
Фискализација у спортским организацијама 

Удружења у оквиру делатности из области 93, Спортске, забавне и рекреативне делатности, 

пружа услуге физичким лицима (нпр. ако је у питању објекат теретане), у том случају  с 

обзиром на то да Удружење на овај начин остварује приходе са тржишта и сматра се 

обвезником пореза на добит правних лица а наведена делатност није више изузета од обавезе 

евидентирања преко фискалних уређаја Уредбом у том случају се спортско удружење сматра 

обвезником нове фискализације. 

Удружења која се само финансирају из чланарина и не остварују приходе са тржишта (при 

чему је неопходно и да чланарина по својој суштини не представља накнаду за пружену услугу) 

у том случају Удружење се не сматра обвезником фискализације.  

Министарство финансија још увек није дало прецизније објашњење око фискализације 

недобитне организације. 

Преузето из стручне литературе ПАРАГРАФ 

 

Мишљење: 

(за клубове) –  

Уплате чланарине клубовима од стране физичких лица су изузете од промета преко фискалних 

каса, у случају да клуб за припреме спортиста и набавку спортске опреме наплаћује физичким 

лицима одређену накнаду, та накнада се  не сматра се приходом чланарине већ приходом 

оствареним на тржишту и подлаже обавези евиденцији преко фискалног уређаја. У случају да 

се клубови остварују приход продајом улазница за утакмице од физичких лица такође подлежу 

обавези евиденције преко фискалног уређаја. 

Сходно овом мишљењу сви клубови за уплате чланарина физичких лица су ослобођени 

обавезом евидентирања преко фискалних уређаја док  у сваком другом случају подлежу 

фискализацији и евидентирању преко фискалног уређаја 

(за Савезе) – 

Савези чији су оснивачи правна лица чланарине наплаћју од стране других правних лица 

(клубови, спортска удружења)  у том случају су ослобођени обавезе евидентирања преко 

фискалних уређаја.  

Уплате физичких лица за издавање лиценци,  дозволе за рад,  пријавнине, стартнине, 

котизације за семинаре, издавање потврда за спортски стаж, казне, потврде за 

пререгистрацију и за одлазак у иностранство, акредитацију, арбитражу,  и др., не могу се 

сматрати чланарином и   подлежу фискализацији и евидентирању преко фискалног уређаја. 

Рачуноводство 

Радмила Станојковић 

 

 

 


