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РЕЗИМЕ 

 

Уважавајући методолошку матрицу у претходним издањима кварталних анализа Привредне коморе Србије, у XX издању „Кварталне 

анализе примене прописа од значаја за привреду“ представљамо иницијативе чланица из различитих сектора привреде, за које 

сматрамо да могу утицати на релаксацију услова пословања на тржишту Републике Србије и довести до стабилизације пословних 

операција након ковид кризе. 

Када је реч о епидемиолошкој ситуацији у привреди, наставља се тренд побољшања ситуације што је резултат доношења и 

спровођења мера Владе Републике Србије и кризног штаба. У жељи да и у овој ситуацији будемо подршка и поуздан партнер нашим 

чланицама, упутили смо позив домаћим компанијама 5. марта 2021. године за укључивање у процес имунизације запослених. 

Привредна комора Србије се, осим пружања потпуне информације о процесу имунизације за запослене у домаћим компанијама, 

активно укључила и у процес организације вакцинације против COVID-19 за потребе наших чланица.  

У циљу што бржег и ефикаснијег процеса вакцинације запослених у привреди, омогућили смо опцију организовања вакцинације у 

просторијама компаније. Такође, у сарадњи са нашим чланицама, за компаније које имају преко 50 запослених, које су исказале 

интересовање за вакцинацију, процес се организовао директно преко Привредне коморе Србије, која је на себе преузела даљу 

организацију термина вакцинације у сарадњи са еУправом.  

Резултати анкете „Пословна активност привредних субјеката у Републици Србији“ за први квартал 2021. године коју квартално 

спроводи Привредна комора Србије, између осталог указују да више од половине анкетираних привредних друштава очекује у другом 

кварталу ове године раст промета и повећање извоза, као и да чак 90% испитаника планира повећање обима инвестиција. 

Привредна комора Србије спроводи процедуру поједностављеног уласка из пословних разлога у Републику Србију за домаћа и страна 

лица без PCR теста. Од почетка спровођења процедуре, крајем јануара месеца ове године, одобрен је улазак за 2.600 компанија и 

3.598 запослених у тим компанијама. Ова услуга спроводи се у циљу несметаног обављања и континуитета пословања компанија које 

сарађују са партнерима у Србији, планирају инвестиције у Србији, контролишу производне процесе већ постојећих инвестиција.  
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Од почетка 2021. године, успешно је реализовано 18 законодавних иницијатива Привредне коморе Србије:   

➢ Иницијатива за доношење нових мера подршке друмском путничком саобраћају – Прихваћен је предлог Привредне 
коморе Србије којим је омогућено санирање далекосежних негативних последица кризе проузроковане пандемијом 
COVID-19 за наведени сектор у износу од 600 евра, у динарској противвредности, за период од шест месеци за сваки 
аутобус наведен у лиценци превозника или привременог решења за обављање превоза. 
 

➢ Иницијатива за доношење нових мера подршке за угоститељско-хотелијерски сектор – Утврђена су права на 
бесповратне субвенције као мера подршке раду барова и ноћних клубова, који послују у области делатности ресторана, 
покретних угоститељских објеката и услуга припремања и услуживања пића. 

 
➢ Иницијатива за олакшани улазак у Републику Србију из пословних разлога – На иницијативу Привредне коморе Србије 

од 21. јануара 2021. године, утврђени су посебни, поједностављени услови за улазак домаћих и страних лица у 
Републику Србију из пословних разлога, уз претходну најаву Комори, а да накнадно, у року од 24 сата по уласку у земљу, 
прибаве и доставе негативан брзи антигенски тест на присуство вируса SARS-Cov-2, издат од стране референтне 
лабораторије Републике Србије. 

 
➢ Иницијатива за измену Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу – 

делимично реализовано – Омогућено је да се тестирање становништва на присуство SARS-CoV-2 врши у свим 
микробиолошким лабораторијама здравственим установама у јавној својини и да се детекција SARS-CoV-2 антигена у 
узорцима назофарингеалног бриса врши у свим микробиолошким лабораторијама у јавној и приватној својини према 
условима и у складу са инструкцијом Завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије уз обавезу 
установа и лабораторија да о резултатима тестирања свакодневно извештавају надлежни Завод за јавно здравље. 

 
➢ Иницијатива за снижавање цене PCR тестирања у Републици Србији из туристичких разлога –  Износ тестирања у 

Републици Србији је од априла месеца снижен са 18.000 динара на 9.000 динара, како за домаће тако и за стране 
држављане.  

 
➢ Признавање документа о ревакцинацији за странце из њихових земаља – На иницијативу Привредне коморе Србије 

покренут је поступак разматрања могућности за улазак у Републику Србију страним држављанима који имају потврду о 
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ревакцинацији из матичних земаља, која ће се реализовати на основу билатералних споразума Републике Србије са 
трећим земљама.  

 
➢ Иницијатива за измену Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 – делимично 

реализовано – Предложена је измена рока предвиђеног у члану 12. ст. 4. и 5. Уредбе која се односи на обавезе 
аутобуских превозника да обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 30% претходно 
објављених полазака са регистрованих редова вожње, као и да са важећим међународним дозволама за превоз путника 
у друмском саобраћају обављају поласке са одобреног реда вожње који је саставни део дозволе само када постоје 
исказане потребе за одређеним међународним превозом путника, као и одобрење страних држава за обављање 
превоза путника на њиховој територији усклађено са актуелном епидемиолошком ситуацијом, након чега је неопходно 
да превоз обављају у складу са важећим међународним дозволама, до 31. децембра 2021. године, уместо до 1. марта 
2021. године. Изменама Уредбе рок је продужен до 1. септембра 2021. године. 

 
➢ Спровођење процедуре доделе рока за поновни извоз и поновни увоз за стране и домаће АТА карнете – Омогућена је 

правилна примена и једноoбразно поступање царинарница у вези са спровођењем наведене процедуре, чиме је страним 
и домаћим носиоцима карнета и њиховим заступницима олакшано пословање. 

 
➢ Усаглашавање Уредбе о листама отпада за прекогранично кретање са изменама Базелске конвенције о 

прекограничном кретању отпада – кретање пластичног отпада преко међународних граница, чиме су отклоњене 
препреке у пословању компанија са ино партнерима. 

 
➢ Правилник о одређивању јавних цеста по којима се мора одвијати транзитни промет теретних возила кроз Републику 

Хрватску – делимично реализовано – Тражено је да се из Нацрта Правилника изузму предложена затварања граничних 
прелаза са Републиком Србијом (Шид-Товарник и Бачка Паланка-Илок) за теретни транспорт. Након одржане јавне 
расправе, усвојен текст Правилника утврђује да је прелаз Шид-Товарник остао отворен за промет теретних возила. 

 
➢ Предлог за измену и допуну Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно 

за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина, за 2021. годину – Подржан је предлог Привредне 
коморе Србије да стопа царине за млеко у праху, за произвођаче дечије хране, у 2021. години буде 0%. 
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➢ Уредба о подстицајима инвеститору у аудиовизуелној делатности – делимично реализовано – У циљу одржавања 
стабилности и изласка из кризе узроковане пандемијом, Привреднa коморa Србије се залаже да се пропозиције Уредбе 
до 2023. године задрже на нивоу из 2018. и 2019. године.  
 

➢ Молба за хитну интервенцију – решавање проблема исхране свиња – Омогућено је уговарање позајмице меркантилног 
кукуруза/сточног брашна за исхрану свиња са Републичком дирекцијом за робне резерве, у складу са Уредбом о 
условима давања на зајам и у закуп појединих врста роба из републичких робних резерви и условима за издавање у 
закуп непокретности, а у циљу отклањања проблема насталих током трајања пандемије.  

 
➢ Предлог за формирање радне групе за решавање питања административне неусаглашености елемената 

ветеринарског сертификата за извоз хране која садржи састојке анималног порекла између Србије и земље увозника 
– делимично реализовано – Омогућен је несметан извоз дечије хране. 

 
➢ Молба да се Привремена листа биоцидних производа и Листа саветника за хемикалије учине поново јавно доступним 

– На иницијативу Привредне коморе Србије извршено је ажурирање интернет презентације Министарства заштите 
животне средине у делу који се односи на регистрацију биоцидних производа и омогућавање увида у Привремену листу 
биоцидних производа и саветника за хемикалије.  
 

➢ Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају 
искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон 
(хибридни погон) – делимично реализовано – Измењена је Уредба у делу који се односи на граничне комбиноване 
вредности емисије CO2. 
 

➢ Иницијатива за измену Правилника о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољке, морске јежеве, морске 
краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе – Донет је нови правилник којим је извршено усаглашавање са 
прописима ЕУ из сектора рибарства.  
 

➢ Иницијатива за измену члана 18. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма – у делу који се односи 
на утврђивање и проверу идентитета странке електронским путем (видео-идентификација) – Извршена је измена Закона 
на начин да је проширен круг обвезника, на сва надзорна тела, који имају могућност примене наведеног института. 
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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива за допуну Инструкције за 
примену Правилника о здравственој 
исправности дијететских производа 
 
У Правилнику о здравственој 

исправности дијететских производа 

(„Сл. гласник РС“, бр. 45/2010, 27/2011, 

50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017 и 

103/2018 - др. правилник) прописане су 

максимално дозвољене концентрације 

контаминаната у дијететским 

производима и додацима исхрани. 

У Инструкцији за примену Правилника 

о здравственој исправности дијететских 

производа, у делу II: Инструкција за 

лабораторије, прописане су 

максимално дозвољене концентрације 

контаминаната у храни за одојчад и 

малу децу, док за додатке исхрани за 

децу млађу од 3 године, није посебно 

наглашено да се на њих примењују 

Ради правне сигурности субјеката у 

пословању храном, Групација 

произвођача, увозника и 

дистрибутера дијететских 

суплемената Привредне коморе 

Србије, сматра да предметну 

Инструкцију треба допунити 

одредбом којом би се дефинисало 

да се анализа контаминаната у 

додацима исхрани за децу млађу 

од 3 године врши у складу са 

прописаним критеријумима за 

максимално дозвољене 

концентрације контаминаната за 

додатке исхрани, јер су ови 

производи управо додаци исхрани, 

а не храна. 

Предложеним би се избегла 

могућност различитог тумачења и 

поступања када су у питању 

максимално дозвољене 

Правилник о 
здравственој 
исправности 
дијететских 
производа 
(„Сл. гласник 
РС“, бр. 
45/2010, 
27/2011, 
50/2012, 
21/2015, 
75/2015, 
7/2017 и 
103/2018 - др. 
правилник) 

*Упућена 
иницијатива 
 
27.05.2021. 
09.06-18/11 

Министарство 
здравља 
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максимално дозвољене концентрације 

контаминаната за додатке исхрани.  

концентрације контаминаната у 

додацима исхрани за децу млађу 

од 3 године и онемогућила 

примена прописане максимално 

дозвољене концентрације 

контаминаната у храни за одојчад и 

малу децу на додатке исхрани за 

децу млађу од 3 године. 

Предлози правилника који уређују 
област апотекарске делатности 
 
Законом о здравственој заштити 
(„Сл.гласник РС”, број 25/19), дат је 
правни основ за доношење правилника 
који ће ближе дефинисати услове у 
погледу кадра, опреме, простора, 
лекова и медицинских средстава за 
оснивање и обављање здравствене 
делатности, као и врсту и начин 
пружања здравствених услуга од стране 
здравствених установа.  

У циљу даљег уређења апотекарске 
делатности, достављени су предлози за 
измене/допуне постојећих Правилника 
као и предлози који би се односили на 
израду нових подзаконских прописа. 

Приликом израде новог 
подзаконског прописа и измена и 
допуна постојећих правилника, 
предложени су услови за обављање 
апотекарске делатности, односно 
услови у погледу простора, опреме 
и кадра за обављање апотекарске 
делатности у складу са новим 
Законом о здравственој заштити, са 
пропратним образложењима. 

 

Правилник о 
ближим 
условима за 
обављање 
здравствене 
делатности у 
здравственим 
установама и 
другим 
облицима 
здрваствене 
службе“ 
(„Сл.гласник 
РС”, бр. 43/06, 
112/09, 
50/10,79/11, 
10/12 – др. 
правилник, 
119/12- др. 
правилник, 

* Поновљено 
 
13.05.2021. 
09.06-18/9 
 
Раније упућена 
иницијатива  
05.10.2020. 
09.06-2/31 
 
*Негативан 
одговор 
Министарства 
здравља број 
110-00-
00431/2020-05 
од 03.02.2021. 
 
*Одговор МЗ 
број 110-00-
00150/2021-05 

Министарство 
здравља 
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22/13 и 16/18) 

Правилник о 
изменама и 
допунама 
Правилника о 
ближој 
садржини 
регистра 
здравствених 
установа и 
документацији 
потребној за 
регистрацију 
(„Сл.гласник 
РС”, број 80/19) 

од 20.05.2021.- 
негативан уз 
напомену да ће 
МЗ у складу са 
молбом 
Републичке 
стручне комисије 
за фармацију у 
најкраћем 
могућем року 
организовати 
састанак у циљу 
проналажења 
прихватљивог 
решења за 
измене/допуне 
поменутог 
правилника 

Иницијатива за издавање Акта о 
примени прописа у циљу решавања 
спорних питања у примени Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник 
РС“, број 25/19), у делу апотекарске 
делатности и статусних промена 
апотека/апотекарских установа 
 
Проблеми у примени важећих прописа, 
који имају чланице Групације апотека у 
оквиру Привредне коморе Србије, и то 
апотеке/апотекарске установе код 

Предложено је да Министарство 
здравља – Сектор за инспекцијске 
послове, донесе АКТ О ПРИМЕНИ 
ПРОПИСА, сходно члану 31. Закона 
о инспекцијском надзору („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. 
закон, 95/18), као и да исти објави 
на интернет страници Министарства 
здравља. 

Такође, предложено је да се 
здравствена инспекција на 
одговарајући начин упозна са 

 *Поновљено 
 
12.05.2021. 
09.06-17/5 
 
Раније упућена 
иницијатива 
25.02.2020. 
09.06-2/5 
 
 

Министарство 
здравља  
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којих је у претходном периоду дошло 
до статусних промена у виду припајања 
апотеке основане као здравствена 
установа (апотека преносилац), другој 
постојећој здравственој установи 
(апотеци стицаоцу), а које испуњавају 
услове за обављање апотекарске 
делатности на основу раније издатог 
решења Министарства здравља о 
испуњености законом прописаних 
услова. 

напред наведеним одредбама 
важећих прописа у циљу њихове 
правилне примене, као и да се као 
закључак у АКТУ О ПРИМЕНИ 
ПРОПИСА, наведе следеће: 

1. Статусне промене 
апотека/апотекарских установа (као 
и других здравствених установа), 
обављају се уз сходну примену 
одредаба Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС“, 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 
5/15, 44/18, 95/18, 91/19); 

2. Код статусних промена 
апотеке/апотекарске установе (што 
се односи и на друге врсте 
здравствених установа), учесници у 
статусним променама, и то: 
апотека/апотекарска установа 
преносилац и апотека/апотекарска 
установа стицалац, нису у обавези 
да Министарству 
здравља/здравственој инспекцији, 
подносе нови захтев за утврђивање 
испуњености услова за обављање 
здравствене 
делатности/апотекарске 
делатности; 
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3. Статусна промена се региструје у 
Регистру здравствених установа 
који, у складу са Законом о 
здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 25/19), води 
Агенција за привредне регистре 
(АПР); 

4. Апотека/апотекарска установа 
стицалац (као и друге здравствене 
установе стицаоци у поступку 
статусних промена), дужне су да у 
року од 5 дана од дана 
регистрације статусне промене у 
надлежном регистру, писменим 
путем обавесте Министарство 
здравља/здравствену инспекцију о 
извршеној статусној промени, уз 
навођење битних чињеница, уз 
достављање копија докумената које 
је донео надлежни Привредни суд, 
односно АПР; 

5. Здравствена инспекција дужна је 
да евидентира све статусне 
промене о којима је добила 
информацију. 
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Примена прописа из области 
метрологије на медицинска средства 
 
Правилником о изменама и допунама 

Правилника о врсти мерила који 

подлежу законској контроли од 

01.07.2020. ("Службени гласник РС", бр. 

93/2020.), списак мерила који подлежу 

ванредном и периодичном оверавању 

је проширен са десет мерила који су 

саставни део медицинских средстава. 

Поменутим Правилником на списак 

мерила која су део медицинског 

средства су додати:  

✓ мерни уређаји код 
електрокардиографа 

✓ мерни уређаји код 
дефибрилаторa 

✓ мерни уређаји код 
вишефункцијских уређаја за 
мониторинг пацијента 

✓ мерни уређаји код инфузионих и 
перфузионих пумпи 

✓ мерни уређаји код дијализних 
апарата 

✓ мерни уређаји код неонаталних 
и педијатријских инкубатора и 
реанимационих топлих столова 

Молба Министарству здравља, као 
предлагачу прописа за област 
медицинских средства, за став у 
вези примене прописа из области 
метрологије на област медицинских 
средства која су покривена Законом 
о медицинским средствима и 
донетим прописима за целокупан 
животни век медицинског средства 
и то за медицинско средство као 
целине. 

Правилником о 
изменама и 
допунама 
Правилника о 
врсти мерила 
који подлежу 
законској 
контроли од 
01.07.2020. 
(„Сл.гласник 
РС“, број 93/20) 
 
Правилник о 
врстама 
мерила које 
подлежу 
законској 
контроли 
(„Сл.гласник 
РС", број 37/21)  

*Упућена 
иницијатива 
 
21.04.2021. 
09.06-17/4  
 

Министарство 
здравља 
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✓ мерни уређаји код ултразвучних 
физиотерапијских уређаја 

✓ мерни уређаји код 
високофреквенцијских 
хируршких ножева и 
високофреквенцијског 
хируршког прибора 

✓ мерни уређаји код механичких 
вентилатора или респиратора 

✓ мерни уређаји код 
анестезиолошких система 
 

У Правилнику о врстама мерила које 

подлежу законској контроли објављеном 

у „Службеном гласнику РС", бр. 37/2021 

од 14.04.2021. списак мерила који су део 

медицинског средства остао је исти. 

За сваки од поменутих мерних уређаја 

који су део медицинског средства је 

донет правилник који ближe прoписуjе 

нaчин и услoве пeриoдичнoг и вaнрeднoг 

oвeрaвaњa мерних уређаја који су 

саставни део медицинских средства који 

сe кoристе у сврху лечењa ( правилници 

су објављени у "Службеном гласнику РС", 

број 92/2020). 
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Усвајање Правилника о храни за 
одојчад и малу децу и усаглашавање 
контаминената и микробилошких 
критеријума 
 
На редовној седници Групације 
произвођача за дијететске намирнице и 
дечију храну, Удружења за биљну 
производњу и прехрамбену индустрију 
Привредне коморе Србије, на којој су 
учешће узели произвођачи и увозници 
дечије хране размотрени су проблеми 
везани за производњу и промет дечије 
хране. Том приликом је закључено и 
предложено : 

1. Да се настави рад радне 
групе за израду Правилника 
о храни за одојчад и малу 
децу, уз  хитно 
усаглашавање са ЕУ 
законодавством:  

a) Уредбом 609/2013 о храни за 
одојчад и малу децу, храни за 
посебне медицинске потребе и 
замени за целодневну прехрану 
при редукцијској дијети, и 
њеним делегирајућим уредбама:  

• Уредбом (ЕУ) 2016/127  о саставу 
и информацијама о почетним и 
прелазним формулама за 

Имајући у виду да је Министарство 

здравља основало радну групу за 

израду Правилника о храни за 

одојчад и малу децу у августу 2019. 

године, приоритетним сматрамо 

усаглашавање са прописима 

Европске уније у потпуности, јер 

свако одступање ствара додатне 

проблеме у примени, проблеме у 

тумачењу прописа и правну 

несигурност, као и тешкоће у 

међународној трговинској размени.  

 

Правилник о 
здравственој 
исправности 
дијететских 
производа 
(„Сл. гласник 
РС“, бр. 45/10, 
27/11, 50/12, 
21/15, 75/15, 
7/17, 103/18) 

*Упућена 
иницијатива 
 
08.04.2021. 
10.06-1/14 

Министарство 
здравља 
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одојчад, и захтевима за 
информисање у вези с исхраном 
одојчади и мале деце  

• Уредбом (ЕУ) 2016/128  о саставу 
и информацијама о храни за 
посебне медицинске намене  
2. Да се у сарадњи са 

Министарством 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, усагласе 
захтеви за: 

▪ контаминенте из Правилника о 
здравственој исправности 
дијететских производа („Сл. 
Гласник РС“, бр. 45/10, 27/11, 
50/12, 21/15, 75/15, 7/17, 
103/18), са важећим захтевима 
из Уредбе 1881/2006/ЕУ о 
утврђивању максимално 
дозвољених количина 
одређених контаминаната у 
храни, или листу контаминаната 
за ове прозводе уврстити у 
Правилник о максималним 
концентрацијама одређених 
контаминената у храни 
(„Службени гласник РС”, бр. 
81/2019), који се редовно 
усаглашава са захтевима 
1881/2006/ЕУ 
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▪ микробиолошке критеријуме из 
Правилника о здравственој 
исправности дијететских 
производа („Сл. Гласник РС“, бр. 
45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 
7/17, 103/18), са важећим 
захтевима из Уредбе 
2073/2005/ЕК за 
микробиолошке критеријуме 
или листу за микробиолошке 
критеријуме из Правилника о 
здравственој исправности 
дијететских производа 
прикључити Правилнику о 
општим и посебним условима 
хигијене хране у било којој фази 
производње, прераде и промета 
(„Сл.гласник РС“ бр. 72/10 и 
62/18), који се редовно 
усаглашава са Уредбом 
2073/2005/ЕК 

Иницијатива за формирање Радне 
групе за израду Правилника о 
пчелињем отрову 
 
На основу иницијативе чланова 
Групације за пчеларство и производњу 
меда, организоване при Удружењу за 
сточарство и прераду сточарских 
производа у Привредној комори 

Како питање производње пчелињег 
отрова није регулисано 
Правилником о квалитету меда и 
других производа пчелa („Сл. 
гласник РС“, бр. 101/15), предлог 
чланова Групације је формирање 
Радне групе за израду Правилника 
о пчелињем отрову чиме би се 
омогућила легална трговина и извоз 

Правилник о 
квалитету меда 
и других 
производа 
пчелa („Сл. 
гласник РС“ бр. 
101/15) 

*Упућена 
иницијатива 
 
30.03.2021. 
10.04-1/10 

Министарство 
здравља 
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Србије, указано је на проблем са којим 
се последњих година суочавају 
пчелари. Наиме, климатски услови 
нису погодни за производњу меда, па 
би се у таквим периодима требало 
оријентисати на производњу пчелињег 
отрова који је изузетно тражен 
производ у фармацији и козметици.  

Привредна комора Србије се у 
претходном периоду обраћала 
Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде допис бр. 
10-04-3/5 од  11.02.2019. године са 
молбом за формирање Радне групе 
израду подзаконског акта о пчелињем 
отрову. У одговору који смо добили од 
Министарства пољопривреде 
шумарства и водопривреде бр. 119-01-
00343/2019-08 од 14.01.2020. године, 
наведено је да пчелињи отров по 
основу Закона о безбедности хране 
(Сл.гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019), 
не представља храну и да у том смислу 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривредене нема 
правни основ за формирање радне 
групе за израду предложеног акта. 
 
 
 

овог производа.  

Напомињемо да се у претходном 
Правилнику o квалитету и другим 
захтевима за мед, друге пчелиње 
производе, препарате на бази меда 
и других пчелињих производа („Сл. 
Лист СЦГ“, бр. 45/03 и „Сл. гласник 
РС“, бр. 43/13 - др. Правилник), у 
члану 22. под пчелињим 
производима подразумевао и 
пчелињи отров, као производ 
пчеларства. Овај правилник је 
престао да важи доношењем 
Правилника РС из 2015. године. 

Правилником о пчелињем отрову 
потребно је дефинисати паковање, 
чување и прераду пчелињег отрова, 
што тренутним прописима о 
пчеларству и производњи меда није 
дефинисано. Правни основ за 
доношење правилника је Закон о 
лековима и медицинским 
средствима („Сл. гласник РС“, бр. 
30/2010, 107/2012, 113/2017 – 
др.закон и  105/2017 – др.закон) 
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Молба за појашњење у вези са 
микробиолошким испитивањем 
течних детергента за прање посуђа и 
детергената за ручно и машинско 
прање веша (течни и прашкасти) 
 
Групација произвођача средстава за 
прање и чишћење, Удружења за 
хемијску, гумарску индустрију и 
индустрију неметала Привредне 
коморе Србије, на седници одржаној 
19.03.2021. године, разматрала је 
недоумице и нејасноће са којима се 
сусреће, а у вези са микробиолошким 
испитивањем течних детергента за 
прање посуђа и детергената за ручно и 
машинско прање веша (течни и 
прашкасти), у оквиру здравствене 
исправности.  

Наиме, Правилником о условима у 
погледу здравствене исправности 
предмета опште употребе који се могу 
стављати у промет („Сл. лист СФРЈ“ бр. 
26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91, „Сл. 
гласник РС“, бр. 60/19 - др. пропис, 
78/19 - др. пропис) течни детергенти 
обе наведене групе спадају у средства 
за одржавање чистоће (члан 116. 
Правилника). Такође, за ову групу 
производа није дефинисана 

Сходно наведеном проблему, 
обраћамо се са молбом за 
појашњења у којим случајевима је 
неопходно урадити 
микробиолошко испитивање течних 
детергента за прање посуђа и 
течних и прашкастих детергената за 
ручно и машинско прање веша. 
Додатно, молимо за појашњења 
када се може сматрати да 
формулација течног детергента за 
ручно и машинско прање посуђа 
није подложна микробиолошком 
расту. 

Правилник о 
условима у 
погледу 
здравствене 
исправности 
предмета 
опште 
употребе који 
се могу 
стављати у 
промет („Сл. 
лист СФРЈ“ бр. 
26/83, 61/84, 
56/86, 50/89, 
18/91, „Сл. 
гласник РС“, бр. 
60/19 - др. 
пропис, 78/19 - 
др. пропис) 

*Упућена 
иницијатива 
 
30.03.2021. 
09.03-2/9 

Министарство 
здравља 
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микробиолошка исправност. 

Недоумица у случају течних и 

прашкастих детергената за ручно и 

машинско прање веша настаје уколико 

произвођач детергента сматра да 

формулација није подложна 

микробиолошком расту, на пример, 

формулација течног детергента за 

машинско прање веша својим саставом 

као нативна формулација без додатог 

конзерванса не подржава 

микробиолошки раст, што је утврђено 

намерним спајковањем нативне 

формулације различитим групама 

контаминената. Након спајковања и 

стабилизације, формулације су 

анализиране стандардним 

микробиолошким методама и није 

уочено формирање микробиолошког 

раста, осим тога формулација као готов 

производ нормално садржи 

конзерванс. С тим у вези, намеће се 

питање да ли се у том случају не ради 

микробиолошка анализа у циљу 

добијања Извештаја о здравственој 

исправности. 
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Предлог за формирање радне групе за 
решавање питања административне 
неусаглашености  елемената 
ветеринарског сертификата за извоз 
хране која садржи састојке анималног 
порекла између Србије и земље 
увозника (упућен предлог чланова РГ 
из ПКС)  
На основу закључака са састанка 
одржаног у Министарству 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде дана 17. марта 2021. 
године, на коме су присуствовали 
представници Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарства здравља 
и Привредне коморе Србије,заједнички 
је закључено да се формира 
оперативна радна група за решавање 
питања административне 
неусаглашености елемената 
сертификата између Србије и земље 
увозника на основу позитивних 
прописа и на захтев привреде. 

Предложено је да се радна група 
формира у кратком року, да се у 
рад укључе и представници 
фитосанитарне и пољопривредне 
инспекције, с обзиром на то да ће 
се јављати потреба за издавање 
службених сертификата и за друге 
производе. 

/ *Упућена 
иницијатива 
 
25.03.2021. 
10.06-1/13 
 
*Реализовано у 
делу за дечију 
храну-
ветеринарски 
сертификат 

Министарство 
здравља 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

Управа за 
ветерину 

Управа за 
заштиту биља 

 

Одобрење приватним 
микробиолошким лабораторијама 
обављање узорковања „на терену“ за 
потребе применe методе за детекцију 
антигена SARS-CoV-2 вируса 
 

У циљу благовременог откривања 
новозаражених, али и што мањег 
губитка времена запослених на 
одлазак до Ковид амбуланти или 
лабораторија, у складу са захтевима 
страних компанија које послују у РС, 

/ *Раније упућена 
иницијатива 
 
25.01.2021. 
09.06-18/3 
 

Министарство 
здравља 
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У условима пораста броја заражених, 
предлаже се омогућавање узорковања 
„на терену“ приватним 
микробиолошким лабораторијама, за 
потребе применe методе за детекцију 
антигена SARS-CoV-2 вируса. 
  
 
 

предлажемо да се приватним 
микробиолошким лабораторијама 
омогући да узорковање за потребе 
тестирања на SARS-CoV-2 вирус 
врши ван простора микробиолошке 
лабораторије, односно „на терену“, 
уз примену стандардних мера 
предострожности, транспорта 
узорака до лабораторије и даље 
поступање, на начин прописан у 
Инструкцији Института за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић 
Батут“. 

Иницијатива за измену Уредбе о 
мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID -19 („Сл. 
гласник РС“, бр. 151/ 20, 152/20, 
153/20, 156/20, 158/20,1/21) 
 
Испред представника микробиолошких 
лабораторија организованих у оквиру 
Удружења за фармацију и медицинску 
делатност, предложена је измена 
Уредбе којом се омогућава да се PCR 
тестирање становништва на присуство 
вируса SARS-CoV-2 вируса, врши и у 
микробиолошким лабораторијама 
здравствених установа у приватној 
својини, а које испуњавају услове у 
погледу простора, опреме и кадра, као 

Предлог за измену Уредбе о 
мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID -19, је такав 
да се у члану 3, став 1. иза речи: 
„Тестирање становништва на 
присуство вируса SARS-CoV-2 врши 
се у свим микробиолошким 
лабораторијама здравствених 
установа у јавној“ додају речи: “и 
приватној“. 

Укључивањем и микробиолошких 
лабораторија здравствених 
установа у приватној својини, у 
систем надзора у складу са Законом 
о заштити становништва од 
заразних болести и пратећим 
подзаконским актима, постиже се 

Уредбa о 
мерама за 
спречавање и 
сузбијање 
заразне 
болести COVID 
-19 („Сл. 
гласник РС“, 
бр. 151/20, 
152/20, 153/20, 
156/20, 
158/20,1/21) 

*Раније упућена 
иницијатива 
 
19.01.2021. 
09.06-17/1 

 

Министарство 
здравља 
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и другe услове које су прописани 
важећим прописима, укључујући и 
стручно методолошка упутства и 
инструкције за примену метода у овој 
области. 

 

униформно спровођење надзора у 
свим здравственим установама које 
пружају здравствену услугу PCR 
тестирања становништва на 
присуство вируса SARS-CoV-2. 

На наведени начин омогућило би се 
да све микробиолошке 
лабораторије здравствених 
установа, без обзира да ли су у 
јавном или приватном власништву, 
буду укључене у тестирање PCR 
методом пацијената код којих 
постоји сумња на COVID-19, што у 
околностима са значајно повећаном 
потребом тестирања, представља 
рационално коришћење свих 
расположивих ресурса за сузбијање 
епидемије заразне болести COVID -
19. 

 

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 

o Предлог за измену/допуну Правилника о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од 
заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима („Сл. гласник 
РС“, број 15/17); 

o Иницијатива за допуну Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава („Сл. гласник РС“, број 64/11 
и 63/13, престао да важи: 99/18, у делу који се односи на медицинска средства у хуманој медицини); 
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o Иницијатива за увођење електронског документа и електронског праћења одсуствовања запосленог са рада због привремене 
спречености за рад; 

o Иницијатива за објављивање листе лекова за које постоји прекид у снабдевању, односно за које је пријављена несташица; 
o Важност решења о упису медицинског средства у Регистар који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Методологије о начину вредновања 
државних обвезница 
 
Комисија за хартије од вредности је на 

148. седници IX сазива одржаној 30. 

новембра 2020.године донела 

Решење о давању претходне 

сагласности на Одлуку о примени 

методологије о начину вредновања 

државних обвезница Републике 

Србије. Обрачун државних обвезница 

Републике Србије по овој 

методологији, од стране свих 

друштава за управљање отвореним 

инвестиционим фондовима и 

депозитара UCITS фондова, започео је 

са применом 1. јануара 2021. године. 

Молба да се у наредном периоду 

омогући коришћење података, 

осим у форми EXCEL фајлова, и у 

CSV формату, у складу са 

договорима са заједничког 

састанка представника друштава 

за управљање отвореним 

инвестиционим фондовима и 

депозитара UCITS фондова са 

представницима Управе за јавни 

дуг, одржаног 13. априла 2021. 

године. 

Овај формат је потребан како би 

друштва могла да унапреде 

моделовање криве приноса 

обвезница Републике Србије, на 

/ *Упућена 
иницијатива 
 
21.04.2021. 
11.05-2/15 

Министарство 

финансија 
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Примена Методологије о начину 

вредновања државних обвезница 

свакодневно се прати и тестира, ради 

константног унапређења и 

сагледавања нових могућности за 

побољшање и прилагођавање у 

складу са карактеристикама тржишта. 

Након више од 4 месеца примене 

Методологије о начину вредновања 

државних обвезница, укључујући и 

период тестирања, установљен је 

одређен простор за побољшање, 

нарочито у пољу могуће 

аутоматизације процеса.  

бази Методологије, 

аутоматизацијом самог процеса. Са 

друге стране, обезбеђивање CSV 

фајла друштвима и депозитарима, 

пружа сигурност у погледу инпута 

које ће користити у процесу, док би 

појединачно прилагођавање EXCEL 

фајлова могло да проузрокује 

техничке грешке изазване људским 

фактором. 

 

Молба за разматрање могућности за 
измену Закона о царинској тарифи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 62/2005, 
61/2007, 5/2009, 95/2018 – др. Закон 
и 91/2019)-трактори 
 
У Царинској тарифи у Глави 87 у 

напомени за тарифне ставове у тачки 

1. дефинисано је да се у тарифном 

броју 8701 наименовања тарифних 

подбројева „за индустријску монтажу“ 

односе само на производе обухваћене 

Предлог је да МФ размотри 
могућност измене Закона о 
царинској тарифи („Сл. гласник 
РС“,  бр. 62/2005, 61/2007, 
5/2009, 95/2018 – др. закон и 
91/2019), у делу Напомене уз 
Главу 87.  
 

Закон о 
царинској 
тарифи („Сл. 
гласник РС“,  
бр. 62/2005, 
61/2007, 
5/2009, 95/2018 
– др. закон и 
91/2019) 

*Упућена 
иницијатива 
 
07.04.2021. 
05.01.-2/21 

Министарство 

финансија 
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тим наименовањима и намењене 

искључиво серијској монтажи нових 

возила у фабрикама које производе 

или склапају (укључујући делимичну 

монтажу склопова у кооперантским 

погонима). Међутим, нигде надаље 

није дефинисан степен растављености 

за ове тарифне подбројеве (за 

индустријску монтажу), односно за 

тракторе који се увозе у склоповима, 

подсклоповима и деловима. 

Чланице Привредне коморе Србије - 
привредна друштва која послују у овој 
области су доставила свој предлог 
дефинисаности степена 
растављености. 

Инцијатива за измену Уредбе о 
количини расхода (кало, растур, квар 
и лом) на који се не плаћа порез на 
додату вредност („Сл. гласник РС“ 
број 124/04) 
 
Привредни субјекти, који се баве 
прометом цвећа, указали су на 
проблеме настале услед пандемије 
изазване вирусом COVID-19 јер је 
дошло до значајног смањења продаје 
ових производа. Цвеће, због велике 

Да би се ублажили проблеми у 
пословању, предлажемо да се 
проценти од 4 односно 2,5% 
дефинисани по Уредби о 
количини расхода (кало, растур, 
квар и лом) на који се не плаћа 
порез на додату вредност („Сл. 
гласник РС“ број 124/04) увећају 
за цвеће у трговини на мало, и 
то:  

У Нормативу, у делу који 

Уредба о 
количини 
расхода (кало, 
растур, квар и 
лом) на који се 
не плаћа порез 
на додату 
вредност („Сл. 
гласник РС“ 
број 124/04) 

*Упућена 
иницијатива 
 
17.03.2021. 
10.06-1/12 

Министарство 
финансија 
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осетљивости, има ограничен век 
трајања (7 до 10 дана), па су рокови за 
пласман веома битни. Отежан 
пласман довео је до тога да је око 
25% малопродајних објеката-цвећара 
престало са радом, због великих 
губитака. 

прописује проценте, треба да 
стоји за трговину на мало, у тачки   
3. Цвеће: 

o цвеће свеже (резано)                                                         
10% 

o цвеће остало                                                                         
5%  

Код трговине на велико:  

o сви производи наведени 
за трговину на мало 50% 
од процента за трговину 
на мало 

Иницијатива за преиспитивање 
услова за губитак права на 
репрограм 
 
Чланице Привредне коморе Србије, 
суочавају се са потешкоћама у свом 
пословању у вези са применом 
Уредбе о поступку и начину одлагања 
плаћања дугованог пореза и 
доприноса у циљу ублажавања 
економских последица насталих 
услед болести COVID-19 („Сл. гласник 
РС“, бр. 156/20). 

Чињеница да је изостала и системска 
подршка у погледу обезбеђивања 
неопходних алата за рад (апликација 

Имајући у виду проблеме са 
којима се привредници и 
пружаоци рачуноводствених 
услуга сусрећу у пракси, молимо 
да се преиспита основаност за 
примену нулте толеранције у 
спровођењу Уредбе. 

Сврха директних давања и 
фискалних погодности 
прописаних Уредбом је помоћ 
привредним субјектима на чију 
примену не би требало да утичу 
технички проблеми које нису 
узроковали корисници 
репрограма.   

Уредба о 
поступку и 
начину 
одлагања 
плаћања 
дугованог 
пореза и 
доприноса у 
циљу 
ублажавања 
економских 
последица 
насталих услед 
болести COVID-
19 („Сл. гласник 
РС“, број 

*Упућена 
иницијатива 
 
16.03.2021. 
13-1/12 

Министарство 
финансија 
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за предају финансијских извештаја, 
портал е-порези), који су у појединим 
моментима били недоступни за 
нормалан и благовремен рад, 
додатно је утицала на појаву грешака 
приликом уплата рата репрограма - 
одлагања плаћања дугованог пореза 
и доприноса у циљу ублажавања 
економских последица насталих 
услед болести COVID-19. 

У оваквим условима пословања и 
ненамерна грешка утиче на губитак 
права на целокупан репрограм. 

У пракси су се појавили бројни 
технички проблеми који су 
проузроковали неблаговремене 
уплате по репрограму, а самим тим и 
на губитак фискалних погодности: 

-грешка у позиву на број у налозима 
за исплату од стране привредних 
субјеката или банке; 

-пропусти у раду банкарских 
службеника при куцању словне 
ознаке на крају позива на број, који 
одређује сврху уплате-репрограм, 
због чега није дошло до реализације 
налога за уплату; 

-по једном броју одобрења за 

156/20) 
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плаћање-БОП два пута су плаћене 
обавезе, а самим тим једна рата је 
остала неуплаћена; 

-датум подношења налога за плаћање 
и датум исплате са пословног рачуна 
се не поклапају;  

-поједини субјекти имају и преко 
двадесет налога за уплату по рати 
репрограма, по различитим основама 
дефинисаним Уредбом  о фискалним 
погодностима и директним давањима 
привредним субјектима у приватном 
сектору и новчаној помоћи грађанима 
у циљу ублажавања економских 
последица насталих услед болести 
COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 
54/20, 60/20 и 65/20 - др. Закон), па су 
грешке сасвим очекиване. 

Захтев за добијање стручног 
мишљења у вези са применом 
одредби Закона о порезу на доходaк 
грађана и Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање, а у 
вези са применом Закона о дуалном 
моделу студија у високом 
образовању 
 
У вези са применом Закона о дуалном 
моделу студија у високом образовању 

Имајући у виду чињеницу да је 
финансијско обезбеђење 
студената Законом о дуалном 
моделу студија у високом 
образовању уређено готово на 
идентичан начин као 
финансијско обезбеђење 
ученика у дуалном образовању 
(изузев висине саме накнаде за 
учење кроз рад), потребно је 
размотрити могућност да ово 

Закон о порезу 
на доходак 
грађана („Сл. 
гласник РС“, бр. 
24/01, 80/02 - 
др. закон, 
80/02, 135/04, 
62/06, 65/06 - 
исправка, 
31/09, 44/09, 
18/10, 50/11, 

*Упућена 
иницијатива 
 
11.03.2021. 
16.04-1/15 

 

Министарство 
финансија 



29 
  

(Сл. гласник РС бр. 66/19), уочено је 
да одређена законска регулатива из 
надлежности Министарства 
финансија непосредно утиче и на 
примену предметног Закона, те се 
поставља низ питања, у циљу 
поузданог тумачења и избегавање 
стварања неуједначене праксе у 
примени. 

пореско ослобођење буде 
проширено и на накнаду 
студената у дуалном 
образовању, као и да 
послодавци укључени у 
реализацију дуалног модела 
образовања на нивоу високог 
образовања буду изузети од 
обрачунавања и плаћања пореза 
на доходак грађана по основу 
финансијског обезбеђења које су 
у обавези да обезбеде студенту у 
складу са Законом о дуалном 
моделу студија у високом 
образовању. 

- Будући да студенти у дуалном 
образовању примају месечну 
накнаду за учење кроз рад, 
потребно је размотрити 
могућност да се та накнада не 
сматра уговореном накнадом, 
јер студент није на раду већ на 
учењу кроз рад. Самим тим, 
једина основица за плаћање 
доприноса у овом случају била 
би најнижа месечна основица 
доприноса и не би постојала 
друга. 

 

91/11 - УС, 
93/12, 114/12 - 
УС, 47/13, 48/13 
- исправка, 
108/13, 57/14, 
68/14 - др. 
закон, 112/15, 
113/17, 95/18, 
86/19, 153/20) 

 - Закон о 
доприносима 
за обавезно 
социјално 
осигурање (Сл. 
гласник РС бр. 
84/04, 61/05, 
62/06, 5/09, 
52/11, 101/11, 
47/13, 108/13, 
57/14, 68/14 - 
др. закон, 
112/15, 113/17, 
95/18, 86/19, 
153/20)   
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- Одредбом члана 39. Закона о 
доприносима за обавезно 
социјално осигурање прописује 
се да се, када је период за који се 
обрачунава допринос краћи од 
месец дана, а испуњени су 
услови за примену најниже 
месечне основице доприноса, 
обрачун доприноса врши на 
сразмерни износ најниже 
месечне основице. 

Будући да студенти у дуалном 
моделу студија на извођењу 
учења кроз рад често проводе 
мање од максималног броја 
радних сати у току једног, 
потребно је појашњење да ли 
послодавци могу као основицу за 
плаћање доприноса да узму 
сразмерни износ најниже 
месечне основице. 

Предлог за допуну Одлуке о 
условима и начину за смањење 
царинских дажбина на одређену 
робу, односно за изузимање 
одређене робе од плаћања 
царинских дажбина у 2021. 
(„Сл.гласник РС“, број 159/2020) – 
кикирики 
 

Предлог произвођача 
кондиторских производа и 
произвођача производа од 
кикирикија је да се поменута 
одлука допуни са робом из 
тарифне ознаке 1202 42 00 00 са 
еx наименовањем за 
произвођаче кондиторске 
индустрије и произвођаче 

Одлука о 
условима и 
начину за 
смањење 
царинских 
дажбина на 
одређену робу, 
односно за 
изузимање 

*Упућена 
иницијатива 
 
04.03.2021. 
10.06-1/10 

Министарство 
финансија 
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Сирово језгро кикирикија тарифне 
ознаке 12 02 42 00 00 се не производи 
у Републици Србији и ради се о 
сировини која се користи у сопственој 
производњи за израду готових 
производа који се пласирају на 
домаће тржиште или се извозе. Стопа 
царине у Републици Србији износи 5% 
и виша је од стопе царине у ЕУ, која 
износи 0%. Највећа количина се увози 
из Аргентине и Индије, земаља са 
којима немамо потписане споразуме 
о слободној трговини, те не постоје 
одређене бенефиције за произвођаче 
приликом увоза наведеног производа. 

Кондиторска индустрија је већ 
годинама изложена нелојалној 
конкуренцији, како на домаћем тако и 
на иностраном тржишту, јер сировине 
набавља по ценама које су и до 20% 
веће у односу на цене конкурентских 
произвођача, тако да би смањење 
царинске стопе предметне тарифне 
ознаке довело до уштеде, зависно од 
процента учешћа у готовом производу 
од 1 до 2%.  
 
 
 

производа од кикирикија и 
стопом царине од 2%. 
 
Допуном Одлуке о условима и 
начину за смањење царинских 
дажбина на одређену робу, 
односно за изузимање одређене 
робе од плаћања царинских 
дажбина, са робом из наведене 
тарифне ознаке били би 
створени услови да компаније из 
Републике Србије на 
равноправној основи са земљама 
у окружењу пронађу своје место 
и учврсте своје позиције у 
међународној трговини. 

одређене робе 
од плаћања 
царинских 
дажбина у 
2021. 
(„Сл.гласник 
РС“, број 
159/20) 
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Предлог за укидање контролних 
акцизних маркица за кафу 
 
Изменом Закона о акцизама („Сл. 
гласник РС“, број 108/16) са применом 
од 01.01.2018., уведена је обавеза да 
се кафа намењена крајњој потрошњи 
обележава контролним акцизним 
маркицама које се купују код Народне 
банке Србије. Подзаконским актима 
ближе је уређена садржина, врста 
података и начин вођења регистра 
произвођача кафе, као и начин 
обележавања појединачног паковања 
кафе за крајњу потрошњу контролним 
акцизним маркицама. 

Примена Закона и подзаконских аката 
у области увођења акцизних маркица, 
довела је до огромног раста додатних 
активности, као и трошкова 
привредних субјеката. 

Након скоро три године примене 
наведених прописа, 
констатовано је да обавеза 
обележавања кафе и производа 
од кафе акцизним маркицама 
није остварила сврху-смањење 
сиве економије, већ представља 
искључиво намет свим 
произвођачима кафе у РС и 
обавезу додатног 
администрирања, па се 
предлаже да се члан закона који 
уређује ову обавезу, као и 
одредбе подзаконских аката које 
ближе одређују начин његове 
примене укину.  

Закон о 
акцизама („Сл. 
гласник РС“, 
број 108/16) 

Правилник о 
садржини, 
врсти података 
и начину 
вођења 
регистра 
произвођача 
алкохолних 
пића и кафе 
(„Сл. гласник 
РС“, број 3/05 и 
86/17) 

Уредба о 
изгледу 
контролне 
акцизне 
маркице, врсти 
података на 
маркици и 
начину и 
поступку 
одобравања и 
издавања 
маркица, 
вођења 

*Раније упућена 
иницијатива 
 
25.02.2021. 
10.06-1/8 

Министарство 
финансија 
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евиденција о 
одобреним и 
издатим 
маркицама и 
обележавања 
цигарета, 
алкохолних 
пића и кафе 
(„Сл. гласник 
РС“, бр. 137/04, 
108/17) 

Предлог за допуну Одлуке о 
условима и начину за смањење 
царинских дажбина на одређену 
робу, односно за изузимање 
одређене робе од плаћања 
царинских дажбина у 2021. 
(„Сл.гласник РС“, број 159/2020) – 
кафа 
 
У Републици Србији, као и на 
територији ЕУ, не постоји производња 
сирове (непржене) кафе. Наиме ради 
се о увозу сирове кафе за сопстену 
производњу, која битно утиче на цену 
коштања, као и на крајњу продајну 
цену.  
Царинска стопа на увоз из наведене 
тарифне ознаке у РС из тзв. „ трећих 
земаља“ износи 3%, док према 

Потребно је размотрити 
могућности допуне поменуте 
Одлуке са робом из тарифне 
ознаке 0901 11 00 00 и стопом 
царине 0% уместо важеће 
царинске стопе од 3%. 

Одлука о 
условима и 
начину за 
смањење 
царинских 
дажбина на 
одређену робу, 
односно за 
изузимање 
одређене робе 
од плаћања 
царинских 
дажбина у 
2021. години 
(„Сл.гласник 
РС“ број 159/20) 

*Раније упућена 
иницијатива 
 
23.02.2021. 
10.06-1/7 
 
 

Министарство 
финансија 
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Комбинованој номенклатури ЕУ стопа 
царине на увоз робе из ове тарифне 
ознаке у ЕУ износи 0%. 

Иницијатива за продужење рока за 
предају финансијских извештаја за 
2020. годину 
 
Рачуноводствене агенције иницирале 
су продужење рока за предају 
завршних рачуна због отежаних 
услова пословања током 2020. и 
почетком 2021. године. 

С обзиром да пандемија још увек 
траје и да на територији РС послује 
велики број малих агенција са по 
једним или двоје запослених радника, 
постоји потреба за продужењем рока 
предаје завршних рачуна за 2020. 
годину. Уколико би запослени у 
рачуноводственим агенцијма, због 
утицаја пандемије (болести или 
изолације) морали да одсуствују са 
посла током фебруара, то би за 
агенције представљало додатно 
оптерећење да изврше предају 
финансијских извештаја у 
предвиђеном року. 

Потребно је размотрити 
продужење рока предаје 
завршног рачуна, за потребе 
статистике, као и да последњи 
дан предаје уместо 1.03. буде 
31.03.2021.  године. Такође, 
потребно је размотрити и 
продужење рока предаје 
редовног годишњег финансијског 
извештаја са документацијом 
(члан 34. Закона) уместо 30.06. 
продужење рока до 15.07. и 
Консолидованог финансијског 
извештаја са документацијом 
уместо 2.08. продужење рока на 
16.08.2021. године.  

Закон о 
рачуноводству 
(„Сл. гласник 
РС“, број 73/19) 

*Раније упућена 
иницијатива 
 
17.02.2021. 
11.07-1/4 

Министарство 
финансија 
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Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 
 
o Иницијатива за измену Закона о порезу на добит правних лица - члан 40. ст. 14. и 15, чијим би се усвајањем олакшало 

пословање и даљи развој метало-прерађивачке индустрије у РС, али и отклонила неравноправност у тржишном положају 
резидентних правних лица која се баве откупом и прерадом секундарних сировина и отпада са нерезедитентним правним 
лицима која обављају исту делатност; 

o Умањење одређених накнада за ТВ и радио емитере; 
o Накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада; 
o Иницијатива за одлагање плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; 
o Молба за укључивање представника привреде у поступак израде подзаконских аката који ће ближе прописати садржај, 

достављање и регистровање електронске фактуре; 
o Иницијатива за измену мишљења Министарства финансија број 401-00-3522/2020-04, од 20.07.2020, у коме је наведено да 

Пореска управа врши исправке по примедбама пореских обвезника само у случајевима када су исте достављене пре истека 
рока за исплату директног давања, односно до краја месеца у ком су државна давања уплаћена; 

o Предлог мера подршке индустрији пива у Републици Србији; 
o Иницијатива за одлагање редовног годишњег пописа; 
o Иницијатива за смањење месечних накнада за приређивање игара на срећу за време трајања Уредбе о допуни уредбе о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID -19. 
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлог за продужење рока обавезе 
издавања потврде о усаглашености 
 
Групацијa контролних и 
сертификационих тела, Удружења за 
стручне, научне и техничке делатности 
Привредне коморе Србије, очекујe да 
ће престанак обавеза издавања 
потврда о усаглашености, као услова за 
стављање производа на тржиште 
Србије, од 01. јануара 2022. године, по 
основу Правилника о електричној 
опреми намењеној за употребу у 
оквиру одређених граница напона („Сл. 
гласник РС“, бр. 25/16, 21/20) , 
Правилника о електромагнетској 
компатибилности („Сл. гласник РС“, бр. 
25/16, 21/20) и Правилника о 
безбедности машина („Сл. гласник РС“, 
бр. 58/16, 21/20) који су донети по 
основу Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању 
усаглашености („Сл. гласник РС“, бр. 
49/21) који је у примени од 22. маја 
2021. године, изазвати поремећаје на 
тржишту Србије. 

Чланице Групације контролних и 
сертификационих тела Привредне 
коморе Србије предлажу да се 
размотри могућост продужења 
рока обавезе издавања потврде о 
усаглашености у наведеним 
правилницима до 01. јануара 
2024. године.  
 

Правилник о 
електричној 
опреми 
намењеној за 
употребу у 
оквиру 
одређених 
граница 
напона („Сл. 
гласник РС“, 
бр. 25/16, 
21/20) , 
Правилник о 
електромагне
тској 
компатибилн
ости („Сл. 
гласник РС“, 
бр. 25/16, 
21/20), 
Правилник о 
безбедности 
машина („Сл. 
гласник РС“, 
бр. 58/16, 

*Упућена 
иницијатива  
 
28.05.2021. 
11.07-1/11 

Министарство 
привреде 
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Чланови Групације уважавају 
становиште да електротехнички 
производи потпадају у групу мање 
ризичних производа као и потребу 
успостављања зоне слободне трговине 
и усклађивања наших закона са 
законодавством ЕУ, али ипак сматрају 
да је укидање обавезе издавања 
потврда о усаглашености преурањено, 
јер се нису у потпуности стекли услови 
који би обезбедили да се на тржиште 
Републике Србије пласирају само 
безбедни производи. Отвара се 
могућност да наше тржиште и 
потрошачи буду изложени значајном 
повећању небезбедних производа, а 
истовремено постоји опасност 
повећања обима сиве економије (на 
шта упозоравају и поједини заступници 
најпознатијих робних марки). 
Увозници, који своје пословање 
обављају у складу са свим важећим 
прописима у Републици Србији, могу 
очекивати и појаву нелојалне 
конкуренције. 

 
 
 
 
 

21/20) 
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Медијска стратегија и измене Закона о 
ауторским и сродним правима 
 

У тексту Стратегије развоја средстава јавног 

информисања у Републици Србији за 

период 2020-2025. године („Сл. гласник 

РС”, број 11/20), у даљем тексту Медијска 

стратегија, се спомињу значајне промене 

које би се одразиле на пословање 

организација за колективно остваривање 

ауторског и сродних права.  

Конкретно, Мере 3.5. и 4.8. Медијске 

стратегије предвиђају измене регулативе 

којима би се, између осталог, променио 

модел достављања података о 

искоришћавању предмета ауторског и 

сродних права, прописали посебни 

елементи минималних износа накнада за 

искоришћавање предмета ауторског и 

сродног права, дефинисао систем 

колективног преговарања, редефинисао 

положај организација за колективно 

остваривање ауторских и сродних права (и 

омогућило слободно организовање 

носилаца права), предвиделе 

бенефициране тарифе за одређене 

категорије корисника, итд. 

Предлог је да представници 
Групације организација за 
колективно остваривање права 
буду укључени у доношење 
референтних законских аката. 

Стратегија 
развоја 
средстава 
јавног 
информисања 
у Републици 
Србији за 
период 2020-
2025. године 
(„Сл. гласник 
РС”, број 
11/20) 

*Упућена 
иницијатива  
 
22.04.2021. 
11.06-1/11 

Министарство 
привреде 
 
Министарство 
културе и 
информисања  

Заводу за 
интелектуалну 
својину 
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Молба за одржавање састанка на 
тему измене и допуна контролних 
листа за керамичке плочице и њихову 
контролу од стране тржишних 
инспектора 
 
Законом о грађевинским производима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 83/18), између 
осталог, дефинисано је поступање 
надлежног  органа тржишног надзора 
када грађевински производ 
представља озбиљан ризик, поступање 
надлежног органа тржишног надзора 
ако усаглашени грађевински производ 
представља ризик по здравље и 
безбедност, овлашћења и дужности 
надлежног инспектора. 

Према наводима чланица Секције 
трговаца керамичком и санитарном 
опремом, контролу контролних листа 
за керамичке плочице, као и  контролу 
промета керамичке и санитарне 
опреме, претходних неколико година 
обављали су представници Сектора 

Предложено организовање 
састанка са представницима 
Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, на којем би 
представнике Секције трговаца 
керамичком и санитарном 
опремом и Удружења за трговину 
информисали да ли је Сектор 
тржишне инспекције 
Министарства трговине,туризма и 
телекомуникација надлежан за 
израду контролних листа за 
керамичке плочице и контролу 
промета керамичке и санитарне 
опреме и на којем би 
представници секције 
представили потенцијално могуће 
решење израде контролних листа 
за керамичке плочице. 

Закон о 
грађевинским 
производима 
(„Сл. гласник 
РС“, бр. 
83/18) 

*Упућена 
иницијатива 
 
25.03.2021. 
11.01-1/25 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
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тржишне инспекције Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација.  

Годишњим планом инспекцијског 
надзора тржишне инспекције за 2021. 
годину, нису обухваћене активности 
које се односе на контролу контролних 
листа за керамичке плочице и промета 
керамичке и санитарне опреме. 

Стратегијски мастер план развоја 
туризма Фрушке горе за подручје 
општине Ириг 
 
Према меморандуму о разумевању 
који је потписан између Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација 
и Привредне коморе Србије у циљу 
заштите, очувања и унапређења 
постојећих аутентичних туристичких 
ресурса, садржаја и простора, као и 
развоја нових, заснованих на 
принципима одрживог развоја и 
тржишно атрактивног унапређења 
туристичке понуде у скалду са 
принципима интегралног планирања у 
туризму. 

Достава Стратегијског мастер план 
развоја туризма Фрушке горе за 
подручје општине Ириг, на 
разматрање. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
02.03.2021. 
11.02-2/8 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
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Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године: 

o Проблеми у вези са извозом брашна у Северну Македонију и Босну и Херцеговину 
 

Чланице млинске индустрије Србије сусрећу се са проблемима приликом извоза брашна у Северну Македонију и Босну и Херцеговину, 
у погледу обавезе стављања маркица на паковање брашна, која представља нецаринску баријеру, чији је непосредан резултат отежан 
извоз и стварање непотребних трошкова. Код извоза у Босну и Херцеговину, проблем представља и чињеница да маркице по 
димензијама и квалитету папира, не одговарају апаратима за аутоматско лепљење, те се морају ручно лепити, што ствара додатне 
трошкове. Предлог је да се са надлежним државним органима Републике Северне Македоније и Републике Босне и Херцеговине, 
размотри иницијатива за стављање ван снаге прописа о обавези стављања евиденционих маркица за брашно, уз осврт да је и 
Република Србија укинула обавезу стављања маркица за брашно почев од 01.01.2019. године, Уредбом о привременим условима за 
обављање промета брашна, у складу са прописима ЕУ, јер се на заједничком тржишту ЕУ не признаје употреба маркица као вид 
контроле тржишта брашна. 
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлог за формирање радне групе 
за решавање питања 
административне неусаглашености  
елемената ветеринарског 
сертификата за извоз хране која 
садржи састојке анималног порекла 
између Србије и земље увозника 
(упућен предлог чланова РГ из ПКС)  
 
На основу закључака са састанка 
одржаног у Министарству 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде дана 17. марта 2021. 
године, на коме су присуствовали 
представници Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарства 
здравља и Привредне коморе 
Србије,заједнички је закључено да се 
формира оперативна радна група за 
решавање питања административне 
неусаглашености елемената 
сертификата између Србије и земље 
увозника на основу позитивних 
прописа и на захтев привреде. 

Предложено је да се радна 
група формира у кратком року, 
да се у рад укључе и 
представници фитосанитарне и 
пољопривредне инспекције, с 
обзиром на то да ће се јављати 
потреба за издавање 
службених сертификата и за 
друге производе. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
25.03.2021. 
10.06-1/13 
 
*Реализовано у 
делу за дечију 
храну-
ветеринарски 
сертификат 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

Управа за 
ветерину 

Управа за заштиту 
биља 

Министарство 
здравља 
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Стављање ван снаге Правилника о 
квалитету и другим захтевима за 
алкохолна пића („СЛ СЦГ“, број 24 
од 21. маја 2004, "СГ РС", број 74 од 
15. октобра 2010 - др. Правилник) 
 
Привредној комори Србије обратио 
се значајан број произвођача воћних 
вина указујући на проблеме са 
којима се суочавају због застареле 
подзаконске регулативе која се 
односи на производњу воћних вина. 
С тим у вези, дана 9. марта 2021. 
године у Привредној комори Србије 
одржан је састанак произвођача 
воћних вина, на коме је закључено да 
је у циљу отклањања 
ограничавајућих фактора у развоју 
производње воћних вина, потребно 
ставити ван снаге предметни 
Правилник. 

Наиме, предметни Правилник, који 
се примењује од 2004. године, од 
укупно 83 првобитна  члана, тренутно 
је важећих 7, док су остали замењени 
новом регулативом. Важећи чланови 
од 75. до 78. регулишу квалитет и 
друге захтеве за воћно вино.  

 

Стављањем постојећег 
Правилника ван снаге, област 
производње и промета воћних 
вина била би регулисана 
Законом о безбедности хране, 
а који регулише и многе друге 
производе са мањим 
садржајем алкохола.  

Прихватањем иницијативе 
олакшало би се пословање 
тренутним, као и будућим 
произвођачима воћних вина, 
нарочито узимајући у обзир 
чињенице да је Србија велики 
произвођач воћа, као и да је 
производња воћних вина у 
порасту, посебно у руралним 
срединама, а самим тим би се 
повећала и бруто вредност 
производње Републике Србије, 
као и извоз. 

Правилник о 
квалитету и другим 
захтевима за 
алкохолна пића 
(„СЛ СЦГ“, број 24 
од 21. маја 2004, 
"СГ РС", број 74 од 
15. октобра 2010 - 
др. Правилник) 

*Упућена 
иницијатива 
 
15.03.2021. 
10.06-1/11 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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Сходно наведеном, само делимично 
члан 75. Правилника регулише 
област производње воћних вина, који 
дефинише да се може стављати у 
промет пиће добијено алкохолном 
ферментацијом воћног сока или 
концентрисане воћне каше, и 
шећера, по технолошком поступку 
који се примењује у производњи 
вина прописаном Правилником о 
квалитету и другим захтевима за 
вино. Воћним вином се сматра и 
алкохолно пиће од меда. Воћним 
вином у смислу овог правилника не 
сматра се вино од грожђа. 

Предлог мера заштите производње 
скроба и производа од скроба  
 
На одржаном састанку са 
произвођачима скроба у ПКС, 
разматране су мере заштите 
производње скроба и производа од 
скроба, у циљу очувања производње 
у РС. 

Производи од скроба су на режиму 
квота за извоз у ЕУ- по систему 
увозних дозвола ЕУ (које је 
традиционално тржиште за 
пласирање производа), заједно са 
шећером. Са друге стране увоз из ЕУ 

Предлог чланова Групације 
произвођача и прерађивача 
лековитог, ароматичног и 
зачинског биља ПКС је да се 
уведу реципрочне мере са 
стране РС- увођење квота за увоз 
у Србију, скидање производа од 
скроба са система квота за извоз 
у ЕУ, што би омогућило директну 
продају партнерима у ЕУ, без 
посредовања увозника и 
увођење прелевмана, посебних 
мера заштите од прекомерног 
увоза производа скроба из ЕУ. 

/ 
 

*Раније упућена 
иницијатива 
 
26.01.2021. 
10.06-1/5 
 
*Одржан је 
састанак са 
МПШВ сектором 
за рурални развој 
03.02.2021. и 
затражено је да 
ПКС достави  
податке 
(повећање увоза, 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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истих сировина је на слободном 
режиму увоза у Србију. 

Споразум о слободној трговини 
између ЕУ и РС предвиђа могућност 
увођења опште мере заштите које се 
могу предузети у случају 
прекомерног увоза, а који би могао 
да нанесе озбиљну штету домаћој 
индустрији или да проузрокује 
озбиљне проблеме у неком сектору 
привреде (члан 41). Ова мера се 
најчешће односи на „замрзавање“ 
одобрених повластица, односно 
њихово смањење или укидање на 
ограничени временски рок на 
максимално 2+2 године. 

  

 

смањењу домаће 
производње, 
ценама 
производа из 
увоза у 
последњих 3-5 
година како би се 
могло сагледати 
да ли је дошло до 
поремећаја на 
домаћем 
тржишту) 

 

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за додатне мере подстицаја у области производње цвећа и украсног биља; 
o Допуна шифарника биљне производње и друге намене земљишних парцела који је саставни део Правилника о упису у 

регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног 
газдинства; 

o Иницијатива за скраћење транзиционог периода коришћења средстава за заштиту биља која садрже активну супстанцу 
ДИМЕТОАТ; 

o Проблеми у примени Закона о етанолу („Сл. гласник РС“, број 41/09) у делу који се односи на обавезе испуњавања услова 
произвођача; 
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o Иницијатива за допуну Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава („Сл. гласник РС“, број 
64/11 и 63/13, престао да важи: 99/18, у делу који се односи на медицинска средства у хуманој медицини); 

o Иницијатива за доношење Правилника о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни, као и методе 
узорковања и испитивања хране ради утврђивања присуства и нивоа одређених контаминената у храни; 

o Измена члана 61. Закона о безбедности хране у делу који се односи на стављање у промет нове хране („Сл. гласник РС“, број 
41/09 и 17/19); 

o Предлог за измену и допуну Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз 
диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном 
газдинству („Сл. гласник РС", број 88/17, 44/18-др. закон); 

o Иницијатива за укључење млинске и пекарске индустрије у систем подстицаја за инвестиције у прераду пољопривредних и 
прехрамбених производа у објекте и опрему за производњу; 

o Иницијатива за подршку рада наутичке привреде услед пандемије COVID -19 изазване вирусом SARS-CoV-2; 
o Иницијатива за измену и допуну Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди који је саставни део 

Уредбе о утврђивању Годишњег програма за развој саветодавних услуга у пољопривреди за 2021. („Сл.гласник РС“, број 
4/20). 
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МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Проблеми произвођача боја и лакова 
у вези са процесом управљања 
отпадом у Републици Србији 
 
Групација произвођача боја и лакова, 

Удружења за хемијску, гумарску 

индустрију и индустрију неметала у 

Привредној комори Србије, 

разматрала је проблеме са којима се 

овај део привреде суочава када је у 

питању збрињавање опасног 

индустријског отпада.  

Наведени проблеми односе се на 

немогућност реализовања уговора са 

више оператера за третман отпада по 

основу издате дозволе, с обзиром да су 

им исте делимично или у потупности 

одузете од стране Министарства 

заштите животне средине. 

Због одузимања дозвола овлашћеним 
оператерима за складиштење и 
третман опасног отпада, дугог рока за 
исходовање нових дозвола, 
произвођачи боја и лакова су у 

Предложено је да 
Министарство заштите 
животне средине понуди 
произвођачима, 
генераторима отпада, 
привремено решење за 
безбедно збрињавање овог 
отпада, с обзиром да су 
постојећи капацитети унутар 
фабрика готово пуни. 

Закон о 
управљању 
отпадом („Сл. 
гласник РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 
14/2016 и 
95/2018 - др. 
закон) 

*Упућена 
иницијатива 
 
02.04.2021. 
09.03-2/10 
 
* 02.06.2021. 
ПКС  је 
делегирала 
представника у 
РГ за израду 
нацрта закона 

Министарство 
заштите животне 
средине 
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ситуацији да генерисани отпад 
складиште на произвођачкој локацији. 
Убрзаном смањењу складишних 
капацитета произвођача, доприноси и 
складиштење амбалажног отпада који 
су произвођачи у обавези да преузму 
приликом враћања истог од купаца  и 
даље предају оператерима.  
Такође, скраћује се и дозвољени 

временски период привременог 

складиштења ове врсте отпада, 

дефинисан Законом о управљању 

отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 

88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), 

те су произвођачи боја и лакова 

суочени и са потенцијалним 

прекорачењем истог. 

Оваква ситуација не утиче само на 

пословање привредних субјеката кроз 

додатне финансијске трошкове, већ 

може директно утицати на безбедност 

и здравље запослених и животну 

средину. 

Проблеми привредних субјеката у 
вези са процесом управљања 
отпадом у Републици Србији 
 
 

У складу са изнетим проблемом 
предлажемо следеће: 

да Министарство заштите 
животне средине понуди 
привреди/генераторима отпада 

/ *Упућена 
иницијатива 
 
05.03.2021. 
09.03-2/8 

Министарство 
заштите животне 
средине 
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Решавање проблема индустријског 
отпада, посебно опасног отпада, 
представља велики проблема са којим 
се суочава наведени сектор. Отпад, 
посебно опасан отпад, највише се 
генерише индустријском 
производњом и представља велики 
ризик по здравље становништа и 
загађење животне средине, уколико се 
не збрињавања на прописан и 
правилан начин.  

Према информацијама Агенције за 
заштиту животне средине, 2019. 
године регистровано је 2.360 важећих 
дозвола за управљање отпадом. 
Неведени број је смањен у односу на 
2016. и 2017. годину. Разлог томе је 
што је одређени број дозвола за 
сакупљање и транспорт отпада истекао 
(период важења је 5 година), а 
оператери их нису обновили. 
Одређени број дозвола је и одузет 
оператерима.  

Конкретно, указујемо на проблем 
компаније Хенкел Србија која није у 
могућности да реализује уговоре са 
више оператера за третман оптада по 
основу издате дозволе, с обзиром на 
то да су им исте делимично или у 

алтернативно, макар и 
привремено решење за 
безбедно збрињавање овог 
отпада, с обзиром да су 
постојећи капацитети унутар 
фабрике готово пуни, односно у 
ситуацији када је скоро 
немогуће пронаћи оператера 
који може да збрине: 

1.  Опасан отпад 

2. Течни отпад - независно 
од тога да ли је опасан или 
неопасан,нарочито уколико 
према карактеризацији отпад 
дефинишу више врста 
индексних бројева 

Поред тога, предлажемо и 
хитну организацију састанка, а у 
циљу отварања дијалога 
између Министарства заштите 
животне средине, Одељења за 
управљање отпадом и 
оператера за управљање 
отпадом, ради 
идентификовања проблема, 
препрека и могућих решења, 
која би била у интересу 
привреде, државе, грађана и 
животне средине. 

 
*Одржана су два 
састанка са 
представницима 
Министарства 
 
*Министарство 
ће ПКС доставити 
драфт измена 
Закона како би се 
обухватили сви 
предлози 
привреде (увоз 
отпада и 
коришћење у 
енергетске сврхе, 
третман, 
складиштење 
индустријског 
отпада, 
унапређење 
система 
издавања 
дозвола 
оператерима за 
третман отпада у 
земљи и 
увоз/извоз). 
Након што МЗЖС 
размотри све 
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потупности одузете од стране 
Министарства заштите животне 
средине. Због проблема у примени 
дозвола за управљање отпадом, 
оператер нема могућност да преузме 
од генератора отпада, количине на 
складиштење, јер је решење проблема 
добијања дозвола још увек неизвесно. 
Са друге стране, сваки оператер има 
утврђене дозвољене капацитете за 
складиштење отпада. 

 

предлоге биће 
формирана РГ за 
измену Закона 
 
*25.03.2021.ПКС 
је достављен 
полазни текст за 
израду новог 
нацрта закона о 
управљању 
отпадом 
 
* 09.04.2021. 
Упућени 
коментари ПКС 
на радну верзију 
предлога 
 
* 02.06.2021. ПКС  
је делегирала 
представника у 
РГ за израду 
нацрта закона 

Предлози за измену Уредбе о 
условима и начину спровођења 
субвенционисане куповине нових 
возила која имају искључиво 
електрични погон, као и возила која 
уз мотор са унутрашњим 
сагоревањем покреће и електрични 

Предлози за измене Уредбе су: 

➢ Члан 1.  
да се омогући плаћање и 
испорука возила и пре 
издавања решења а да се пре 
исплате возила, на основу 
рачуна и уговора о купопродаји 

Уредба о 
условима и 
начину 
спровођења 
субвенционисане 
куповине нових 
возила која имају 

*Делимично 
реализовано 
 
04.03.2021. 
11.01-1/22 
 
* 27.05.2011. 

Министарство 
заштите животне 
средине  
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погон (хибридни погон), („Сл. гласник 
РС“ број 156/20)  
 
Истакнуто је да је удео продаје нових 
хибридних и електричних возила у 
укупној продаји нових 
конвенционалних возила у Србији 
доста скроман, а овом Уредбом ће 
продаја нових хибридних возила бити 
још нижа, што ће додатно отежати 
продају многим увозницима возила. 

Већина хибридних возила која су била 
субвенционисана у протеклој години 
не испуњава задате параметре, тј. има 
емисију CО2 која је већа од 100гр/км 
чиме се губи основ за субвенцију. 

 

возила, утврди да се ради о 
новом возилу које није било 
регистровано у тренутку 
подношења захтева за 
субвенцију, односно 
обавештења Министарства 
заштите животне средине да је 
захтев уредан - комплетан. 
Уколико купац жели да плати 
возило, пре издавања решења 
или исплате субвенције, то 
чини на сопствену одговорност.  

➢ Члан 4.  
У складу са променом 
стандарда за мерење издувне 
емисије, предлажемо да 
граничне комбиноване 
вредности емисије CO2 по 
WLTP циклусу буду 130 г/км 
(заокружено), уместо 100 г/км 
како је предвиђено важећом 
уредбом, а да се издувна 
емисија за plug-in хибриде 
увећа на 65 г/км.  

➢ Члан 6. 
да се у изјави о испуњавању 
услова прописаних Уредбом 
уписује опсег комбиноване 
вредности емисије CO2 (који је 

искључиво 
електрични 
погон, као и 
возила која уз 
мотор са 
унутрашњим 
сагоревањем 
покреће и 
електрични погон 
(хибридни 
погон), („Сл. 
гласник РС“ број 
156/20) 

Измењена 
предметна 
уредба - у делу 
емисије CO2 
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познат) или да се уопште не 
наводи податак о емисији CO2, 
а да се COC образац доставља 
Министарству касније, заједно 
са рачуном и уговором, пре 
исплате субвенције. 

Иницијатива индустрије за измене 
Закона о управљању отпадом 
 
Проналажења ефикасног, а 
истовремено системског и одрживог 
решења на захтеве који су приоритетни 
за привреду. 
Систем управљања отпадом у РС не 
развија се жељеним темпом. 
Последње суштинске измене Закона о 
управљању отпадом извршене су 2010. 
и 2016., а Јавне расправе спроведене 
су 2017. и 2019., али без крајњег 
епилога.  
Измене Закона о управљању отпадом, 
као кровног закона којим се регулишу 
токови отпада, неопходне су, пре свега 
због потребе редефинисања 
управљања отпадом који генерише 
индустрија. 

Потребно је извршити измене 
предметног закона, формирати 
Радну групу која би на основу 
предлога измена које постоје, 
брзо и ефикасно могла да 
заврши рад и припреми  Нацрт 
измена Закона о управљању 
опрадом. 
 

Закон о 
управљању 
отпадом („Сл. 
гласник РС“, бр. 
36/2009, 88/2010, 
14/2016 и 
95/2018 - др. 
закон) 

*Раније упућена 
иницијатива 
 
02.02.2021. 
13.04-1/5 
 
* 02.06.2021. 
ПКС  је 
делегирала 
представника у 
РГ за израду 
нацрта закона 

Министарство 
заштите животне 
средине 
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Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за одлагање плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; 
o Предлог правилника о техничким и другим захтевима за пластичне кесе за ношење и о оцењивању усаглашености; 
o Предлози привреде за имплементацију пакета брзих, ефикасних и ефективних мера у циљу спречавања загађења ваздуха у 

градским срединама Србије; 
o Накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада. 
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
 

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за проширење овлашћења техничким прегледима за издавање регистационих налепница 
 
С обзиром на то да су овлашћени технички прегледи, делегиране послове у периоду ванредног стања успешно обављали и 
да су обезбеђени сви технички услови на интернет страници eУправе, Одбор Групације техничких прегледа сматра да се 
тада дата овлашћења задрже и да издавање регистрационих налепница за возила: предузетника, ауто школа, таксиста, 
инвалида, јавних установа регистрованих у АПР-у и тегљача, постану део редовних послова техничких прегледа. 
 

o Иницијатива за измену Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката 
за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности, („Сл. гласник РС“, број 
114/17), Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, („Сл. гласник РС“, број 1/18) и 
Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ“, број 24/87) - Одговор 
МУП број 217-173/21 од 03.02.2021. у коме информишу ПКС да је Правилник о техничким нормативима за безбедност од 
пожара и експлозија објављен у „Сл. Листу СФРЈ“ и да не постоји законска могућност измене истог, те да је потребно 
приступити изради потпуно новог правилника који уређују ову област. Предлози ПКС ће бити узети у разматрање. 
 

o Иницијатива за примену члана 264. став 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др.закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – 
др. Закон) - Одговор МУП број 01-1228/20-3 од 11.01.2021. у коме обавештавају ПКС да централни информациони систем 
техничких прегледа возила још није израђен, односно да још увек није утврђена цена услуге Агенције за његово одржавање 
и унапређење, и да нису створени сви предуслови да се утврди коначна цена техничког прегледа. 
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива Предлог Правилник о 
минималним лучким тарифама 
предвиђених законом о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама 
 
Агенција за луке је 8.4.2021. послала 
допис Удружењу за саобраћај - 
Групацији за луке и пристаништа у коме  
нас је информисала да је ревидирала 
Предлог правилника о минималним 
лучким тарифама и пратећу табелу, коју 
је Групација као свој предлог послала 
Агенцији 01.02.2021.године 

С тим у вези, АУЛ-а затражила је од 
Групација за луке и пристаништа да 
унесе предлоге конкретних вредности 
минималних износа у циљу коначног 
усвајања предложеног правилника као 
и попуњену табелу са усаглашеним 
вредностима. 

 

На седници Групације за 
луке и пристаништа 
Привредне коморе Србије 
одржаној 11.5.2021. године, 
пажљиво је сагледан 
предлог Правилника који је 
Агенција за управљање 
лукама доставила и 
констатовано је да чланови 
нису сагласни са 
достављеним предлогом.  
 
Уважавајући ангажовање 
Агенције за луке на 
припреми предметног 
правилника уз поменути 
допис ка Агенцији, Групација 
за луке и пристаништа је 
доставила и  образложење 
ставова Групације која остаје 
при предлогу тарифа које су 
достављене фебруара 2021. 
године.  
 
Указујемо да је Предлог 
тарифа од кључног значаја 

Правилника о 
минималним 
лучким тарифама у 
складу са Законом 
о пловидби и 
лукама на 
унутрашњим 
водама (Службени 
гласник РС 73 од 
12. октобра 2010, 
121 од 24. 
децембра 2012, 18 
од 13. фебруара 
2015, 96 од 26. 
новембра 2015 – 
др. закон, 92 од 14. 
новембра 2016, 
104 од 23. 
децембра 2016 - 
др. закон, 113 од 
17. децембра 2017 
- др. закон, 41 од 
31. маја 2018. и 
37/19 и 9/20 
др.закон 

*Упућена 
иницијатива 
 
24.05.2021. 
11.04-6/35 
 
*Раније упућена 

иницијатива 

2020. године 

 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

 

Агенција за 
управљање 
лукама-АУЛ 
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за даље пословање лучких 
оператера, опстанак на 
тржишту лучких услуга, као и 
планове развоја лучких 
подручја и да постоји реална 
опасност да може доћи до 
проблема у пословању ове 
привредне гране уколико се 
не уваже стручни предлози 
тарифе.  
 
Групација за луке и 
пристаништа остаје при свом 
првобитном Предлогу 
правилника о минималним 
лучким тарифама 
достављеног фебруара 2021.  

Молба за добијање информације – 
планови за доношење Одлуке о 
спровођењу поступка за доделу 
средстава као стимулативних мера 
путем јавног позива за унапређење 
комбинованог транспорта за 2021. 
годину 
 
С обзиром да се Одлуком о спровођењу 
поступка за доделу средстава као 
стимулативних мера путем јавног 
позива за унапређење комбинованог 
транспорта за 2021. годину. додељују 

Како су финансијска 

средства за стимулативне 

мере предвиђена Законом о 

буџету Републике Србије за 

2021. годину, као и да 

Уредба о стимулативним 

мерама у циљу унапређења 

комбинованог транспорта 

("Службени гласник РС", бр. 

62 од 30. августа 2019, 64 од 

6. септембра 2019 – 

Уредба о 
стимулативним 
мерама у циљу 
унапређења 
комбинованог 
транспорта („Сл. 
гласник РС“, бр. 62 
од 30. августа 2019, 
64 од 6. септембра 
2019 – исправка) 

*Упућена 
иницијатива 
 
11.05.2021. 
11.04-6/31 
 
*Одговор МГСИ, 
Сектора за 
железнице и 
интермодални 
транспорт број: 
401-00-
00602/2021-04 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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средства намењена за пружање 
подршке пословању привредних 
субјеката преко којих се реализује 
комбиновани транспорт и унапређење 
комбинованог транспорта у Репубици 
Србији, Привредној комори Србије су се 
обратиле чланице са молбом за 
прикупљање информације о плановима 
Министарства по овој теми. У 
разговорима са чланицама Привредне 
коморе Србије, компанијама које 
послују у оквиру транспортног сектора 
информисани смо о њиховим 
пословним плановима за текући 
период и планираним инвестицијама у 
опрему за комбиновани транспорт и 
изградњу инфраструктуре у Србији. 
Изнет је став да ове компаније оцењују 
као значајан подстрек унапређењу 
пословања, средства која Министарство 
додељује као стимулативне мере за 
унапређење комбинованог транспорта. 

исправка) ближе одређује 

услове за примену мере, 

заинтересовани привредни 

субјекти изражавају наду да 

ће Министарство 

грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре у 

наредном периоду донети 

предметну Одлуку за 2021. 

годину. 

 

од 25.05.2021. 
Обавештавају 
ПКС да, с 
обзиром да је 
епидемија 
вируса COVID -19 
и даље у току за 
сада немају 
прецизну 
информацију да 
ли ће у току 
2021. године 
бити донета 
Одлука о 
спровођењу 
поступка за 
доделу 
средстава као 
стимулативних 
мера 

Иницијатива за измену члана 86. став 
6. Правилника о подели моторних и 
прикључних возила и техничким 
условима за возила у саобраћају на 
путевима („Сл. гласник РС“, бр. 40/12, 
102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 
78/15, 111/15 - др. пропис, 14/16, 
108/16, 7/17 - исправка, 63/17, 45/18, 

С обзиром на то да би се 
применом овог Правилника 
угрозило пословање 
предузећа која се баве 
протектирањем, у смислу 
50% смањења пласмана 
протектираних пнеуматика 
на тржиште Републике 

Правилник о 
подели моторних и 
прикључних возила 
и техничким 
условима за возила 
у саобраћају на 
путевима („Сл. 
гласник РС“, бр. 

*Упућена 
иницијатива 
 
06.05.2021. 
09.03-2/13 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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70/18, 95/18, 104/18, 93/19, 2/20 – 
исправка 
 
Правилник о подели моторних и 
прикључних возила и техничким 
условима за возила у саобраћају на 
путевима у члану 86 став 6 предвиђа 
„на моторним возилима могу се 
користити обновљени пнеуматици, 
осим на управљачким точковима“. 
Процес производње протектираних 
пнеуматика је захтеван и врло сличан 
производњи нових пнеуматика. 
Квалитет протектираних пнеуматика се 
потврђује сертификатом ECE након 
испитивања и тестирања од стране 
акредитованих кућа у ЕУ. Протектирање 
је третман пнеуматика који би 
завршили као отпад, чиме им се даје 
нова употребна вредност у складу са 

препорукама Европске Комисије у делу 
пуне  примене  "Circular Economy 
Package". Услов да на погонским 
точковима не могу да буду 
протектирани пнеуматици не постоји за 
путничка, комби и теретна возила ни у 
једној земљи у ЕУ, само у неким 
земљама постоји за аутобусе за превоз 
путника. ЕУ је прописла обавезу 
сертификата ECE којим се доказује да је 

Србије, а самим тим и 
довело неизвесности 
опстанка ових предузећа, до 
евентуалног смањења 
запослених, предлажемо: 

- да се у члан 86 став 6 
преформулише и да 
гласи „на моторним 
возилима могу се 
користити 
обновљени 
пнеуматици, осим на 
управљачким 
точковима на  
аутобусима у 
међумесном и 
међународном 
превозу “. 

 

40/12, 102/12, 
19/13, 41/13, 
102/14, 41/15, 
78/15, 111/15, 
14/16, 108/16, 7/17 
- испр., 63/17, 
45/18, 70/18, 95/18, 
104/18, 93/19) 
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протектирани пнеуматик истог 
квалитета и перформанси као нови, али 
не постоји забрана употребе 
протектираних пнеуматика на 
управљачким точковима јер су 
тестирања доказала да не угрожавају 
безбедност у саобраћају. 

Инцијатива за измену и допуну Закона 
о грађевинским производима („Сл. 
гласник РС“, бр. 83/2018) 
 
Привредној комори Србије обратиле су 
се компаније које се баве 
производњом грађевинских производа 
поводом примене појединих одредби 
Закона о грађевинским производима 
(„Сл. гласник РС“, број 83/18). 

Наиме, Законом о грађевинским 
производима („Сл. гласник РС“, бр. 
83/18) се, између осталог, уређују 
услови и обавезе привредних субјеката 
приликом стављања на тржиште 
грађевинских производа.  

Чланом 56. поменутог Закона 
прописано је да „надзор над 
спровођењем овог закона и прописа 
донетих на основу овог закона, 
спроводи министарство надлежно за 
послове грађевинарства“. Ипак, Закон 

Предлажемо да се Закон о 
грађевинским производима 
допуни тако што ће, након 
члана 56, бити додат нови 
члан 56a. који гласи: 

„Инспекцијски надзор који 
се односи на производњу, 
стављање на тржиште, 
испоруку на тржиште и 
дистрибуцију грађевинских 
производа спроводи 
тржишна инспекција у 
складу са законом којим се 
уређује тржишни надзор и 
законом који се уређује 
инспекцијски надзор. 

Инспекцијски надзор који се 
односи на употребу 
грађевинских производа, у 
складу са овим законом, 
прописима донетим на 
основу овог закона као и 

Закон о 
грађевинским 
производима („Сл. 
гласник РС“, број 
83/18) 

*Упућена 
иницијатива 
 
29.03.2021. 
09.02-1/11 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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не садржи ближе одреднице које би 
дефинисале надлежности над 
стављањем на тржиште, испоруком на 
тржиште и дистрибуцијом 
грађевинских производа. 

посебним прописима којима 
се утврђују захтеви за 
употребу грађевинских 
производа, уградњу и 
перформансе грађевинских 
производа у односу на 
њихове битне 
карактеристике које утичу на 
испуњавање основних 
захтева за објекте, спроводе 
грађевински инспектори, 
инспектори заштите од 
пожара, инспектори заштите 
животне средине, 
инспектори рада, санитарни 
инспектори и други 
инспектори у складу са 
посебним прописима у 
складу са законом којим се 
уређује тржишни надзор и 
законом који се уређује 
инспекцијски надзор. 

Инспектор је дужан да 
пружа стручну помоћ у 
вршењу инспекцијског 
надзора и да даје стручна 
објашњења, да предузима 
превентивне мере, 
укључујући и то да 
обавештава субјекта 
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инспекцијског надзора у 
вези са обавезама из 
прописа, указује субјекту 
инспекцијског надзора на 
могуће забрањене, односно 
штетне последице његовог 
понашања, опомене 
субјекта инспекцијског 
надзора на потребу 
отклањања узрока на 
законитости које могу 
настати у будућности.“ 

Предложене измене 
омогућиле би да се, у 
кратком року, успоставе 
равноправни услови 
пословања за све учеснике 
на тржишту грађевинских 
производа Републике 
Србије. Измене и допуне 
поменутог Закона подстакле 
би конкурентност и сачувале 
рентабилност производње 
грађевинских производа у 
Србији. 

Проблем кажњавања превозника из 
Републике Србије, односно возача, за 
кршење мере самоизолације приликом 
транзитирања Републике Хрватске 
Република Хрватска у оквиру мера које 

Имајући у виду да су возачи 
практично изоловани у 
својим кабинама и да им је 
контакт са другим лицима 
сведен на минимум (чак не 

 *Упућена 
иницијатива 
 
08.03.2021. 
11.04-6/12 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 



62 
  

спроводи у борби против пандемије 
корона вируса, примењује ограничење 
времена за страна возила у транзиту, 
идентично као и Република Србија. Мера 
обавезује возача да, када улази на 
територију Републике Хрватске са 
намером транзита, да исту напусти у 
периоду не дужем од 12 часова од 
тренутка уласка. Проблем настаје у 
случајевима када возач због ограничења 
у правилима времена вожње и обавезног 
одмора (АЕТР) мора да започне обавезни 
дневни одмор на територији Републике 
Хрватске, или уколико из других разлога 
(квар возила, гужва на граничном 
прелазу и сл.) возач не успе да напусти 
територију Хрватске у оквиру 
предвиђених 12 сати. 

Уколико дође до прекорачења тог 
времена од 12 часова, према актуелним 
прописима, возач је дужан да буде у 
самоизолацији, односно карантину. 
Међутим, надзорни органи Републике 
Хрватске кажњавају такве возаче за 
кршење мере самоизолације (а не 
прекорачења рока од 12 сати), где је 
прописана минимална казна 8.000 ХРК, 
плус 500 ХРК за трошкове поступка, 
односно са преко 1.000 евра. 
 

присуствују 
утовару/истовару), 
тумачење прописа у смислу 
прихватања кабине возила 
као одговарајућег простора 
за самоизолацију, решило 
би део проблема са којима 
се у овим ванредним 
околностима за пословање 
сусрећу сви превозници. 

Молимо да се подржи 
овакав захтев и затражи од 
надлежних органа 
Републике Хрватске, али и 
од органа Републике Србије,  
(министарства здравља) 
тумачење донетих мера у 
смислу да се кабина 
теретног возила у 
међународном транспорту 
сматра прихватљивим, тј. 
одговарајућим простором за 
самоизолацију (бар у неком 
ограниченом периоду који 
би омогућио дневни одмор 
возача у кабини). 

 
*Информација 
од ХГК-Хрватска 
Господарска 
Комора (ХГК) је 
19.03.2021. 
упутила предлог 
Стожеру цивилне 
заштите 
Републике 
Хрватске-
Предлог није 
прихваћен. 
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Иницијатива Групације за транспорт 
опасне робе Привредне коморе 
Војводине у вези са применом Закона 
о транспорту опасне робе („Сл. гласник 
РС“, бр. 104/16,83/18,95/18 – др. 
Закон, 10/19 – др. Закон) 
 
Чланови Групације за транспорт опасне 
робе Привредне коморе Војводине су 
на седници одржаној 17.09.2020. 
године, у Новом Саду, разматрали 
проблеме у примени Закона о 
транспорту опасне робе („Сл. гласник 
РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18 - др. 
закон, 10/19 - др. закон).  

С тим у вези, а у циљу унапређења 
регулаторног оквира за пословање 
привредних субјеката у Србији, 
прослеђене на разматарање 
иницијативе са одржаног састанка које 
су усвојене одлукама Управног одбора 
Привредне коморе Војводине на 
седници одржаној 03.02.2021. године: 

1. Иницијатива за одлагање примене 
одредбе, којом је дефинисано да ће се 
за цистерне и возила за која не може 
да се утврди усклађеност са захтевима 
из члана 42. став 1. и 2. Закона о 
транспорту  опасне робе, а за која је 

Предлог је да се размотре 
достављене иницијативе и 
да се заједнички изнађе 
најцелисходније решење, и 
на тај начин привреди 
пружи подршка, имајући у 
виду тешку ситуацију у 
пословању која је изазвана 
ширењем пандемије COVID -
19. 

Закон о транспорту 
опасне робе („Сл. 
гласник РС“, бр. 
104/16,83/18,95/18 
– др. Закон, 10/19 – 
др. Закон) 

*Упућена 
иницијатива 
 
03.03.2021. 
11.04-6/11 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 



64 
  

издат АДР сертификат о одобрењу за 
возило чији рок важења није истекао 
до дана ступања на снагу Закона о 
транспорту опасне робе, издавати АДР 
сертификат о одобрењу за возила на 
основу годишње контроле техничких 
карактеристика коју, према пододељку 
9.1.2.3. АДР врше именована тела и на 
основу доказа о техничкој исправности 
са последњег редовног техничког 
прегледа, након 31. децембра 2020. 
године. 

2. Иницијатива за одлагање примене 
Правилника о начину и условима за 
утврђивање траса за превоз опасне 
робе у друмском саобраћају и начину 
лоцирања и праћења возила („Сл. 
гласник РС“, број 59/19 ) до даљег, као 
и да се изменом Закона ова обавеза 
укине, због већ постојећег система 
праћења. 
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Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године:  

o Иницијатива за измену члана 41. став 13. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 
возила у саобраћају на путевима 
 

Иницијативом је предлажено да се проценат неуједначености повећа са 20% на 30% и у складу са тим измени и члан 41. става 13. 
Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевимана начин да гласи: 
„Неуједначеност силе кочења по обрту точка не сме бити већа од 30%“. 
 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
 

Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је /разматра се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за увођење електронског документа и електронског праћења одсуствовања запосленог са рада због привремене 
спречености за рад 

У складу са важећим прописима запослени који из здравствених разлога мора да одсуствује са рада (сопствени здравствени 
разлози, нега члана породице и сл.) оправдање за одсуство добија у виду потврде о наступању привремене спречености за 
рад и извештаја (дознака) о привременој спречености за рад. 

Предлаже се увођење новина у систем одобравања, попуњавања и достављања документације у вези са одсуством 
запослених са рада због привремене спречености за рад. 



66 
  

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
 

Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за реализацију учења кроз рад у компанијама у оквиру дуалног модела образовања  

У условима узрокованим COVID -19 вирусом, многим компанијама је било отежано, а у великом броју случајева и онемогућено 
испуњавање услова за издавање Потврде о провери испуњености услова за извођење учења кроз рад. С обзиром на то да је 
чланом 16. Закона о дуалном образовању предвиђено да школа закључује уговор са једним или више послодаваца који имају 
Потврду, омогућити закључивање Уговора и са оним послодавцима који су у поступку стицања Потврде, како би и ученици који 
су уписали „дуалне'' профиле неометано могли да започну школску годину. 

Размотрити и могућност да се компанијама које учествују у реализацији дуалног образовања дозволи одлагање обавезе 
исплате накнаде за учење кроз рад у складу са чланом 34. Закона, уколико се компаније, због актуелне ситуације са вирусом 
COVID -19 и отежаних услова пословања, суочавају са финансијском кризом, а спремне су да понуде прилику ученицима да 
стекну квалитетно образовање у свом радном окружењу. 
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МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Медијска стратегија и измене Закона о 
ауторским и сродним правима 
 
У тексту Стратегије развоја средстава 

јавног информисања у Републици 

Србији за период 2020-2025. године 

(„Сл. гласник РС”, број 11/20), у даљем 

тексту Медијска стратегија, се спомињу 

значајне промене које би се одразиле 

на пословање организација за 

колективно остваривање ауторског и 

сродних права. Конкретно, Мере 3.5. и 

4.8. Медијске стратегије предвиђају 

измене регулативе којима би се, 

између осталог, променио модел 

достављања података о 

искоришћавању предмета ауторског и 

сродних права, прописали посебни 

елементи минималних износа накнада 

за искоришћавање предмета ауторског 

и сродног права, дефинисао систем 

колективног преговарања, 

Предлог је да представници 
Групације организација за 
колективно остваривање 
права буду укључени у 
доношење референтних 
законских аката. 

Стратегија 
развоја 
средстава 
јавног 
информисања у 
Републици 
Србији за 
период 2020-
2025. године 
(„Сл. гласник 
РС”, број 11/20) 

*Упућена 
иницијатива  
 
22.04.2021. 
11.06-1/11 

Министарство 
културе и 
информисања 

Министарство 
привреде 
 
Заводу за 
интелектуалну 
својину 
 

 



68 
  

редефинисао положај организација за 

колективно остваривање ауторских и 

сродних права (и омогућило слободно 

организовање носилаца права), 

предвиделе бенефициране тарифе за 

одређене категорије корисника, итд. 

Предлог за измену услова за 
остваривање права на доделу 
подстицајних средстава за ТВ серију 
 
Током 2020. године на снази је била 
Уредба о подстицајима инвеститору да 
у Републици Србији производи 
аудиовизуелно дело, која је 
подразумевала минимални износ по 
епизоди ТВ серије 100.000 евра. 
Тржиште ТВ серија расте и развија се, 
али се буџети нису повећали за 50% те 
је и износ од 150.000 евра 
непримереног раста у односу на 
претходно примењивани. 

Током пандемије која и даље траје, 
управо производња ТВ серија је 
обезбедила континуиране приходе за 
филмске раднике, глумце, ауторе и 
слободне уметнике у Србији. Филмске 
копродукције су тренутно стале са 
производњом, због ограничења 
путовања и блокада од стране 

Групација кинематографије je 
мишљења да је потребно да 
наведена уредба прати развој 
тржишта, те стога предлаже 
да праг за производњу ТВ 
серија буде увећан за 20%, 
односно да износи 120.000 
евра по епизоди.  

 

Уредба о 
подстицајима 
инвеститору да 
у Републици 
Србији 
производи 
аудиовизуелно 
дело („Сл. 
гласник РС“, 
број 3/21). 

 

*Упућена 
иницијатива  
 
22.04.2021. 
11.06-1/12 

Министарство 
културе и 
информисања 
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осигуравајућих кућа, а тренутни однос у 
производњи филма и ТВ серија је 80% у 
корист серија, што све указује на 
чињеницу да се целокупна индустрија 
тренутно ослања управо на ТВ серије. 

 

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 

o Умањење одређених накнада за ТВ и радио емитере; 
o Молба за помоћ запосленима у делатностима приказивања и дистрибуције-допис је упућен Влади РС. 

 
 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
 

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за увођење електронског документа и електронског праћења одсуствовања запосленог са рада због 
привремене спречености за рад  

У складу са важећим прописима запослени који из здравствених разлога мора да одсуствује са рада (сопствени 
здравствени разлози, нега члана породице и сл.) оправдање за одсуство добија у виду потврде о наступању привремене 
спречености за рад и извештаја (дознака) о привременој спречености за рад. 
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Предлаже се увођење новина у систем одобравања, попуњавања и достављања документације у вези са одсуством 
запослених са рада због привремене спречености за рад. 

o Иницијатива за формирање посебних уговора за лекове без утицаја на буџет у односу на компараторе  
 
Ситуације је тренутно таква да РФЗО не пружа могућност склапања посебних уговора за лекове који не захтевају додатна 
финансијска средства у односу на средства која би се издвојила за лекове компараторе према ценама са Листе лекова.  
 
Предложено је да се омогући склапање посебних уговора између носилаца дозволе за лек и РФЗО за лекове чије стављање 
на Листу лекова не би захтевало додатна финансијска средства у односу на средства која би се издвојила за лекове 
компараторе према ценама са Листе лекова. Такође, размотрити могућност потписивања оваквих посебних уговора, како за 
лекове са Б и Ц Листе лекова, тако и са А и А1.  

 

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива Предлог Правилник о 
минималним лучким тарифама 
предвиђених законом о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама 
 
Агенција за луке је 08.04.2021. послала 
допис Удружењу за саобраћај - 
Групацији за луке и пристаништа у коме 
нас је информисала да је ревидирала 
Предлог правилника о минималним 
лучким тарифама и пратећу табелу, коју 
је Групација као свој предлог послала 

На седници Групације за 
луке и пристаништа 
Привредне коморе Србије 
одржаној 11.5.2021. године, 
пажљиво је сагледан 
предлог Правилника који је 
Агенција за управљање 
лукама доставила и 
констатовано је да чланови 
нису сагласни са 
достављеним предлогом.  
 

Правилник о 
минималним 
лучким тарифама у 
складу са Законом 
о пловидби и 
лукама на 
унутрашњим 
водама („Сл. 
гласник РС“, бр 7.3 
од 12. октобра 
2010, 121 од 24. 
децембра 2012, 18 

*Упућена 
иницијатива  
 
24.05.2021. 
11.04-6/35 
 
*Раније упућена 

иницијатива 

2020. године 

Агенција за 
управљање 
лукама-АУЛ 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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Агенцији 01.02.2021.године 

С тим у вези, АУЛ-а затражила је од  
Групација за луке и пристаништа да 
унесе предлоге конкретних вредности 
минималних износа у циљу коначног 
усвајања предложеног правилника као 
и попуњену табелу са усаглашеним 
вредностима 

 

 
Уважавајући ангажовање 
Агенције за луке на 
припреми предметног 
правилника уз поменути 
допис ка Агенцији, Групација 
за луке и пристаништа је 
доставила и образложење 
ставова Групације која остаје 
при предлогу тарифа које су 
достављене фебруара 2021. 
године.  
Указујемо  да је Предлог 
тарифа од кључног значаја 
за даље пословање лучких 
оператера, опстанак на 
тржишту лучких услуга, као и 
планове развоја лучких 
подручја и да постоји реална 
опасност да може доћи до 
проблема у пословању ове 
привредне гране уколико се 
не уваже стручни предлози 
тарифе.  
Групација за луке и 
пристаништа остаје при свом 
првобитном Предлогу 
правилника о минималним 
лучким тарифама 
достављеног фебруара 2021. 

од 13. фебруара 
2015, 96 од 26. 
новембра 2015 – 
др. закон, 92 од 14. 
новембра 2016, 
104 од 23. 
децембра 2016 - 
др. закон, 113 од 
17. децембра 2017 
- др. закон, 41 од 
31. маја 2018. и 
37/19 и 9/20 
др.закон 
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УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлог за формирање радне групе 
за решавање питања 
административне неусаглашености  
елемената ветеринарског 
сертификата за извоз хране која 
садржи састојке анималног порекла 
између Србије и земље увозника 
(упућен предлог чланова РГ из ПКС)  
 
На основу закључака са састанка 
одржаног у Министарству 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде дана 17. марта 2021. 
године, на коме су присуствовали 
представници Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарства 
здравља и Привредне коморе 
Србије,заједнички је закључено да се 
формира оперативна радна група за 
решавање питања административне 
неусаглашености елемената  
 

Предложено је да се радна група 
формира у кратком року, да се у 
рад укључе и представници 
фитосанитарне и пољопривредне 
инспекције, с обзиром на то да ће 
се јављати потреба за издавање 
службених сертификата и за друге 
производе. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
25.03.2021. 
10.06-1/13 
 
*Реализовано у 
делу за дечију 
храну-
ветеринарски 
сертификат 

Управа за заштиту 
биља 

Управа за ветерину 

Министарство 
здравља 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

 



73 
  

сертификата између Србије и земље 
увозника на основу позитивних 
прописа и на захтев привреде. 

Недозвољен промет фунгицида за 
третирање семена пшенице 
 
Чланице Групације за семенарство 
Удружења за биљну производњу и 
прераду биљних производа ПКС, 
обратиле су се указујући на проблем 
нелегалног промета фунгицида који 
се користи за третирање семена 
пшенице.  

На исти проблем указала је и 
Семенарскa асоцијације Србије. 

По важећој законској регулативи, 
третирање семена се може вршити 
искључиво у регистрованим 
дорадним центрима. Међутим, 
незаконито третирање семена се 
обавља у нерегистрованим дорадним 
центрима, односно у домаћинствима 
пољопривредних произвођача који 
користе сопствено семе, односно 
“семе са тавана”. Оваквим радњама 
грубо се крше одредбе члана 20. 
Закона о семену којe регулишу ову 
област („Сл. гласник РС“, број 45/05 и 
30/10 - др. закон). 

У циљу спречавања третирања 
семена супротно прописима, као и 
сузбијања нелегалног промета 
средстава за заштиту биља, 
конкретно фунгицида, неопходно 
је санкционисати незаконите 
активности које имају штетне 
последице на семенарство, 
здравље људи и животну средину.  

С тим у вези, чланице Групацијe за 
семенарство ПКС и Семенарске 
асоцијације Србије, предлажу 
предузимање мера и активности, 
као и санкционисање починиоца.  

Између осталог, истакнуто је да је 
потребно предузети мере у складу 
са Националним програмом за 
сузбијање сиве економије 2019-
2020, у коме се између осталог, за 
потребе ефикаснијег надзора над 
токoвима сиве економије указује 
на потребу сарадње међу 
државним органима. Једна од 
мера за спровођење овог циља 
која је наведена у Акционим 
планом за спровођење програма 

/ *Раније упућена 
иницијатива 
 
22.01.2021. 
10.06-1/3 

  

Управа за заштиту 
биља 
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Посебно истичемо да је до пре 
неколико година употреба 
сертификованог семена пшенице 
износила око 60%, а сада износи око 
40%. Уколико се нелегалне 
активности и промет не спрече, 
проценат употребе сертификованог 
семена ће се и даље смањивати, а 
штета за пољопривреду РС биће 
непроцењива. 

јесте увођење примене споразума 
о признавању прекршаја за 
кршење прописа из надлежности 
пољопривредне и тржишне 
инспекције. 

 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлог за формирање радне групе 
за решавање питања 
административне неусаглашености  
елемената ветеринарског 
сертификата за извоз хране која 
садржи састојке анималног порекла 
између Србије и земље увозника 
(упућен предлог чланова РГ из ПКС)  
 
На основу закључака са састанка 
одржаног у Министарству 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде дана 17. марта 2021. 

Предложено је да се радна група 
формира у кратком року, да се у 
рад укључе и представници 
фитосанитарне и пољопривредне 
инспекције, с обзиром на то да ће 
се јављати потреба за издавање 
службених сертификата и за друге 
производе. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
25.03.2021. 
10.06-1/13 
 
*Реализовано у 
делу за дечију 
храну-
ветеринарски 
сертификат 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту 
биља 

Министарство 
здравља 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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године, на коме су присуствовали 
представници Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Министарства 
здравља и Привредне коморе 
Србије,заједнички је закључено да се 
формира оперативна радна група за 
решавање питања административне 
неусаглашености елемената 
сертификата између Србије и земље 
увозника на основу позитивних 
прописа и на захтев привреде. 

 

Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за одлагање примене одредаба Правилника о начину обележавања и регистрацији свиња, као и о службеној 
контроли обележавања и регистрације свиња („Сл. гласник РС“, број 115/20) 

Предложено је одлагање примене завршних одредаба Правилника о начину обележавања и регистрацији свиња, као и о 
службеној контроли обележавања и регистрације свиња до 31.03.2021. (Рок је предвиђен чланом 27. Правилника).  Циљ је 
јасно и прецизно дефинисати кретање свиња односно поступке обележавања и регистрације ових животиња. Приликом 
дефинисања поступака обележавања и регистрације, Групација ветеринарских служби при привредним субјектима који се 
баве сточарском производњом, Удружења за сточарство и прераду сточарских производа ПКС, указује на посебности узгоја 
свиња, због чега предлаже различите процедуре које се односе на индивидуална пољопривредна газдинства (са мањим 
бројем свиња) од процедура за комерцијалне фарме (комерцијална пољопривредна газдинства, привредни субјекти). 

 



76 
  

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 
 

Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за подршку рада наутичке привреде услед пандемије COVID -19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

Чланице Групације за наутичку привреду и туризам, Удужења за туризам ПКС, су у складу са чланом 10. став 1. тачка 8) 
Одлуке - спорт, рекреацију и туризам, којим се одређује земљиште намењено за одржавање и унапређење водног режима, 
предложиле доношење Одлуке о утврђивању почетне висине закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може 
дати у закуп за 2021. годину. 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Прихватање резултата тестирања 

повезаних са COVID-19, издатих од 

стране приватних микробиолошких 

лабораторија у Републици Србији, у 

циљу добијања Дигиталног зеленог 

сертификата 

 

 

Потребно је омогућити да се 

подаци о здравственим 

услугама пруженим 

пацијентима у приватним 

здравственим установама 

(прегледи и тестирања 

повезаних са COVID-19) 

укључе у званичне базе, као 

и у регистар е-Управе, а 

/ *Упућена  

иницијатива 

 

03.06.2021. 

09.06-17/6  

Институт за јавно 

здравље „Др Милан 

Јовановић Батут“ 
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Привредној комори Србији обратиле 

су се приватне микробиолошке 

лабораторије у Србији које 

пацијентима, који су се опоравили од 

болести COVID-19, пружају услугу 

серолошког тестирања (SARS-CoV-2 

RBD S-Protein Immunoglobulin G (IgG) 

Test), а у циљу остваривања права да 

се и овим пацијентима изда 

Дигитални зелени сертификат.   

Дигитални зелени сертификат се у 

Републици Србији издаје као потврда 

лицу које је примило вакцину против 

COVID-19, или које има резултате 

тестирања на заразну болест SARS-

CoV-2 или које се опоравило од 

болести COVID-19. Као потврда да се 

лице опоравило од болести COVID-19 

овај сертификат садржи резултате 

серолошког теста (SARS-CoV-2 RBD S-

Protein Immunoglobulin G (IgG) Test), 

што у овом тренутку представља 

велики проблем за добијање 

Дигиталног зеленог сертификата 

великом броју пацијената којима је 

ова здравствена услуга пружена у 

приватним микробиолошким 

лабораторијама у Србији.  

имајући у виду на првом 

месту остваривање права 

великог броја пацијената и 

грађана Републике Србије.   

На наведени начин би се 

омогућило издавање 

Дигиталног зеленог 

сертификата свим 

пацијентима у Републици 

Србији без обзира да ли су 

им здравствене услуге 

пружене у јавним или 

приватним здравственим 

установама. 

Осим тога, на наведени 

начин ће се допринети и 

остваривању једног од 

стратешких циљева у агенди 

Владе Србије, узимајући у 

обзир чињеницу да 

дигитализација здравства 

обухвата и приватни 

здравствени сектор.   
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Напомињемо да су у претходном 

периоду, односно од почетка 

пандемије COVID-19, приватне 

здравствене установе осигураним и 

неосигураним лицима у Републици 

Србији пружиле стотине хиљада 

здравствених услуга (прегледа и 

тестирања повезаних са COVID-19) 

које се у овом моменту не препознају 

како у здравственом систему, тако ни 

у регистру е-Управе. У претходном 

периоду велики број пацијената је у 

приватним здравственим установама 

радио Ag тестирање на SARS-CoV-2, а 

резултати извршеног тестирања нису 

доступни у регистру е-Управе, без 

обзира што су приватне здравствене 

установе свакодневно извештавале 

надлежне Институте о броју укупно 

тестираних и позитивних пацијената 

као и њиховим личним подацима, на 

начин како су то радиле и здравствене 

установе у јавној својини.  

У време огромног притиска на 

државни здравствени систем, велики 

број обављених процедура у 

приватном сектору у дијагнози и 

лечењу COVID-19 позитивних 
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пацијената представљао је велику 

помоћ, али ни ти извештаји нису 

видљиви у регистру е-Управе, што 

онемогућава да пацијенти остваре 

своје право на добијање Дигиталног 

зеленог сертификата. Наиме, приватне 

здравствене установе које, у складу са 

дозволом/решењем Министарства 

здравља, могу да обављају серолошко 

тестирање на SARS-CoV-2 RBD S-Protein 

Immunoglobulin G (IgG), нису укључене 

у систем извештавања надлежних 

Института за јавно здравље, како би и 

ови резултати били доступни е-

Управи.  

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 
 

Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за увођење електронског документа и електронског праћења одсуствовања запосленог са рада због 

привремене спречености за рад 
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У складу са важећим прописима запослени који из здравствених разлога мора да одсуствује са рада (сопствени 
здравствени разлози, нега члана породице и сл.) оправдање за одсуство добија у виду потврде о наступању привремене 
спречености за рад и извештаја (дознака) о привременој спречености за рад. 

Предлаже се увођење новина у систем одобравања, попуњавања и достављања документације у вези са одсуством 
запослених са рада због привремене спречености за рад. 

 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Медијска стратегија и измене Закона о 
ауторским и сродним правима 
 
У тексту Стратегије развоја средстава 

јавног информисања у Републици 

Србији за период 2020-2025. године 

(„Сл. гласник РС”, број 11/20), у даљем 

тексту Медијска стратегија, се спомињу 

значајне промене које би се одразиле 

на пословање организација за 

колективно остваривање ауторског и 

сродних права. Конкретно, Мере 3.5. и 

4.8. Медијске стратегије предвиђају 

измене регулативе којима би се, 

између осталог, променио модел 

Предлог је да представници 
Групације организација за 
колективно остваривање права 
буду укључени у доношење 
референтних законских аката. 

Стратегија 
развоја 
средстава 
јавног 
информисања 
у Републици 
Србији за 
период 2020-
2025. године 
(„Сл. гласник 
РС”, број 
11/20) 

*Упућена 
иницијатива  
 
22.04.2021. 
11.06-1/11 

Заводу за 
интелектуалну 
својину 

Министарство 
привреде 
 
Министарство 
културе и 
информисања  
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достављања података о 

искоришћавању предмета ауторског и 

сродних права, прописали посебни 

елементи минималних износа накнада 

за искоришћавање предмета ауторског 

и сродног права, дефинисао систем 

колективног преговарања, 

редефинисао положај организација за 

колективно остваривање ауторских и 

сродних права (и омогућило слободно 

организовање носилаца права), 

предвиделе бенефициране тарифе за 

одређене категорије корисника, итд. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Молба за појашњење у вези са 
применом Међународног 
стандарда финансијског 
извештавања MSFI 9 („Сл. гласник 
РС“, брoj 123/20) 
 
Групацијa друштава за управљање 

отворених инвестиционих 

фондова са јавном понудом, са 

молбом за појашњење у вези са 

применом Међународног 

стандарда финансијског 

извештавања MSFI 9-Финансијски 

инструменти на фондове којима 

управљању друштва за 

управљање, у смислу да ли је 

примена наведеног стандарда 

обавезна за фондове којима 

друштва управљају, а нарочито 

имајући у виду следеће: 

- да се обрачун вредновања 

имовине фондова спроводи на 

дневном нивоу, у склопу дневног 

/ Међународни 

стандард 

финансијског 

извештавања 

MSFI 9 („Сл. 

гласник РС“, брoj 

123/20) 

*Упућена 

иницијатива 

03.06.2021. 

11.05-2/19 

Комисија за 

хартије од 

вредности 
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обрачуна цене инвестиционе 

јединице, тако да би 

имплементација овог стандарда 

захтевала и дневни обрачун 

исправке вредности финансијских 

инструмената у портфолију 

фондова који се вреднују према 

амортизованој вредности; 

- да не постоји јединствена 

методологија обрачуна исправке 

вредности финансијских 

инструмената односно 

признавања губитака по основу 

умањења вредности средстава, те 

да би коришћење различитих 

методологија на нивоу Групације 

утицало на креирање разлика у 

цени инвестиционе јединице (за 

разлику од нпр. методологије за 

фер вредновање државних хартија 

од вредности, у трговачком 

портфолију фондова, за које 

постоји јединствена методологија 

на нивоу целе Групације и свих 

депозитара). 
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ПОРЕСКА УПРАВА 

 

Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године: 

o Молба за давање мишљења о примени Закона о порезу на додату вредност 

Потребно је званично мишљење ПУ у вези са недоумицом са којом се сусрећу привредни субјекти, да ли основица за 
обрачун ПДВ у промету робе може да буде нижа од њене набавне цене, односно да ли се одређени артикли, у 
појединачним случајевима, могу продавати по цени која је нижа од њене набавне цене. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКИХ АУТОРА СРБИЈЕ – СОКОЈ 

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ – РЕМ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИНТЕРПРЕТАТОРА – ПИ 

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ – РАТЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ – ОФПС, ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ (ЕТВ) 

 

Покренута иницијатива привреде која је још увек актуелна/у току је/разматра се: 

▪ Из 2020. године: 
o Умањење одређених накнада за ТВ и радио емитере 

На седници Одбора Групације радиодифузије усвојени су предлози Секције националних комерцијалних ТВ емитера и 
Секције радио емитера за смањење накнада које се наплаћују.  
Због новонастале ситуације изазване пандемијом, која је довела до отежаног пословања емитера и смањења прихода, 
дефинисани су предлози који би представљали помоћ и подршку у наредном периоду. Предложено је следеће: 

1. Умањење месечних накнада које обрачунава РЕМ за 20%; 

2. Укидање разлике у накнади за дигитално и drHD емитовање ТВ програма, накнади за дигитално емитовање радио 
програма, као и умањење месечних износа накнаде за емитовање ТВ и радио програма које пружа ЈП ЕТВ за 40%; 

3. Умањење месечних накнада које обрачунава РАТЕЛ за 50%; 

4. Национални комерцијални ТВ емитери предлажу обједињавање месечних накнада које обрачунавају Сокој, ОФПС и ПИ, 
као и да ти износи буду обрачунати према заступљености музичког садржаја у следећим вредностима: 

• Заступљеност музичког садржаја - до 10% - 0,5% од укупног прихода 

• Заступљеност музичког садржаја - од 10% до 20% - 1 % од укупног прихода 

• Заступљеност музичког садржаја - од 20% до 50% -1,5% од укупног прихода  

• Заступљеност музичког садржаја – од 50% до  80% -1,8 од укупног прихода  

• Заступљеност музичког садржаја - преко 80% - 2% од укупног прихода; 

5. Радио емитери предлажу плаћање месечних накнада за Сокој, за ОФПС и ПИ 2%. 



ЈУН 2021.
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