasi, ukoliko 

ovaj korak praktikujete na kraju svakog radnog dana. Ukoliko ga ne radite svakodnevno, nije obavezno 

ni 31.12. 
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Korak 2. : Štampati izveštaje sa fiskala 

Kao i na kraju svakog radnog dana, OBAVEZNO odštampati: 
 1. X izveštaj - Presek stanja,  
 2. Z izveštaj - Dnevni izveštaj 
 3. Periodični izveštaj za poslednji obračunski period (mesec ili tri meseca) 
 4. Periodični izveštaj za celu godinu 
 
 

Korak 3. : Okrenuti poslovnu godinu 

Kratko upustvo za okretanje nove poslovne godine je u prilogu. 

„Trgovinska kasa_Otvaranje nove poslovne godine“ 

 

Napomena: Radni dan 01.01.2022. NE SME da počne bez sprovedenih izmena iz prethodnih koraka. 

 


