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РЕЗИМЕ
Водећи рачуна о природи политичког циклуса и пандемији изазваној заразном болешћу SARS-CoV-2, у намери да се, на самом почетку
мандата, обратимо новоизабраној Влади РС, Привредна комора Србије је разматрала и уобличила предлоге и иницијативе привреде
који се односе на унапређење постојећег законодавног оквира. Имајућу у виду тренутну епидемиолошку ситуацију насталу усред
пандемије COVID-19, обједињено XVII и XVIII издање Кварталне анализе примене прописа од значаја за привреду, обухвата и предлоге
привреде који се односе на превазилажење здравствене кризе чије последице осећа и привреда.
У циљу подршке привреди, Привредна комора Србије учествовала је у формирању и реализацији економских мера које је донела
Влада РС, како би се умањиле економске и друштвене последице изазване корона вирусом.
Након првог пакета економских мера помоћи привреди у мају 2020. године, Влада РС је донела и други, нови пакет економских мера,
којим су предвиђена директнa давања за запослене за два месеца и омогућено одлагање плаћањa доприноса на месец дана, уз исти
услов – да три месеца од последње исплате (септембар) не дође до отпуштања више од 10 % запослених.
Уследиле су и секторске мере за најугроженије, тако да су се хотелијери у септембру пријављивали за финансијску помоћ на основу
смештајних капацитета и броја соба.
Привредна комора Србије ће се због негативних ефеката пандемије на пословање и у наредном периоду залагати за разматрање и
доношење мера подршке привреди за одржавање ликвидности и задржавање постојећег нивоа запослености.
Сумирајући 2020. годину за нама, можемо констатовати да је већи део активности Привредне коморе Србије био усмерен на ванредне
околности које су подразумевале проналажење економских мера и предлагање истих Влади РС, у циљу омогућавања привреди да
настави са обављањем својих делатности.
У нади да ћемо се током предстојеће 2021. године вратити својим редовним активностима које су усмерене на континуирана залагања
на идентификовању и отклањању баријера кључних за даљи развој привредног амбијента у Србији, у овом обједињеном издању
„Кварталне анализе примене прописа од значаја за привреду“, представљамо вам најважније иницијативе привреде покренуте у току
ове године, које треба да послуже Влади РС као путоказ при креирању реформи и уклањању препрека са којима се привредници
сусрећу у свакодневном пословању, који ће довести до унапређења пословног окружења и тиме подстаћи инвестиционе активности
Републике Србије и отварање нових радних места.
4

Током претходних година (2018/2019) Привредна комора Србије је имала скоро идентичан проценат реализованих иницијатива који је
износио 30% у односу на покренуте иницијативе, на годишњем нивоу. У 2020. години, иако је била кризна година, проценат
реализације захтева привреде износи скоро 50%. Од укупно 136 покренутих иницијатива реализовано је 66, закључно са 15.
децембром. Ови подаци најбоље говоре у прилог томе колико је Привредна комора Србије била подршка Влади РС у јеку медицинске
кризе, а привреди најважнији ослонац у превазилажењу препрека у ванредним околностима пословања.
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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

Мобилна микробиолошка
лабораторија за примену методе
детекције антигена SARS-COV-2 вируса

Предлог микробиолшких
/
лабораторија које већ имају
дозволу за обављање антигенских
тестова је да Министарство
здравља у овим ванредним
околностима препозна покретну
микробиолошку лабораторију за
коју би Министарство здравља
издало дозволу за обављање
антигенских тестова Ag SARS-CoV-2,
односно да се у организацији
здравствене службе препозна и
облик организовања мобилне
микробиолошке лабораторије за
примену методе детекције антигена
SARS-COV-2 вируса.

У условима пораста броја заражених
корона вирусом, али и оних који су у
изолацији или самоизолацији, као и
појачаних епидемиолошких мера, од
изузетног значаја за привреду је да се
“одржи” број запослених чије је
присуство на радном месту неопходно
за обављање одређених радних
процеса.
Стога је, у циљу благовременог
откривања новозаражених, али и што
мањег губитка времена запослених на
одлазак до Ковид амбуланти или
лабораторија, исказано велико
интересовање и потреба да се
свакодневно обавља тестирање
запослених у привредним друштвима, а
првенствено производним
компанијама.

ПРОПИС

У том смислу мобилна
микробиолошка лабораторија
(покретно возило) би био простор у
којем би били обезбеђени сви
услови у погледу опреме и кадра,
као и други услови које пропише
Министарство здравља у циљу
добијања дозволе за рад.
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СТАТУС

УПУЋЕНО

*Упућена
иницијатива

Министарство
здравља

03.12.2020.
09.06-2/43

Иницијатива за објављивање листе
лекова за које постоји прекид у
снабдевању, односно за које је
пријављена несташица
На едукацији одржаној у Привредној
комори Србије, под називом „Процена
здравствених ризика и спремност за
изазове у случају несташице лекова“,
сви учесници, укључујући и панелисте
(представници домаћих произвођача
лекова, носилаца дозволе за лек,
велепродаја, као и апотекарских
установа – јавне и болничке апотеке),
као највећи проблем истакли су
непостојање јавно доступних података
о несташицама лекова, а које могу да
имају потенцијално озбиљне
последице на пружање здравствене
заштите нарочито у стационарним
здравственим установама. Наглашено
је да благовремена информација може
помоћи да се одређени проблеми у
снабдевању лековима премосте,
превенирају, односно на време
пронађу алтернативна решења,
нарочито у ситуацији када је пацијент
(са Листе чекања) смештен у
стационарну здравствену установу.

Од изузетне је важности омогућити,
да се на сајту Министарства
здравља објављује ажурна, јавно
доступна листа дефицитарних
лекова, која би укључила и податке
о разлогу поремећаја у снабдевању
као и рок до када се процењује да
ће поремећај трајати. Наведена
листа би, на наведени начин, била
доступна и свим учесницима у
ланцу снабдевања, фармацеутима у
апотекама отвореног типа и
болничким апотекама, као и
лекарима који прописује терапију,
при чеми би сваки од ових актера
могао благовремено да предузме
активности у циљу обезбеђења
адекватније здравствене заштите
пацијената у Републици Србији.
У Србији је, као почетак
побољшања стања у овој области,
неопходно успоставити јавно
доступну листу дефицитарних
лекова.
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*Упућена
иницијатива
09.11.2020.
09.06-2/40

Министарство
здравља

Важност дозвола за обављање
делатности у складу са Законом о
медицинским средствима („Службени
гласник РС“, број 105/17)
Иницијатива је покренута поводом
проблема који ће бити актуелан од
децембра ове године за одређен број
правних лица који послују у области
производње и промета медицинских
средстава.
Одредба члана 132. Закона о
медицинским средствима, наводи на
закључак да ће велики број
велепродаја тек у наредном периоду
поднети захтев за издавање нове
дозволе у складу са Законом, али им
због кратког рока и расположивих
капацитета Одељења за инспекцију
лекова и медицинских средстава, нова
дозвола неће бити издата пре 2.
децембра 2020. године, што ће имати
за последицу да многе велепродаје
медицинских средстава неће моћи да
обављају своју делатност.
Важећа дозвола за обављање
делатности производње, односно
промета на велико медицинских
средстава је неопходна исправа, коју је

Узимајући у обзир чињеницу да су
сви регуларни и планирани
поступци од стране произвођача и
велепродаја, били успорени због
појаве заразне болести изазване
новим корона вирусом, а
искључиво у циљу обезбеђења
континуитета снабдевања тржишта
неопходним медицинским
средствима, предлажемо да се
велепродајама, односно, у складу
са одредбом члана 134. став 3.
Закона, и произвођачима
медицинских средстава, омогући
обављање делатности промета на
велико медицинским средствима и
након 2. децембра 2020. године,
под условом да:
•

•
•

поседују дозволу за
производњу/промет
медицинских средстава на
велико, издату по
претходним прописима
да немају промену обима
послова који су одобрени
раније издатом дозволом
да су Сектору за
8

Закон о
медицинским
средствима
(„Службени
гласник РС“,
број 105/17)

*Реализовано
*Упућена
иницијатива
28.10.2020.
09.06-2/37

Министарство
здравља

потребно приложити на царини
приликом увоза/извоза медицинских
средстава, што последично утиче на
расположивост и доступност на
тржишту Републике Србије како
регистрованих, тако и нерегистрованих
медицинских средстава који се увозе у
складу са Законом.
Такође, приликом подношења понуда у
поступцима јавних набавки које
расписују здравствене установе у јавној
својини, важећа дозвола за обављање
делатности (производње, односно
промета на велико медицинских
средстава) је неопходан услов за
исправност понуде.
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

инспекцијске послове,
Одељењу за лекове,
медицинска средства,
психоактивне супстанце и
прекурсоре, поднели захтев
за издавање нове дозволе за
производњу ( за оне класе и
категорије за које
Министарство здравља
издаје дозволу), односно
дозволе за промет на велико
у складу са новим Законом,
до 2. децембра 2020. године.
На предложени начин раније
издата дозвола би и надаље била
важећа, и то све до издавања нове
дозволе у складу са поднетим
захтевом.

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
9

1. Правилник о
ближим
условима за
обављање
здравствене
делатности у
здравственим
установама и

*Упућена
иницијатива
05.10.2020.
09.06-2/31
Министарство
здравља је
Предлог

Министарство
здравља

оснивање и обављање здравствене
Законом о здравственој заштити, са
делатности, као и врсту и начин
пропратним образложењима.
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.

другим
облицима
здрваствене
службе“
(„Сл.гласник
РС”, број 43/06,
112/09,
50/10,79/11,
10/12 – др.
правилник,
119/12- др.
правилник,
22/13 и 16/18)
2. Правилник о
изменама и
допунама
Правилника о
номенклатури
здравствених
услуга на
примарном
нивоу
здравствене
заштите
(„Сл.гласник
РС”, број 70/19,
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правилника о
номенклатури
здравствених
услуга на
примарном
нивоу
здравствене
заштите, који је
припремила
Групација
апотека ПКС,
доставило на
мишљење
Републичкој
стручној
комисији за
фармацију,
12.11.2020.

42/20)
3. Правилник о
изменама и
допунама
Правилника о
ближој
садржини
регистра
здравствених
установа и
документацији
потребној за
регистрацију
(„Сл.гласник
РС”, број 80/19)
Продужетак важења сертификата о
усаглашености производње са
Смерницама Добре произвођачке
праксе (GMP сертификат) за време
трајања епидемије вируса корона
(COVID-19)
У априлу 2020. године Европска
комисија и Европска агенција за лекове
издали су препоруку европским
агенцијама за лекове да се валидност
постојећих GMP сертификата може

Предложено је да се размотри
усаглашавање са праксом у EU и за
продужење GMP сертификата
издатих од стране Министарства
здравља Србије по узору на
продужење EU GMP сертификата, јер
ситуација са пролонгираним и
отежаним спровођењем инспекција
од стране Министарства здравља
Србије, може имати негативан утицај
на пословање и снабдевање тржишта
како је наведено у тексту изнад.
11

*Реализовано
*Упућена
иницијатива
02.10.2020.
09.06/2-30
Допис
Министарства
здравља бр. 515
-01-07239/2020-

Министарство
здравља

продужити до краја 2021. Године, без
спровођења инспекцијског надзора.
У складу са наведеном препоруком, у
EUDRA бази EU GMP сертификата,
период важења за све издате
сертификате је продужен до краја 2021.
године, услед COVID-19 глобалне кризе,
са назнаком да ће се инспекције на
месту производње поново успоставити
након стабилизације епидемиолошке
ситуације.

22 од 04.11.2020.
Министарство
здравља је на
предлог
Привредне
коморе Србије
прихватило
препоруке
Европске
комисије и
Европске
агенције за
лекове, чиме је
продужена
валидност и
националног
ГМП
сертификата, за
место
производње
активне
супстанце и/или
готовог лека до
краја 2021.
године, без
обавезе носиоца
дозволе да то
посебно захтева.
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Иницијатива за увођење електронског
документа и електронског праћења
одсуствовања запосленог са рада због
привремене 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.

Наиме, у складу са важећим
прописима запослени који из
здравствених разлога мора да
одсуствује са рада (сопствени
здравствени разлози, нега члана
породице...) оправдање за одсуство
добија у виду потврде о наступању
привремене спречености за рад и
Извештаја (дознака) о привременој
спречености за рад.
Запослени који је одсутан из
разлога постојања здравствених
сметњи има обавезу да најмање
два пута посећује и свог лекара и
свог послодавца и то само из
административних разлога,
(укључујући труднице и породиље)
а послодавци организују целокупне
службе које обрађују пристиглу
документацију, чиме додатно
троши ресурсе и чини процес
значајно дужим.
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Закон о раду
(Сл. гласник РС
бр. 24/05,
61/05, 54/09,
32/13, 75/14,
13/17 - УС,
113/17, 95/18 др. пропис)
Закон о
здравственом
осигурању (Сл.
гласник РС број
25/19)

24.11.2020. –
Објављен и Акт о
примени
прописа на wеб
страни
Министарства
здравља
*Упућена
Министарство
иницијатива
здравља
22.09.2020.
01-41/38

Министарство за
рад,
запошљавање,
борачка и
социјална
питања
Канцеларија за
информационе
технологије и
електронску
управу
Републички
фонд за
здравствено
осигурање

Такође, обрачун зараде код
послодавца „чека“ на достављање
целокупне документације. У
системима где се зарада исплаћује
на почетку месеца за претходни
месец, није могуће завршити
обрачун док се и документација о
„боловању“ са краја месеца не
достави у потпуности.
Испорука лекова и медицинских
средстава здравственим установама из
Плана мреже на територији Косова и
Метохије
Једна од уведених мера реципроцитета
односи се и на клаузулу о ослобађању
ПДВ-а која се наводи на фактури, те је
за све увозе пореклом из Републике
Србије неопходно да се на фактури
уместо претходно прихватане клаузуле
о ослобађању ПДВ-а по члану 61.
Закона о ПДВ-у, наведе следеће: „ПДВ
се не наплаћује приликом извоза на
основу члана 24. става 1. Закона о ПДВу“. Документација са клаузулом, која је
претходно наведена, не може да буде
предмет царинског поступка приликом
увоза.

Имајући у виду новонасталу
ситуацију, а са циљем да се
планиране испоруке несметано и
хитно реализују и обезбеди
континуитет у снабдевању
лековима и медицинским
средствима здравствених установа
на територији Косова и Метохије,
потребно је мишљење у вези са
начином припреме документације.
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Закон о порезу
на додату
вредност (Сл.
гласник РС
бр. 84/04, 86/0
4исправка, 61/05
, 61/07, 93/12, 1
08/13, 68/14 др.
закон, 142/14, 8
3/15, 108/16, 11
3/17, 30/18, 72/
19)

*Упућена
иницијатива

Министарство
здравља

15.05.2020.
09.06.-2/18

Канцеларија за
Косово и
Метохију

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 („Службени гласник РС“,
број 15/17)

Предложено је да се дода нови
члан.
После члана 6. Правилника, додаје
се члан 6А који гласи:
„Изузетно, за запослене на
пословима производње, промета и
издавања лекова и медицинских
средстава, односно који на други
начин долазе у непосредан контакт
са лековима и медицинским
Допуне предметног правилника
средствима, обуку за стицање
предложене су из разлога што су област основних знања организује и
лекова и медицинских средстава, као и спроводи Послодавац према
обавезе и одговорности произвођача
Програму обуке из члана 10. овог
лекова, односно медицинских
правилника, а у складу са
средстава, веледрогерија и апотека као Смерницама добре произвођачке
учесника у здравственој заштити, строго праксе односно Смерницама добре
уређени посебним прописима, па и у
праксе у дистрибуцији хуманих
делу који се тиче хигијене, а делатност
лекова, Смерницама добре праксе у
се може обављати искључиво на основу дистрибуцији медицинских
претходно издатих дозвола
средстава и Водичем добре
Министарства здравља.
апотекарске праксе.
Предавач за спровођење обуке
може бити лице запослено код
Послодавца, са завршеним
медицинским, стоматолошким,
фармацеутским, факултетом
ветеринарске медицине и најмање
три године радног искуства у струци
или лице запослено код
15

Правилник 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
(„Службени
гласник РС“,
број 15/17)

*Упућена
иницијатива
05.03.2020.
09.06-2/10

Министарство
здравља

Послодавца које је прошло обуку
коју организује и спроводи
Министарство здравља и положило
испит о стицању основних знања.
О спроведеним обукама из става 1.
овог члана Послодавац води и чува
евиденцију“.
Иницијатива за унапређење поступка
за добијање одобрења за употребу
промотивног материјала за
оглашавање лека стручној јавности
На основу члана 164. став 4. Закона о
лековима и медицинским средствима
("Службени гласник РС", бр. 30/10,
107/12, 105/17 - др. закон, 113/17 – др.
закон), Агенција за лекове и
медицинска средства даје одобрење за
употребу промотивног материјала и
друге документације која се односи на
оглашавање лека.
Како Законом, као ни Правилником о
начину оглашавања лека, односно
медицинског средства ("Службени
гласник РС", бр. 79/10и 102/18) није
прописан поступак одобравања
промотивног материјала, мишљења
смо да не постоје правне сметње да се
поступак одобравања материјала за

С обзиром на новонастале
околности, проузрокаване појавом
вирусне инфекције COVID-19,
стручни сарадници оглашивача нису
у могућности да комуницирају са
стручном јавношћу путем
директних контаката и да користе
штампани материјал за
оглашавање, тако да се већина
интеракција остварује путем on line
канала. У складу са новим, једино
могућим и потпуно безбедним
начином комуникације, указала се
потреба да се за оглашавање лека
стручној јавности употребљава
дигитални промотивни материјал,
који би оглашивачи припремали у
складу са важећим прописима у
овој области. Такође, предложено
је да се размотри могућност
електронског подношења захтева за
одобравање дигиталног
16

Закон о
*Реализовано
лековима и
медицинским
28.05.2020.
средствима
09.06/2-21
("Службени
гласник РС", бр.
30/10, 107/12,
105/17 - др.
закон, 113/17 –
др. закон)

Министарство
здравља
Агенција за
лекове и
медицинска
средства Србије

оглашавање лека стручној јавности
уреди на другачији начин, од оног који
је Агенција до сада спроводила.

Инициjaтивa зa издавање Акта о
примени прописа у циљу решавања
спорних питања у примени Закона о
здравственој заштити („Службени
гласник РС“, број 25/19), у делу који се
односи на усклађивање општих аката,
организације и рада здравствених
установа апотека

промотивног материјала за
оглашавање лека стручној јавности,
при чему уколико у року од 30 дана
од подношења захтева изостане
одговор Агенције, носилац дозволе
за лек, односно оглашивач може да
користи дигитални промотивни
материјал. Агенција за лекове и
медицинска средства задржава
право да накнадно захтева
корекцију или повлачење
дигиталног промотивног материјала
уколико садржај није у складу са
Правилником.
Неопходно је да Министарство
здравља хитно донесе Акт о
примени прописа, сходно члану 31.
Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“, бр. 36/15,
44/18 - др. закон, 95/18), као и да
исти објави на интернет страници
Министарства здравља.

Проблем у примени важећих прописа,
који имају чланице Групације апотека у
оквиру Привредне коморе Србије, и то
здравствене установе апотеке које
испуњавају услове за обављање
апотекарске делатности на основу
раније издатог решења Министарства
17

Закон о
здравственој
заштити
(„Службени
гласник РС“,
број 25/19),

*Упућена
иницијатива
09.03.2020.
09.06-2/11

Министарство
здравља

здравља о испуњености законом
прописаних услова, а које су дужне да
ускладе своју организацију са
одредбама Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број
25/19).
Иницијатива за измену члана 24.
Закона о лековима и медицинским
средствима („Сл. гласник РС“, бр.
30/10, 107/12 , 105/17 - др. закон,
113/17 – др. закон)

Измена Закона о лековима и
медицинским средствима („Сл.
гласник РС“, бр. 30/10, 107/12 ,
105/17 - др. закон, 113/17 – др.
закон)

Омогућило би се да галенске
лабораторије апотеке са примарног
нивоа здравствене заштите могу да
снабдевају здравствене установе на
секундарном и терцијалном нивоу
здравствене заштите галенским
лековима које саме произведу.
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Закон о
лековима и
медицинским
средствима
(„Сл. гласник
РС“, бр. 30/10,
107/12 , 105/17
- др. закон,
113/17 – др.
закон)

*Реализовано
28.02.2020.
09.06-2/6
Закон није
измењен, већ је
Решењем
Министарства
здравља –
Сектор за
инспекцијске
послове, бр. 51501-07483/202022 од 19.10.2020,
омогућено да
галенске
лабораторије
апотеке са
примарног
нивоа, могу да
снабдевају
здравствене
установе на

Министарство
здравља

секундарном и
терцијалном
нивоу.
Здравствене
установе на
секундарном и
терцијалном
нивоу
здравствене
заштите, могу
вршити набавку
галенских лекова
за своје
пацијенте све
док се не утврди
да испуњавају
прописане
услове за израду
галенских лекова
(рок за
подношење
захтева
Министарству
здравља за
утврђивање
испуњености
услова за израду
галенских лекова
је 31.12.2020.
године).
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Иницијатива за измену и допуну
Правилника о козметичким
производима

Предлoжено је да се члан 1.
важећег Правилника допуни новим
ставовима 2. и 3. који гласе:

Важећим Законом о предметима опште
употребе и Правилником о
козметичким производима не прави се
разлика у погледу врсте производње
(индустријска производња, галенска
производња или ручна израда
одређених врста козметичких
производа), као ни у погледу количине
производа, односно обима
производње. Чланице Групације
апотека имале су недоумицу око тога
да ли се одредбе нових прописа у
области козметичких производа односе
на козметичке производе израђене у
малим серијама у галенској
лабораторији апотеке, као и на
козметичке производе израђене ручно
у апотеци за потрошаче те апотеке.

„Одредбе овог правилника не
односе се на козметичке производе
који се у количинама до највише 10
појединачних паковања ручно
израђују у лабораторијама за
магистралну израду апотека у
складу са стандардима за израду,
обележавање и издавање
магистралних лекова.
Козметички производи из става 2.
овог члана у свом саставу не смеју
да садрже активне фармацеутске
супстанце, забрањене супстанце
наведене у Прилогу 2. и 3, боје које
нису наведене у Прилогу 4,
конзервансе који нису наведени у
Прилогу 5, као ни UV филтере који
нису наведени у Прилогу 6. овог
Правилника.“
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Објављен и Акт о
примени
прописа на веб
страни
Министарства
здравља
*Упућена
Министарство
иницијатива
здравља

Правилник о
козметичким
производима
09.12.2019.
(„Сл.гласник
09.06-2/59
РС”, број 60/19)

Е - допуна
иницијативе,
16.10.2020.
Достављено
Стручно
мишљење са
одређеним
информацијама
везано за
могућност и
потребу
задржавања
ручне израде
козметичких

препарата
(производа) до
10 јединица у
надлежности
фармацеута
уколико су
испуњени услови
за магистралну
израду у
условима
апотеке, које је
израдила проф.
др Снежана
Савић. Катедра
за фармацеутску
технологију и
козметологију,
Универзитет у
БеоградуФармацеутски
факултет.
Мишљење о примени Законa о
здравственој заштити („Сл. гласник
РС“, број 25/19)
Представници Групације апотека су

Планирано је да се припремљени
предлог достави Министарству
здравља, како би у току израде
новог правилника којим се
прописују услови које морају
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Закон о
здравственој
заштити („Сл.
гласник РС“,
број 25/19)

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.
03.12.2019.

Министарство
здравља

започели рад на припреми предлога
услова за обављање апотекарске
делатности, односно услова у погледу
простора, опреме и кадра за обављање
апотекарске делатности у складу са
новим Законом о здравственој заштити
(„Сл. гласник РС“, број 25/19).

испуњавати здравствене установе
за обављање здравствене
делатности, надлежно
министарство узело у обзир став
струке.
За наставак припреме овог
предлога затражено је додатно
тумачење одређених одредби
новог Закона о здравственој
Потребно је да Министарство здравља
заштити.
да одговоре на следећа питања која се С обзиром на изостанак траженог
тумачења, накнадним дописом,
тичу примене Закона о здравственој
поновљена је молба за добијањем
заштити:
истог и истакнуто учешће
Да ли апотека дома здравља може бити Привредне коморе Србије преко
свог представника у раду Радне
апотека отвореног типа или се оснива
групе Фармацеутске коморе Србије
искључиво за потребе снабдевања
у припреми Водича Добре
дома здравља?
апотекарске праксе и нужност
поменутог тумачења одредаба
Да ли, у складу са одредбама новог
Закона о здравстевниој заштити,
Закона, огранак мора да исуњава исте
ради припреме одређених
услове у погледу простора, опреме и
стандарда Водича Добре
кадра као и седиште апотекарске
апотекарске праксе у складу са
установе?
Законом.
Да ли и огранак и седиште морају да
имају лабораторију за магистралну
израду лекова?
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09.06-2/56
Поновљено
06.11.2020.
09.06-2/38
*Одговор
Министарства
здравља
Сектора за
организацију
здравствене
службе број 01102-0262/2019-04
од
9.11.2020.године
Апотека дома
здравља је
апотека која се
не може
организовати за
снабдевање
дома здравља
лековима и
медицинским
средствима.
Огранак
апотекарске
установе мора

испуњавати исте
услове у погледу
простора, кадра,
опреме, лекова
и медицинских
средстава,
прописаних
Законом о
здравственој
заштити и
прописима
донетем за
спровођење
Закона, као и
седиште
апотекарске
установе.
И седиште и
његови огранци
у свом саставу
могу имати
организационе
јединице ван
седишта,
односно
огранка,
организоване
као: апотекарска
јединица,
апотекарска
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Oцењивање усаглашености
медицинских средстава произведених
у Републици Србији од стране
именованих или нотификованих тела
Због непостојања именованог тела у
Републици Србији, као и смањеног
броја нотификованих тела који су у
поступку акредитације према новој

Поред објективних околоности
наведених у допису број 09.06-2/23
од 18.06.2019. године, (пре свега
непостојања именованог тела), за
произвођаче медицинских
средстава са седиштем у РС, који
производе и прометују медицинска
средства у складу са прописима
који су важили до почетка примене
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Закон о
медицинским
средствима
(„Сл. гласник
РС“, број
105/17)

станица,
централни
магацин,
галенска
лабораторија
апотеке.
Седиште
апотекарске
установе није у
обавези да
организује
огранак већ има
могућност да
независно од
огранка
организује неку
од наведених
организационих
јединица у
складу са
законом.
*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
07.10.2019.
09.06-2/44
*Делимично
реализовано

Министарство
здравља

Министарство
привреде

европској регулативи за медицинска
средства, произвођачи медицинских
средстава са седиштем у РС имају
проблем да изврше оцењивање
усаглашености медицинских средстава,
тј. да ускладе своје пословање са
одредбама Закона о медицинским
средствима.

овог закона, а не поседују CE знак за
своје производе, поступак
усклађивања са новим Законом у
задатим роковима, додатно је
отежан због имплементације нове
регулативе за медицинска средства
у земљама чланицама ЕУ. Поједина
нотификована тела или не примају
нове захтеве или прихватају нове
захтеве до новембра 2019. године.
Предлог је да се произвођачима са
седиштем у РС, за медицинска
средства која су регистрована
према прописима који су важили до
почетка примене Закона о
медицинским средствима, дозволи
додатни рок за промет ових
производа. На овај начин би се
произвођачима медицинских
средстава са седиштем у РС,
омогућио примерeн рок да изврше
избор тела за оцењивање
усаглашености и да поднесу захтев
за оцењивање усаглашености код
нотификованог тела према MDR.
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*Министар
здравља је
08.01.2020.
донео Решење
бр. 515-0109331/2019-06 о
именовању тела
за оцењивање
усаглашености,
којим се
Квалитет АД
Ниш, Булевар
Светог цара
Константина 8286 именује као
тело за
оцењивање
усаглашености
са основним
захтевима за
медицинска
средстава
прописаним
Правилником о
основним
захтевима за
медицинска
средства („Сл.
гласник РС“, број
65/18)

Иницијатива за измену члана 19.
Правилника о козметичким
производима („Сл. Гласник РС“, број
60/19)
Код производње козметичких
производа серије су много мање него
што је то случај у фармацији или
производњи хране, па су и лагери
амбалаже такви да је немогуће да се за
12 месеци потроши већ набављена
амбалажа, како је прописано чланом
19. Правилника о козметичким
производима.
Повлачење са тржишта козметичких
производа због тога што нису
декларисани у складу са новим
прописима, а не из разлога
безбедности, било би у супротности са
Законом и имало би несагледиве
последице за произвођаче и то не само
финансијске природе, већ би довело до
неповерења потрошача у Србији у
квалитет и безбедност козметичких
производа произведених у Србији.

Предложено је да се козметички
производи који су декларисани у
складу са прописом који је важио
пре ступања на снагу Правилника,
под условом да елементи
декларације нису од утицаја на
безбедност козметичког производа,
могу наћи на тржишту најкасније до
дана ступања на снагу чл. 70. и 72.
Закона о ПОУ, (10. април 2023.
године).
Значајно је напоменути да измена
члана 19. Правилника која је
предложена, апсолутно одговара
циљевима нових прописа и да је у
складу са важећим Законом о
предметима опште употребе,
(„Службени гласник РС“, бр. 25/19) у
делу који се односи на козметичке
производе, односно да се на
тржишту могу налазити козметички
производи декларисани у складу са
раније важећим прописима само
уколико елементи који на
декларацији одступају, нису од
утицаја на безбедност козметичког
производа, па самим тим и
безбедност потрошача.
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Закон о
предметима
опште
употребе („Сл.
глaсник РС“,
број 25/2019)

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
31.10.2019.
09.06-2/47

Правилник о
*Допуна
козметичким
16.10.2020.
производима
(„Сл. гласник
Поновљено
РС“, број 60/19)
06.11.2020.
09.06-2/38
Е - допуна
Додатна
аргументација је
састављена на
основу одговора
чланица
Групације
произвођача
козметичких
производа, а
према питањима
Министарство
здравља.

Министарство
здравља

Иницијатива за измену и допуну
Правилника о новој храни („Сл.
гласник РС“, број 88/18)

С тим у вези, предложено је
следеће:
•

На основу члана 7. и потребе
подношења захтева за
У Привредној комори Србије је дана 14.
издавање дозволе дат је
фебруара ове године, организован скуп
предлог форме Образаца
на тему примена и тумачење
захтева за издавање
Правилника о новој храни на коме је
одобрења Министарству
активно учешће имало Министарство
здравља о новој храни која
здравља, али и представници
се ставља у промет на
факултета, акредитованих лабораторија
тржишту Републике Србије;
и представника привреде. Заједнички је
• У предлогу форме Образаца
закључено да је потребно изменити и
ред 6 - Веза са научним
допунити Правилник. Такође,
мишљењем Европске
договорено је да се у оквиру Удружења
агенције за безбедност
за прехрамбену индустрију формира
хране (EFSA) о процени
радна група која би припремила
безбедности нове хране
одређене предлоге за измену.
навести линк.
Сходно томе чланице ПКС сматрају
да је довољно упутити на Европску
агенцију за безбедност хране (EFSA)
научно мишљење, како би се
избегло понављање поступка на
локалном нивоу за нову храну која
је испитана и постоји релевантно
научно мишљење од међународно
признате институције.

27

Правилник о
*Раније упућена
новој храни
иницијатива
(„Сл. гласник
током 2019.год.
РС“, број 88/18)
17.05.2019.
10.02-1/8

Министарство
здравља

Иницијатива за доношење
подзаконских аката у вези са новом
поделом хране према донетом Закону
о изменама и допунама Закона о
безбедности хране („Сл. гласник РС“,
број 17/19)
На редовној седници Групације
произвођача за дијететске намирнице и
дечију храну, при Привредној комори
Србије одржаној дана 24.04.2019.
године, на којој је осим произвођача
присуствовао и представник
Фармацеутског факултета, размотрена
је потреба за хитним доношењем
подзаконских аката везаних за нову
поделу хране према донетом Закону о
изменама и допунама Закона о
безбедности хране.

Групација произвођача дијететских
намирница и дечије хране, а с
обзиром на постојање и утемељење
у Закону, предлаже што хитније
доношење прописа и
усаглашавањем са следећим
уредбама ЕУ:
•

Урeдбa 609/2013/ЕУ од 12.
јуна 2013. године, Eврoпскoг
Пaрлaмeнтa и Сaвeтa o хрaни
зa oдojчaд и мaлу дeцу,
хрaни зa пoсeбнe
мeдицинскe нaмeнe и
зaмeни зa кoмплeтну днeвну
исхрaну при рeдукциjскoj
диjeти
• Уредба 127/2016/ЕУ oд 25.
септембрa 2015. године
Европског парламента и
Савета o дoпуни Уредбe
609/2013/ЕУ Eврoпскoг
пaрлaментa и Сaветa у
пoглeду пoсeбних зaхтeвa зa
сaстaв и инфoрмaциje у вeзи
пoчeтних и прeлaзних
фoрмулa зa oдojчaд, кao и у
пoглeду зaхтeвa зa
инфoрмaциje кoje сe oднoсe
нa исхрaну oдojчaди и мaлe
дeцe.
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Подзаконски
акти по основу
Закона о
безбедности
хране („Сл.
гласник РС“,
број 17/19)

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
17.05.2019.
10.02-1/9
*Формирана је
Радна група при
Министарству
здравља по
питању израде
Правилника о
храни за одојчад
и малу децу, чији
је члан
представник
Групације
произвођача
дијететских
намирница и
дечије хране

Министарство
здравља

•

Уредба 128/2016/ЕУ oд 25.
септембрa 2015. године, o
дoпуни Уредбe 609/2013/ЕУ
Eврoпскoг пaрлaментa и
Сaветa у пoглeду пoсeбних
зaхтeвa зa сaстaв и
инфoрмaциje зa хрaну зa
пoсeбнe мeдицинскe
нaмeнe.

Осим преузимања наведених
европских уредби, потребно је и
кориговати листу са дефинисаним
контаминантима из важећег
Правилника о здравственој
исправности дијететских производа
(„Сл. гласник РС“, бр. 45/10, 27/11,
50/12, 21/15, 75/15, 7/17, 103/18).
Имајући у виду да су у Европској
унији одредбе за контаминанте за
све категорије хране сврстане у
Уредбу 1881/2006/ЕУ (од 19.
децембра 2006. године, о
утврђивању максимално
дозвољених количина одређених
контаминаната у храни, један од
предлога Групације је листу
контаминаната прикључити
Прилогу 5 Правилника o
максимално дозвољеним
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количинама остатака средстава за
заштиту биља у храни и храни за
животиње („Сл. гласник РС“, бр.
22/18 и 90/18), за који је надлежно
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Исти став, Групација има и за
усаглашавање са Уредбом
2073/2005/ЕК од 15. новембра
2005. године, у погледу
микробиолошких критеријума,
стога је предлог листу за
микробиолошке критеријуме из
важећег 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),
за који је такође надлежно
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
С обзиром да члан 12. Закона
регулише и храну са измењеним
нутритивним саставом, потребно је
преузети Уредбу 828/2014/ЕУ) од
30. јула 2014. године, о захтевима
за информисање потрошача о
одсутности или смањеној
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Предлози за унапређење доступности
примене препоручене вакцинације у
Републици Србији
За спровођење посебних мера за
заштиту становништва од заразних
болести препорученим вакцинама, не
обезбеђују се средства у складу са

присутности глутена у храни која би
обухватила храну за особе
интолерантне на глутен, као и
Уредбу 1925/2006/ЕК о додавању
храни витамина, минерала и других
супстанци за храну обогаћену
витаминима, минералима и другим
супстанцама са хранљивим или
физиолошким ефектом и др.
Узимајући у обзир захтеве чланица
Привредне коморе Србије, хитност
доношења прописа, али и редовне
послове Министарства здравља,
договорено је да Групација
произвођача дијететских
намирница и дечије хране преведе
на српски језик: Урeдбу
609/2013/ЕУ и дeлeгирajуће: Урeдбу
127/2006/ЕУ и Урeдбу 128/2016/ЕУ,
до краја маја месеца ове године и
исте проследи Министарству
здравља.
У јавно здравственом интересу је да
се у најкраћем року омогући
препоручена вакцинација, јер
нејасноће које постоје имају
индиректан утицај на календар
обавезне имунизације, али и на
опште ставове становништва о
неопходности вакцинације.
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Правилник о
имунизацији и
начину заштите
лековима („Сл.
гласник РС“, бр.
88/17, 11/18,
14/18, 45/18,
48/18 - др.

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.

Министарство
здравља

29.05.2019.
09.06-2/18

Институт за
јавно здравље
Србије „Др

законом којим се уређује област
Предлажемо да се препоручена
здравствене заштите и законом којим
вакцинација спроводи на један од
се уређује област здравственог
следећих начина:
осигурања.
• пацијент/родитељ плати
Родитељи/пацијенти који желе да се
вакцину у апотеци (која је
вакцинишу препорученим вакцинама ту
најближа изабраном лекару),
могућност имају уколико сами купе
а достава вакцине на име
вакцину у здравственој установи –
пацијента из апотеке у
апотеци.
ординацију спроводи се на
Упркос законској регулативи и
релацији између ове две
изузетном напору Министарства
здравствене установе
здравља да се вакцинација
• апотеке вакцине издају у
континуирано спроводи, за већину
транспортном фрижидеру
родитеља/пацијената препоручена
(обезбеђује носилац дозволе
вакцинација није доступна, будући да у
за лек), а који ће
великом броју здравствених установа
родитељ/пацијент вратити
није прихватљиво препуштање
апотеци након завршене
пацијенту да сaм донесе вакцину из
вакцинације
апотеке у здравствену установу.
• апотеке издају вакцине у
одговарајућем транспортном
паковању (обезбеђује
носилац дозволе за лек), које
осигурава да лек остане у
добром стању уз минималан
ризик од изложености
температурама које могу
довести до оштећења.
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пропис, 58/18,
104/18)
Стручно
методолошко
упутство за
спровођење
обавезне и
препоручене
активне
имунизације
становништва.
Институт за
јавно здравље
Србије
(E-издање
ISBN 978-867358-090-6)
Закон о
заштити
становништва
од заразних
болести
(„Сл. гласник
РС", број
15/2016)

Милан
Јовановић
Батут“

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

Предлог мера подршке индустрији
пива у Републици Србији

Чланице Удружења пивара Србије
предлажу сет додатних мера за
које сматрају да би помогле
стабилизацији
пиварске
индустрије.

Привредној комори Србије обратиле су
се чланице Удружења пивара Србије са
предлогом регулаторних мера за
подршку индустрији, у циљу
превазилажења проблема изазваних
пандемијом вируса COVID – 19 и падом
тржишта пива од 10% вредности за
период март – август 2020. године, у
поређењу са истим периодом 2019.
године.

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 2020.
години (Сл.гласник РС број 94/19) –

ПРОПИС

Закон о порезу на
дoдату вредност
("Сл. гласник РС",
бр. 84/2004,
86/2004 - испр.,
61/2005....72/201
• Стабилизација нивоа акцизе 9 и 8/2020 усклађени дин.
за 2021. и 2022. годину
изн.)
• Смањење ПДВ-а на 10% за
пиво, у угоститељском
Закон о акцизма
сектору (не укључујући
("Сл. гласник РС",
хотеле)
• Субвенционисање трошкова бр. 22/2001,
73/2001........дин.
закупа за угоститељски
изн. и 78/2020 сектор
• Накнада на акцизе на пиво у изм. усклађених
дин. изн.)
кеговима којима је истекао
рок током забране рада
угоститељског сектора током
COVID-19 пандемије
Предлог чланова Групације је да се Одлука о
тарифна ознака 3901 40 00 00
условима и
наименовања: - кополимери
начину за
етилен-алфа-олефина, који имају
смањење
релативну густину мању од 0,94
царинских
уврсти у Одлуку о условима и
дажбина на
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СТАТУС

УПУЋЕНО

*Упућена
иницијатива

Министарство
финансија

25.11.2020.
10.06-1/16

*Упућена
иницијатива
24.11.2020.
09.03-8/30

Министарство
финансија

пластика и производи од пластике
На електронској седници Групације
произвођача пластике и производа од
пластике Привредне коморе Србије,
која је одржана 18.11.2020. године,
једногласно је усвојен предлог да се
тарифна ознака 3901 40 00 00
наименовања: - кополимери етиленалфа-олефина, који имају релативну
густину мању од 0,94 уврсти у Одлуку о
условима и начину за смањење
царинских дажбина на одређену робу,
односно за изузимање одређене робе
од плаћања царинских дажбина у 2020.
години са смањеном царинском
стопом од 1%.
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 у
2020. години (Сл. гласник РС бр. 94/19)
– кондиторски производи
На седници Групације произвођача
кондиторских производа, при
Удружењу за биљну производњу и
прехрамбену индустрију, предложена
је допуна Одлуке о условима и начину

начину за смањење царинских
дажбина на одређену робу,
односно за изузимање одређене
робе од плаћања царинских
дажбина у 2020. години са
смањеном царинском стопом од
1%.

одређену робу,
односно за
изузимање
одређене робе
од плаћања
царинских
дажбина у 2020.
години
(Сл.гласник РС
број 94/19)

Произвођачи кондиторских
производа су предложили да се
Одлука допуни са следећим
тарифним бројевима
1803 10 00 00,
1803 20 00 00,
1804 00 00 00
1805 00 00 00
и царинском стопом 0, уместо
важећих царинских стопа 1% и 3%.

Одлука о
условима и
начину за
смањење
царинских
дажбина на
одређену робу,
односно за
изузимање
одређене робе
од плаћања
царинских
дажбина у 2020.
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* Упућена
иницијатива
19.11.2020.
10.06-2/5

Министарство
финансија
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

за смањење царинских дажбина на
одређену робу, односно за изузимање
одређене робе од плаћања царинских
дажбина у 2020. години, са следећим
тарифним ознакама роба које се
користе као сировина у производњи:
• 1803 10 00 00 (какао маса,
неодмашћена); 1803 20 00 00
(какао маса, потпуно или
делимично одмашћена); 1804
00 00 00 (маслац, масноће и уља
од какаа) и 1805 00 00 00 (какао
у праху, без додатка шећера или
других материја за
заслађивање)
Наиме, сировине какао маса, какао
маслац и какао прах се не производе у
Републици Србији, већ се
традиционално увозе из земаља ЕУ и
земаља ван европског континента.
Сходно Уредби о усклађивању
номенклатуре Царинске тарифе за
2020. годину (''Сл. гласник РС'' број
85/19, 13/20, 76/20) приликом увоза
роба за наведене тарифне ознаке у
Републику Србију из тзв ''трећих
земаља'' плаћа се царинска стопа од
1% за робу тарифних ознака 1803 10 00
00, 1803 20 00 00 и 1804 00 00 00 и 3%
за робу тарифне ознаке 1805 00 00 00

години (Сл.
гласник РС бр.
94/19)
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Иницијатива за измену мишљења
Министарства финансија број 401-003522/2020-04, од 20. јула 2020. године,
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
Пореска управа поступа у складу са
мишљењем Министарства финансија
број 401-00-3522/2020-04, од 20. јула
2020. године, 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.
Велики број привредних субјеката,
међу којима има и оних са преко 100
запослених, закаснили су са предајом
прве пореске пријаве – образац ППППД ( због болести, смртних случајева,
као и нејасноћа у примени члана 2. и
члана 11. Уредбе) и изгубили право на
директна давања у мају-односно,
уместо три искоришћена су два

Предложено је да Министарство
финансија размотри ову
иницијативу и измени поменуто
мишљење. На тај начин ће се
привредним субјектима омогућити
остваривање свих права која им
припадају по Уредби са
могућношћу подношења
измењених пореских пријава у
роковима предвиђеним Законом о
пореском поступку и пореској
администрацији.
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Уредбa о
фискалним
погодностима и
директним
давањима
привредним
субјектима у
приватном
сектору и
новчаној помоћи
грађанима у
циљу
ублажавања
економских
последица
насталих услед
болести
Covid19". (“Служ
бени гласник
РС“, бр.
54/2020 и
60/2020)

*Упућена
иницијатива
15.09.2020.
11.07-3/18

Министарство
финансија

директна давања.
Због грешака у тумачењу смањења
броја запослених у Централном
регистру обавезног социјалног
осигурања (чији податке је користила
Пореска управа), а које су исправљене
са закашњењем, многи привредни
субјекти (без сопствене кривице) нису
добили директна давања. Полазећи од
наведеног, рачуновође сматрају да је
ускраћено законско право пореских
обвезника скраћивањем рока за
исправке података у пореској пријави
Иницијатива за измену члана 18.
Закона о спречавању прања новца и
финансирања тероризма („Сл. Гласник
РС“, бр. 113/2017 и 91/2019)
Великом броју обвезника Закона о
спречавању прања новца и
финансирања тероризма онемогућена
је примена видео-идентификације у
процесу утврђивања и провере
идентитета физичког лица. Имајући у
виду да је Народна банка Србије
надлежна за надзор над применом
Закона само код једне групе обвезника
по питању видео идентификације,
остали обвезници немају правни основ

Иницијатива за измену Закона о
спречавању прања новца и
финансирања тероризма, тако што
би се став 8. члана 18. Закона
изменио тако да гласи:
(8) Народна банка Србије и
Комисија за хартије од вредности
могу ближе уредити и друге начине
и услове утврђивања и провере
идентитета странке која је физичко
лице и законског заступника те
странке коришћењем средстава
електронске комуникације и без
обавезног физичког присуства лица
чија се идентификација врши код
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Закон о
спречавању
прања новца и
финансирања
тероризма („Сл.
Гласник РС“, бр.
113/2017 и
91/2019)

*Упућена
иницијатива

Министарство
финансија

08.09.2020.
11.05-1/23

Комисија за
хартије од
вредности

за директну примену овог иновативног
решења које значајно доприноси
дигиталној трансформацији пословних
процеса и омогућава проширење
услуга и броја клијената.

обвезника из члана 4. став 1. тач. 1),
4), 5), 6), 10), 11) и 16) овог закона
(поступак видео-идентификације).
Оваквом изменом Закона, круг
обвезника који би могли користити
институт видео-идентификације
проширио би се и на брокерско
дилерска друштва и друштва за
управљање отвореним
инвестиционим фондовима са
јавном понудом, који свакако имају
све техничке могућности за његову
безбедну примену.
Допуна предлога ПКС за смањење
Уврштавањем робе из тарифних
царинских дажбина на одређену робу, ознака у Одлуку о условима и
начину за смањење царинских
тарифне ознаке из области биљне и
дажбина на одређену робу,
прехрамбене индустрије
односно за изузимање одређене
Сировине из тарифних ознака 0712 90
робе од плаћања царинских
50 00 (сушена шаргарепа) и 0712 20 00
дажбина, били би створени услови
00 (сушени црни лук) се у домаћој
да наше компаније на
прозводњи користе за производњу
равноправној основи са земљама у
супа, прашкастих смеша за припрему
окружењу пронађу своје место и
јела, дадатак јелима са поврћем,
учврсте своје позиције у
зачина и зачинских мешавина.У 2019.
међународној трговини.
години увоз сушеног лука износио је
око 600т, а увоз сушене шаргарепе око Предлажено је, у случају да
800т. У овом случају се не ради о
снижење царинских дажбина са 5%
препакивању сировине већ о
на 0 има велики утицај на буџет
производњи новог готовог производа
Републике Србије, да смањење
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Одлукa о
условима и
начину за
смањење
царинских
дажбина на
одређену робу,
односно за
изузимање
одређене робе
од плаћања
царинских
дажбина у 2020.
години (Сл.
гласник РС бр.
94/19)

*Упућена
иницијатива
07.09.2020.
10.06-1/9

Министарство
финансија

који се под различитим тарифним
буде на 2,5%, за произвођаче
бројем пласира на домаће тржиште
готових производа од кикирикија и
или извози.Царина од 20% на цену
кондиторску индустрију.
готовог производа увећава цену
готовог производа за 5%(за сушену
шаргарепу и црни лук), што значајно
утиче на конкурентност готовог
производа.
Сировина из тарифне ознаке 0902 10 00
00(Зелени чај) и 0902 40 00 00 (Црни
чај), увозе се на годишњем нивоу око
2.000т. Количинско учешће сировине у
готовом производу (чају) износи близу
98%, тако да царина од 5% на цену
готовог производа (рачунајући
сировину и амбалажу без трошкова
пословања) увећава цену готовог
производа за 3,8%
Сирови кикирики тарифне ознаке 1202
42 00 00 се увози у Републику Србију у
количини од око 10.000 т у последње
три године, за првих шест месеци 2020.
године у количини од 5.100 т, што и
даје одређену назнаку да ће и у овој
години се задржати иста просечна
количина.
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Молба за укључивање представника
привреде у поступак израде
подзаконских аката који ће ближе
прописати садржај, достављање и
регистровање електронске фактуре
ПКС предлаже да се размотри
могућност да приликом припреме и
израде подзаконских аката који ће
ближе прописати садржај, достављање
и регистровање електронских фактура
буду укључени и представници
Привредне коморе Србије и Групације
рачуноводствених послова, или пак,
ако постоји могућност да се организује
ужи састанак на ову тему, са малим
бројем учесника, на коме би
представници рачуноводствених
послова били у могућности да дају
своје примедбе и сугестије у вези са
израдом подзаконских аката.

Иницијатива за одлагање плаћање
накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине

За пословну заједницу од
суштинске важности је њено
правовремено укључивање у
поступак израде законских и
подзаконских аката, с обзиром на
то да измене регулаторног оквира
подразумевају обавезу
прилагођавања пословања
привредних субјеката, и да
укључивање пословне заједнице
суштински доприноси квалитету
примене усвојених прописа.
Потребно је радити на унапређењу
регулаторног оквира који уређује
пословање привредних субјеката у
области који ће ближе прописати
садржај, достављање и
регистровање електронских
фактура

Предлог је да се у циљу наставка
обављања привредне делатности,
очувања ликвидности, виталности
компанија и радних места, одложи
плаћање наведене накнаде за све
привредне субјекте до краја првог
квартала 2021. године или до краја
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*Упућена
иницијатива
11.08.2020.
11.07-3/16

Министарство
финансија

*04.09.2020. у
ПКС одржан
састанак са
представници
ма
Министарства
финансија
како би се
договорили о
даљим
корацима и
укључивању
представника
привреде у
изради
подзаконских
аката за ефактуре.
Уредба о
*Упућена
Министарство
критеријумима за иницијатива
финансија
одређивање
Министарство
активности које
30.07.2020.
заштите
утичу на животну 13.04-1/10
животне
средину према
средине
степену

текуће календарске године или
опционо, да се иста мера примени
у случају предузетника, макро и
малих привредних субјеката.
Tакође, потребно је размотрити
могућност да се привредним
субјектима, обвезницима плаћања
накнаде, изађе у сусрет и омогући
плаћање у више месечних рата
заосталих дуговања из претходних
периода.
Предлог за допуну „Одлуке о
Предлог за изузимање од плаћања
условима и начину за смањење
царинских дажбина за робе из
царинских дажбина на одређену робу, следећих тарифних ознака:
односно за изузимање одређене робе
од плаћања царинских дажбина у
▪ 8517 70 00 19 – антене и
2020 (Сл. Гласник РС број
антенски
рефлектори
свих
94/2019)“ – предлог чланица
врста, делови погодни за
Удружења за енергетику и рударство
употребу са њима, остало)
ПКС
▪ 8544 49 91 00 (жице и каблови,
чији појединачни проводници
Изузеће од плаћања царинских
дажбина за назначене робе се тражи са
имају пречник већи од 0,51 mm)
циљем постизања конкурентности
производа произведених у Републици
Србији на захтевном глобалном
тржишту што би довело до укупног
повећања српског извоза и укупне
конкурентности привреде Србије,
очувању постојећих и отварању нових
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негативног
утицаја на
животну средину
који настаје
обављањем
активности,
износима
накнада ("Сл.
гласник РС", бр.
86/2019 и
89/2019)
Одлука о
условима и
начину за
смањење
царинских
дажбина на
одређену робу,
односно за
изузимање
одређене робе
од плаћања
царинских
дажбина у 2020
(Сл. Гласник РС
број
94/2019)“

*Упућена
иницијатива
24.07.2020.
09.05-3/22
*Одговор
МФИН је
13.8.2020.
доставило
одговор
Привредној
комори
Србије са
молбом да се
доставе
додатни
подаци.

Министарство
финансија

радних места.
Увоз репроматеријал када је реч о
земљама са којима Србија нема
потписане споразуме о слободној
трговини оптерећен је са 15% царинске
стопе. Проценат учешћа царинске
стопе у цени готовог производа за
тарифну ознаку 8517 70 00 19 износи
6,9%, а за тарифну ознаку 8544 49 91 00
износи 1%. Увоз ових роба у Европској
унији је за трифну ознаку 8517 70 00
слободан, односно за трифну ознаку
8544 49 91 царини се са стопом од 3,7%
уколико робе долазе са тржишта под
посебним режимом.
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 у 2020. години (Сл. Гласник
РС бр. 94/19) –млеко у праху за
произвођаче дечије хране

Иницијативу произвођача дечије
хране треба подржати и изменити и
допунити Одлуку у смислу да
производ тарифне ознаке 0402 21
18 00 са царинском стопом 0 буде и
за произвођаче дечије хране, како
би се производња задржала,
нарочито када се зна да се
константно инвестира у ову врсту
Произвођачи дечије хране у свом
производње не само увођењем
асортиману производа имају и
нових технологија, већ и
производе који садрже млеко у праху.
С обзиром да се дуги низ година млеко отварањем нових погона. Такође у
плану је проширење асортимана
у праху увози као сировина за
прехрамбену индустрију, олакшице при увођењем нових производа хране
за децу како би се освајало домаће
увозу имају произвођачи кондиторских
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Одлука о
условима и
начину за
смањење
царинских
дажбина на
одређену робу,
односно за
изузимање
одређене робе
од плаћања
царинских
дажбина у 2020.
години (Сл.
Гласник РС бр.

*Реализовано Министарсто
финансија
Упућена
иницијатива
14.07.2020.
10.06.-1/4
Поновљена:
31.08.2020.
10.06. – 1/7
05.10.2020.
10.06-1/11
*Одговор

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

производа и сладоледа у смислу
смањења царинске стопе на 0 и
неплаћања прелевмана, а произвођи
дечије хране олакшицу у смислу
неплаћања прелевмана, све за 2020.
годину

и инострано тржиште и ишло у
корак са светски познатим
произвођачима дечије хране

94/19

МПШВ бр.
483-0000001/202008 од
17.07.2020.
године у коме
обавештавају
ПКС да је
иницијатива у
току, тачније
Министарство
је започело
процедуру, а
одржани су и
састанци са
МФ.
МФ послало
Предлог(бр
13-02-1/26) са
образложење
м Одлуке о
изменама
Одлуке о
условима и
начину за
смањење
царинских
дажбина на
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одређену
робу,
односно за
изузимање
одређене
робе од
плаћања
царинских
дажбина у
2021. години
ради давања
мишљења.
Измена у
наведеној
Одлуци се
односи на
проширење
наименовања
за тарифну
ознаку 0402
21 18 00 производња
готових
производа
погодних за
бебе и малу
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децу.
ПКС
доставила
позитивно
мишљење
Накнада за производе који после
употребе постају посебни токови
отпада
Један од значајних проблема и
великих намета са којим се сусрећу
привредни субјекти у свом пословању
су енормно високе накнаде за
електричне и електронске производе
који после употребе постају посебан
ток отпада. Наплата ове посебне екотаксе искључиво по килограму
производа који након употребе постаје
отпад по мишљењу привреде,
представља веома лоше законско
решење, јер обрачуном накнаде по
килограму производа стимулисаће се
произвођачи који уграђују
неквалитетне сировине у производе.
Једноставно, ако у веш-машину
произвођач угради лим дебљине два
милиметра, а не три, платиће мању
накнаду и цена производа ће му бити
нижа.

Привредна комора Србије је
предложила транспарентнији и
одржив модел управљања који
подразумева:
•Израду јединствених база
података - обвезнике плаћања
еколошке таксе;
•Механизме надзора и контроле
испуњавања обавеза и захтева - по
принципу једнаких услова за све
обвезнике;
•Евиденцију и извештавање о
наплати еколошке таксе по
обвезницима и укупно;
•Транспарентан систем расподеле
средстава, а који укључује
критеријуме за расподелу, систем
расподеле, извештавање о
поднетим и одобрених захтевима,
као и систем контроле наменског
трошења средстава и анализе
ефеката утрошених средстава
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Закон о
накнадамa за
коришћење
јавних добара
(Сл. Гласник РС
бр. 95/18, 49/19,
86/19 - др.
пропис

*Упућена
иницијатива

Министарство
финансија

25.06.2020.
13.01 – 1/5

Министарство
државне
управе и
локалне
самоуправе

*Одговор МФ
број 401-0003141/202004 од
7.08.2020.
Предлог ће
бити
размотрен
приликом
наредних
измена и
допуна
Закона, које
су планиране
крајем 2020.
године

Министарство
заштите
животне
средине

Иницијатива за доношење нових мера
подршке друмском путничком
саобраћају
Област превоза путника у друмском
саобраћају је веома угрожена услед и
даље присутне пандемије болести
Covid-19 изазване вирусом Sars-Cov-2.
Наиме, овој привредној делатности
скоро два месеца био је онемогућен
рад, односно више од 95% капацитета
није радило. Уредбом о мерама за
време ванредног стања било је
забрањено обављање јавног превоза
путника у друмском саобраћају
(међумесног и градско-приградског), а
томе је предходила одлука о затварању
граница и забрана међународног
превоза путника. У том периоду само
мали број превозника обављао је
посебан линијски превоз запослених
до радних места. Данас је
превозницима дозвољено обављање
јавног превоза путника, међутим
мобилност становништва значајно је
смањена па скоро и прекинута, што се

Предложено је доношење нових
секторских мера како би се овој
привредној грани омогућило да
умањи далекосежне негативне
последице по пословање настале
услед Ковид19 и како велики број
аутобуских превозника не би био
приморан на затварање предузећа.
Предложене су следеће секторске
мере:
•

предлаже се отпис износа
пореза и доприноса на
зараде запослених у сектору
путничког саобраћаја за 3
месеца- март, април и мај
месец 2020. године.

▪

повећање рефакције на 20
динара по литри горива

▪

месечне субвенције у износу
од 600,00 евра
(противвредност у
динарима) за период од 6
месеци за сваки аутобус
наведен у лиценци
превозника или
привременог решења за
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Уредба 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),

*Упућена
иницијатива

Министарство
финансија

23.06.2020.
11.04.-2/36

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

04.09.2020.
11.04-2/49
*Ургенција
22.09.2020.
11.04-2/50
*27.07.2020.
одржан
састанак
представника
МГСИ, одбора
Групације за
превоз
путника у
друмском
саобраћају и
аут.станице и
представника
ПКС, на којој
су поновљени
захтеви
превозника

одражава и на обављање међумесног
превоза, а нарочито је изражено у
међународном саобраћају, обзиром да
се суочавамо и са поновним забранама
улазака наших грађана у друге државе.
Неминовно је да су последице оваквог
стања дуготрајне као и да се домаће
компаније суочавају са тешким
условима пословања и значајним
финансијским губицима и крајње
реалном пројекцијом да ће се губици и
на даље повећавати.
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 ваша
организација наплаћује чланицама
Групације. Због новонастале ситуације
изазване пандемијом, која је довела до
отежаног пословања емитера и
смањења прихода, сматрамо да би ови
предлози умањења представљали
помоћ и подршку у наредном периоду

обављање превоза које, на
основу Закона о превозу
путника у друмском
саобраћају, издаје МГСИ.

Предлажемо следеће:
1. Умањење месечних накнада
које обрачунава РЕМ за 20%
2. Укидање разлике у накнади
за
дигитално
и
HD
емитовање ТВ програма,
укидање разлике у накнади
за дигитално емитовање
радио програма, као и
умањење месечних износа
накнаде за емитовање ТВ и
радио програма које пружа
ЈП ЕТВ за 40%
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Законо о
накнадама за
коришћење
јавних добара
(Службени
гласник РС бр..
95/18, 49/19,
86/19 - др.
пропис)

*Упућена
иницијатив
а
22.06.2020.
11.06-1/16
*Одговор
Министарс
тва
трговине,
туризма и
телекомун
икација од
20.10.2020.
Број 11.06-

Министарство
финансија
Министарство
трговине
туризма и
телекомуникац
ија
Министарство
културе и
информисања
Организација
музичких

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

•
•
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1/27
Иницијатив
а није у
надлежнос
ти МТТТ,
већ
Министарс
тва
финансија
јер су
Накнаде за
коришћењ
е радиофреквенциј
а утврђене
Законом о
накнадама
за
коришћењ
е јавних
добара и
измена
Закона се
може
извршити
једино за
предложен
о умањење
месечних

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

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

Иницијатива за измену закона о
порезу на добит правних лица
У циљу унапређења привредног
амбијента, као основног предуслова за
стабилност целокупног друштвеног
напретка, Привредна комора Србије се
залаже да се домаћим
привредницима, правним лицима и
предузетницима омогући пословнопорески оквир који ће подржати даљи
развој и раст њихових привредних
активности, те водити ка још већем
расту друштвеног бруто производа
Републике Србије.
С тим у вези, предложена је измена
одредаба члана 40. Закона о порезу на
добит правних лица (Сл. гласник РС бр.
25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03,
84/04, 18/10, .......86/19), а чијим би се
усвајањем умногоме олакшало

Уклањањем одредби става 14.
става 15. члана 40. Закона о порезу
на добит правних лица, уз сходне
корекције одредбе става 17. истог
члана и Правилника о садржају
пореске пријаве за обрачун пореза
по одбитку на приходе и накнаде
које остварују нерезидентна и
резидентна правна лица из правног
система Републике Србије, Буџет
Републике Србије не би претрпео
никакву штету – напротив, као и да
би се тиме домаћа привредна
друштва из метало-прерађивачке
индустрије довеле у равноправан
положај са нерезидентним
правним лицима која обављају исту
делатност, што би омогућило раст
индустријске производње металопрерађивачког сектора у Републици
Србији.
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Закон о порезу на
добит правних
лица (Сл. гласник
РС бр. 25/01,
80/02 - др. закон,
80/02, 43/03,
84/04, 18/10,
101/11, 119/12,
47/13, 108/13,
68/14 - др. закон,
142/14, 91/15 др. пропис,
112/15, 113/17,
95/18, 86/19)

накнада
које
обрачунава
РАТЕЛ, за
50%, што је
у
надлежнос
ти МФ-а

(ЕТВ)

*Упућена
иницијатива
04.06.2020.
01-41/31

Министарство
финансија

*Поновљена
иницијатива
кроз
достављање
коментара и
сугестија
пословне
заједнице на
текс Нацрт
измена и
допуна
закона о
порезу на
добит
правних лица,
бр. 13.02.-

пословање и даљи развој металопрерађивачке индустрије у Републици
Србији, 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

1/27 од
24.11.2020.

Иницијатива за измену члана 4.
Правилника о поступку остваривања
права на повраћај ПДВ и о начину и
поступку рефакције и рефундације
ПДВ

Предлажемо измену
одредби
члана 4. став 3. Правилника о
поступку остваривања права на
повраћај ПДВ и о начину и поступку
рефакције и рефундације ПДВ, тако
да
се
пролонгира
рок
за
Члан 4. став 3. Правилника о поступку
достављање
Захтева
страног
остваривања права на повраћај ПДВ и о обвезника за рефакцију ПДВ
начину и поступку рефакције и
најкасније до 30. септембра (уместо
рефундације ПДВ дефинисано је да
прописаног постојећег рока - до 30.
лица из члана 53. Закона о порезу на
јуна).
додату вредност ("Сл. гласник РС", бр.
84/2004, 86/2004 ........8/2020 усклађени дин. изн.) остварују право на
рефакцију, у складу са Законом, на
основу захтева потписаног од стране
овлашћеног лица који се подноси
Пореској управи једном годишње, а
најкасније до 30. јуна текуће године, за
добра и услуге набављене у Републици
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Правилник о
поступку
остваривања
права на повраћај
ПДВ и о начину и
поступку
рефакције и
рефундације ПДВ
("Сл. гласник РС",
бр. 107/2004,......
закон и 104/2018)

*Реализовано Министарство
Усвојен
финансија
Правилник
*Упућена
иницијатива
27.05.2020.
11.07-3/12

у претходној календарској години.
Привредни субјекти указују да је услед
болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 у Региону као и у државама
ЕУ, знатан број компанија прекинуо
производне и пословне активности, а
оне које нису прекидале пословне
активности раде у отежаним условима
(од куће, повременим дежурствима
итд.). Привредници такође истичу да
отежано (скраћено, или само
повремено) раде и институције
(Пореска управа, Привредни регистри и
др.) које издају пратећа документа
(Потврде о регистрацији за ПДВ,
Уверења о регистрацији итд.) уз Захтев
за рефакцију (Образац РЕФ 1).
Уредба о подстицајима инвеститору
Одлука којом је овај праг дуплиран,
да у Републици Србији производи
без консултација са привредом, у
аудиовизуелно дело
веома значајној мери штети угледу
индустрије и репутацији државе
Предметном Уредбом, чланом 4. који
као стабилног правног система
је у примени од 1. фебруара 2020.
посвећеног подстицању
године, мењају се прагови за
квалификованост пројекта за наменски интернационалних пројеката.
филм на 300.000 евра, као и
минимални трошак по епизоди ТВ
серије чиме се практично елиминише
целокупни постојећи сектор
иностраних реклама и ТВ серија које се

Неопходно је да систем, који
институционално функционише
кроз Министарство привреде и
кроз Филмски центар, свим
учесницима на тржишту пружи исте
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Уредба о
подстицајима
инвеститору да у
Републици
Србији
производи
аудиовизуелно
дело („Сл.
гласник РС“, број
94/19)

*Упућена
иницијатива
22.01.2020.
11.06-1/4
*Поновљена
иницијатива
25.08.2020.
11.06-1/24

Министарсто
финансија
Министарство
привреде

снимају у Републици Србији.

шансе, а уз то и основу да се наша
индустрија развија на
транспарентан и функционално
приходован начин како за саму
државу тако и за индустрију.

* Упућен
допис МП са
молбом за
састанак
поводом
Уредбе о
подстицајима
инвеститору у
аудиовизуелн
ој делатности

Због свих наведених разлога
предложено је да се одредбе
Уредбе објављене у Службеном
гласнику 2. августа 2019. године
врате на снагу са трајањем до краја
2020. године.

20.11.2020.
11.06-1/31
Инцијатива за измену члана 56. став 2.
и члана 85. става 3. Закона о порезу на
доходак грађана

Кинематографске куће за снимање
филма морају да ангажују велики
број аутора и глумаца за потребе
снимања и снимања једног филма.
Са сваким од чланова се закључује
посебан уговор
(ауторски/извођачки), који
представља основ за исплату
хонорара.
С тим у вези, предложено је да се
измени члан 56. ст. 2 и члан 85. ст.
2. Закона о порезу на доходак
грађана на начин да се
примаоцима прихода признају
нормирани трошкови у вишем
износу (80-90%), с обзиром на то да
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Закон о порезу на
доходак грађана
(„Сл. гласник РС“,
бр. 24/01,80/02 –
др. закон....95/18)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
24.10.2019.
11.06-3/30

Министарство
финансија

то одсликава реално стање ствари.

Иницијатива за измену нацрта Закона
о буџету Републике Србије за 2020.
годину
Разлози за покретање иницијативе су
неопходност да се Законом о буџету за
2020. годину предвиде средства којима
би се исплатила дуговања која држава
има према рециклажној индустрији из
претходних година, као и да би се
планирала средства за 2020. годину у
складу са реалном активношћу
привредних субјеката који по Закону
имају права на подстицајна средства.

Такође, предложено је да се
лицима која нису глумци и аутори,
а примају одређене накнаде
ангажовањем на филму, признају
повећани нормирани трошкови.
Чланови Одбора Групације за
сакупљање, третман, одлагање и
рециклажу отпада, у циљу
превазилажења наведених
проблема предлажу:
• Законом о буџету Републике
Србије за 2020. годину
редизајнирати
евидентирање тока новца од
еколошке таксе до
наменског усмеравања за
потребе Зеленог фонда.
• Потребно је на приходовној
страни буџета РС увести
основ накнада за заштиту
животне средине у износу
од 13 милијарди динара.
• На расходованој страни
глава 25.2, Програмска
активност 0003, Подстицаји
за поновну употребу и
искоришћење отпада
третираног до 31.12.2019.
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Предлог Закона о
буџету Републике
Србије за 2020.
годину

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
04.11.2019.
11.09-3/9

Министарство
финансија

Иницијатива за повраћај права на
рефакцију акцизе за преузето гориво у
погонске сврхе, за бродове који врше
превоз терета унутрашњим речним
саобраћајем
Законом о изменама и допунама
Закона о акцизама који је објављен у
„Сл. гласнику РС“, број 103/2015 од
14.12.2015. године и који је у примени
од 01.01.2016. године, укинуто је право
бродара на повраћај – рефакцију
плаћене акцизе за преузето гориво у
погонске сврхе, за бродове који врше
превоз терета унутрашњим речним
саобраћајем.
Овом одлуком и изменом Закона
драстично је погођена комплетна
речна привреда Републике Србије.

определити 6,4 милијарди
динара.
• На расходованој страни
Глава 25.2, додати
Програмска активност 0005,
Подстицаји за поновну
употребу и искоришћење
отпада третираног током
2020. године, за прва три
квартала 2020. године,
определити 3 милијарде
динара.
Предлог чланица Групације за
речно бродарство Привредне
коморе Србије је да се размотри
могућност за повраћај права на
рефакцију акцизе за преузето
гориво у погонске сврхе, за
бродове који врше превоз терета
унутрашњим речним саобраћајем.
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Закон о акцизама
(„Сл. гласник РС“,
бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03,
72/03, 43/04,
55/04, 135/04,
46/05, 101/05 др. закон, 61/07,
5/09, 31/09,
101/10, 43/11,
101/11, 93/12,
119/12, 47/13,
68/14 - др. закон,
142/14, 55/15,
103/15, 108/16,
30/18)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
10.07.2019.
13-1/51
30.10.2018.
11.04/2/64
*Иницијатива
достављана
на
разматрање
током 2018.
године

Министарство
финансија
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

*Иницијатива
је разматрана
08.07.2019.
године на
Савету за
координацију
активности и
мере за раст
бруто
домаћег
производа
(Савет за БДП)

Иницијатива за промену уноса
података у Обрасцу М
Приликом пријава радника у радни
однос на важећем М обрасцу
предвиђен је унос периода
ангажовања радника у месецима, а у

Потребно је омогућити да се
пријава и одјава радника на
одређено време врши са датумом
почетка и датумом завршетка
радног односа, а не по броју
месеци и у том контексту
предложена је измена Уредбе о
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Образац М

*Иницијатива
је достављена
и кроз
коментаре на
Нацрт Закона
о изменама и
допунама
Закона о
акцизама
*Раније
Министарство
упућена
финансија
иницијатива
током
2019.год.
31.07.2019.

пракси се врло често дешава да
послодавци ангажују раднике на
неколико дана.

садржини, обрасцу и начину
подношења јединствене пријаве на
обавезно социјално осигурање,
јединственим методолошким
принципима и јединственом
кодексу шифара за унос података у
јединствену базу централног
регистра обавезног социјалног
осигурања(„Сл. гласник РС“ бр.
54/10 , 124/12 , 119/13), Пријаве
промене и одјаве на обавезно
социјално осигурање - Образац М,
у делу II под редним бројем 19а,
који треба да гласи: „19a. Трајање у
данима“.

Иницијатива за измене и допуне
Закона о порезу на додату вредност
(чл.53)

Предлози измена:
-да правно лице има најмање
једног запосленог са звањем
овлашћени рачуновођа или /и
Одбор Групације рачуноводствених
-да правно лице има најмање
послова Удружења за стручне, научне и једног запосленог дипломираног
техничке делатности Привредне
економисту који има најмање 5
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11.07-3/28

Закон о порезу на
додату вредност
(„Сл. гласник РС“,
бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05,
61/07, 93/12,
108/13, 68/14 -

*Одговор
Министарства
финансија бр.
430-00
449/2019-04
од 05.08.2019.
којим
обавештавају
ПКС да су
предметну
иницијативу
проследили
Централном
регистру
обавезног
социјалног
осигурања
као
надлежном за
даље
поступање
*Раније
Министарство
упућена
финансија
иницијатива
током
2019.год.
07.08.2019.

коморе Србије је на седници разматрао
проблеме које су изнели представници
привредних друштава која се баве
заступањем страних обвезника у
поступку рефакције ПДВ страном
обвезнику, а са циљем да се спрече
могуће злоупотребе на начин да се
издају фиктивне фактуре чији је једини
циљ остварење поврата ПДВ-а (у
пракси је било таквих злоупотреба у
региону, чак и у неком државама ЕУ).
Осим тога потребно је спречити
могућност настајања сукоба интереса у
случајевима када је издавалац фактуре
истовремено и овлашћени заступник
страног правног лица код Пореске
управе Републике Србије у поступку
поврата (рефакције) ПДВ за страна
правна лица.
Иницијатива за измене и допуне
Закона о девизном пословању
Иницијатива је поднета у сарадњи ПКС
са другим привредним асоцијацијама
које окупљају све сегменте привреде како мала, средња и велика предузећа,
тако и домаће и стране компаније.

година искуства на пословима
др. закон, 142/14,
пореског саветовања
83/15, 108/16,
-да је делатност правног лица из
113/17, 30/18)
области шифре 6920:
рачуноводствени, књиговодствени
и ревизорски послови и пореско
саветовање, што се доказује по
основу врсте остварених прихода у
последње 3 године пре подношења
захтева за добијање лиценце
-да правно лице и одговорно
физичко лице нису осуђивани за
привредне преступе, нити да су
кривично кажњавани.

11.07-3/30

Предложено је да се изврше
темељне измене Закона о
девизном пословању у два
стратешка правца.
Прво, постојећи Закон је написан на
начин да експлицитно, мада не и
довољно јасно, наводи дозвољене
активности, док све остале
активности сматра недозвољеним.
Овај начин нормирања је у
супротности са општим принципом

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
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Закон о девизном
пословању („Сл.
гласник РС“, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14,
30/18)

04.06.2019.
*Одговор
Министарства
финансија

Министарство
финансија
Народна банка
Србије

да правна акта експлицитно наводе
недозвољене активности, док се
све остале активности сматрају
дозвољеним. Такав приступ
резултира ситуацијама да се
одређени послови, за које не
делује да постоји намера
законодавца да их искључи, не
могу спровести услед недостатка
норми о истим.
Друго, постојећи закон намеће
значајан административни терет за
обвезнике. На пример, изазов је
спровести обавезу „распореда
прилива“ за било који нови тип
трансакције и тешко је страним
инвеститорима објаснити ову
обавезу – ипак она је предуслов за
реализацију трансакције.
Такође, регулатива која се односи
на реализацију новчаног прилива
из иностранства отежава
аутоматизацију платног промета са
иностранством, јер обвезник има
обавезу да презентује
документацију везано за основ
наплате и остале податке потребне
за извршење наплате (изузев
одређене врсте прилива по једном
основу, у области ИТ сектора у
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бр.011-0000487/201916 од
04.07.2019. Предложено
је
достављање
конкретних
предлога за
унапређење
прописа

износу до 1.000 евра).
Додатно, нотификација о
кредитним пословима са
иностранством, без обзира на
њихову вредност, фактички
представља процедуру одобрења
јер потписани уговор између две
стране не може бити спроведен
док регулатор не да сагласност.
Захтев да се бришу, односно ставе ван Предложено је да се у Закону
снаге одредбе Закона о накнaдама за бришу, односно ставе ван снаге
коришћење јавних добара („Сл.
одредбе члана 140. и 141. у делу
гласник РС“, бр. 95/2018,49/2019), у
који се односи на лекове, као и
делу који се односи на лекове
табела 6 у Прилогу 7 Закона, и то
због:
Закон о накнадама за коришћење
- штетних последица примене истих
јавних добара („Сл. гласник РС", бр.
на привредне субјекте, обвезнике
95/2018 и 49/2019) у члану 140. и 141,
ове накнаде - произвођаче,
уводи као нову категорију производа
увознике и носиоце дозвола за лек
који после употребе постају посебан
- последица на уредно снабдевање
ток отпада - лекове који после истеклог тржишта лекова у Републици
рока остају у поседу и сакупљају се од
Србији, јер предвиђени начин
грађана. Основица за одређивање
обрачуна накнаде може да има за
накнаде је укупна количина
резултат несташице лекова на
произведених, односно увезених
тржишту.
лекова, изражена у килограмима (кг), а Привредна комора Србије, уз
висина накнаде за сакупљање лекова
јединствен став својих чланица
од грађана је дата у Прилогу 7, табела 6 укључених у ланац снабдевања
Закона, и износи 240 РСД/кг. Према
лековима – произвођача, носилаца
прикупљеним подацима о укупним
дозволе за лек, веледрогерија и
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Закон о
накнадама за
коришћење
јавних добара
(„Сл. гласник РС",
бр. 95/18 и
49/19);
Закон о
управљању
отпадом („Сл.
гласник РС“, бр.
36/09, 88/10,
14/16 и 95/18 др. закон)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
22.08.2019.
09.06-2/34
*Допуна
иницијативе
09.06-2/39 од
25.09.2019. са
конкретним
предлогом
измена
(предложен
модел
финансирања
)

Министарство
финансија

количинама произведених и увезених
лекова, изражених у килограмима, у
Републици Србији у 2018. години и
према израчунатој вредности накнаде
она износи 4,58% од укупног промета
лекова на тржишту Републике Србије
који је остварен у 2018. години. Учешће
накнаде у пословном приходу
оствареном у 2018. години се код
произвођача лекова, креће у распону
од 0,32% до 5,3%, а код увозника
лекова (на примеру 20 највећих
увозника изражено по маси (кг)
увезеног лека) је у распону од 0,41% до
57,91% од укупног пословног прихода.
Посебно би требало имати у виду да је
за поједине лекове утврђена накнада
виша и од цене самог лека, и да су цене
лекова и марже прописане Одлуком и
Уредбом Владе РС.

апотека, је спремна да, у сарадњи
са надлежним министарствима,
доприносе проналажењу одрживог
модела збрињавања и
финансирања фармацеутског
отпада сакупљеног од грађана.

*11.12.2019.
године
одржан
састанак у МФ
са
представници
ма ПКС и
представници
ма привреде,
на коме је
ПКС
предочено да
ће се Закон о
накнадама за
коришћење
јавних добара
мењати у
2020.
*16.01.2020.
одржан
састанак
представника
ПКС са
надлежнимa
у Одељењу за
управљање
отпадом у
Министарству
за заштиту
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Иницијатива за допуну Уредбе о
одређивању делатности код чијег
обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко
фискалне касе („Сл. гласник РС“, бр.
61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13,
100/14)

Предложено је да се приликом
израде поздаконских аката који
произилазе из Закона о фискалним
касама, размотри иницијатива за
допуну Уредбе о одређивању
делатности код чијег обављања не
постоји обавеза евидентирања
промета преко фискалне касе, на
начин да се и за делатност коју
обављају пројектни бирои
прописало да не постоји обавеза
евидентирања промета преко
фискалне касе из члана 3. ст. 1. и 2.
Закона о фискалним касама.
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Уредба о
одређивању
делатности код
чијег обављања
не постоји
обавеза
евидентирања
промета преко
фискалне касе
(„Сл. гласник РС“,
бр.
61/10....100/14)

животне
средине.
Договорено је
да Мин. за
заштиту
животне
средине
упути допис
Министарству
фининсија са
захтевом за
измену
Закона о
накнадама за
коришћење
јавних добара
*Раније
Министарство
упућена
финансија
иницијатива
током
2019.год.
20.05.2019.
09.02-1/13

Иницијатива за јачање кадровских
капацитета Управе царина

Иницијатива за измену члана 45. става
2. Закона о обавезном осигурању у
саобраћају

Имајући у виду да је забележено
значајно повећање количине робе
која је превезена преко друмских
граничних прелаза, потребно је
омогућити брз и ефикасан проток
роба обезбеђивањем довољног
броја царинских службеника, што
тренутно није случај, с обзиром на
то да је број запослених у Управи
царина само незнатно увећан
последњих година.
Предложено је запошљавање
додатног броја царинских
службеника у континуитету, као и
њихову обуку, а у циљу пружања
адекватног одговора на повећање
промета роба што је резултат
увећања броја инвестиција на
територији РС.
Предложена је измена члана 45.
став 2. тако да гласи:
„Трошкови спровођења осигурања
од аутоодговорности, укључујући и
трошкове прибаве, не могу бити
већи од оствареног режијског
додатка из става 1. овог члана, а
провизија за предају полиса
осигурања од аутоодговорности не
може износити више од 15% бруто
премије тог осигурања“
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/

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
финансија

24.04.2019.
13.01-1/11

Закон о
обавезном
осигурању у
саобраћају
(„Сл. Гласник РС“,
бр. 51/2009,
78/2011,
101/2011,
93/2012 и 7/2013
– одлука УС)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
28.05.2019.
11.07-3/18

Министарство
финансија

Иницијатива за прецизирање одредби
Уредбе о количини расхода (кало,
растур, квар и лом) на који се плаћа
ПДВ

Иницијатива за измену одредбе члана
25. став 2. тачке 7) и 8) Закона о ПДВ-у
На седници Групације ветеринарских
служби при привредним субјектима

Измене постојећег максималног
износа провизије за продају полиса
осигурања од аутоодговорности би
омогућила стабилност у пословању
привредних друштава чија је
основна делатност техничких
прегледа возила, даљи развој овог
начина продаје осигурања, а тиме и
развоја тржишта осигурања у
Републици Србији.
Предложено је прецизирање
одредби Урeдбe o кoличини
рaсхoдa (кaлo, рaстур, квaр и лoм)
нa кojи сe нe плaћa ПДВ („Службeни
глaсник РС“, број 124/04), зa
пoрeскe oбвeзникe кojи jeднoм
гoдишњe спрoвoдe пoпис, у смислу
дa сe кoличинa дoзвoљeнoг
рaсхoдa нa кojи сe нe плaћa ПДВ
рaчунa нa укупнo нaбaвљeну,
прeрaђeну, прoизвeдeну или
прoдaту рoбу нa нивoу цeлe гoдинe,
a нe кao што је до сада пракса - нa
пoрeски пeриoд (мeсeц или
трoмeсeчje).
Предложене су измене одредбе
члана 25. став 2. тачки 7) и 8)
Закона о ПДВ, тако да гласе:
7) услуга које пружају здравствене
установе у складу са прописима
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Уредба о
количини
расхода (кало,
растур, квар и
лом) на који се
плаћа ПДВ („Сл.
глaсник РС“,број
124/04)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Закон о порезу на
додату вредност
(„Сл. гласник РС“,
бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05,

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
финансија

05.04.2019.
10.04-3/12

Министарство
финансија

који се баве сточарском производњом
Удружења за сточарство и прераду
сточарских производа Привредне
коморе Србије, разматран је предлог за
измену члан 25. Закона о ПДВ и о
могућим позитивним ефектима и
доприносу у стварању повољнијих
услова за остваривање дугорочне
стабилности у сточарској производњи,
на које би смањење трошкова за
ветеринарске услуге утицало.

Иницијатива за изједначавање стопе
ПДВ-а на производе који се користе у
исхрани животиња

који регулишу здравствену заштиту
укључујући и смештај, негу и
исхрану болесника у тим
установама, односно услуга које се
пружају ветеринарске установе у
складу са прописима који регулишу
здравствену заштиту животиња;
осим апотека и апотекарских
установа,
8) услуга које пружају лекари,
стоматолози, ветеринари или друга
лица у складу са прописима који
регулишу здравствену заштиту
људи и животиња.
Предлажемо да се по посебној
стопи ПДВ опорезује промет и увоз
хране која служи за исхрану
животиња, а не само потпуне и
допунске смеше за исхрану стоке и
живе стоке, изменом члана 23. став
2. тачка 6) Закона о ПДВ на следећи
начин:
„6) ђубрива, средстава за заштиту
биља, семена за репродукцију,
садног материјала, компоста са
мицелијумом, храна за
животиње;“.
Такође, европским законодавством
из области хране за животиње
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61/07, 93/12,
108/13, 68/14 др. закон, 142/14,
83/15, 108/16,
113/17, 30/18)

Закон о порезу на
додату вредност
(„Сл. гласник РС“,
бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05,
61/07, 93/12,
108/13, 68/14 др. закон, 142/14,
83/15, 108/16,
113/17, 30/18)

05.04.2019.
10.04-3/13

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
05.04.2019.
10.04-3/14

Министарство
финансија

Иницијатива за измену и допуну
одредби Закона о порезу на доходак
грађана
Наиме, важећим Законом није
предвиђена категорија „мали
предузетник“. Поред постојеће
категорије „предузетник“ дефинисане
чланом 32. став 2. Закона, потребно је
увести и категорију „мали предузетник“
(као што је дефинисано и Законом о
порезу на додату вредност, чланом 33.
став 1., где се малим обвезником
сматра „лице које врши промет добара
и услуга на територији Републике и/или
у иностранству, а чији укупан промет
добара и услуга у претходних 12
месеци није већи од 8.000.000 динара,
односно које при отпочињању

уређено је да храну за животиње
представља свака компонента или
производ, укључујући и додатке,
било да је прерађена, делимично
прерађена или непрерађена,
намењена за исхрану животиња.
Чланом 98. став 3. Директиве
Савета 2006/112/ЕЗ, наводи се
управо „комбинована
номенклатура ради утврђивања
тачног обухвата“
Предложено је да се изврши
измена односно допуна Закона
увођењем појма „мали
предузетник“ а којем ће се
омогућити вођење књига по
систему простог књиговодства.
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Закон о порезу на
доходак грађана
(„Сл. гласник РС",
бр. 24/01,
80/2002,..... изн.,
95/2018 и 4/2019
- усклађени дин.
изн.)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
25.02.2019.
12-2/2

Министарство
финансија

обављања делатности процењује да у
наредних 12 месеци неће остварити
укупан промет већи од 8.000.000
динара“) који ће водити пословне
књиге по систему простог
књиговодства, у складу са Законом или
по систему двојног књиговодства у
складу са законом којим се уређује
књиговодство.
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Уредба о подстицајима инвеститору
да у Републици Србији производи
аудиовизуелно дело

Одлука којом је овај праг дуплиран,
без консултација са привредом, у
веома значајној мери штети угледу
индустрије и репутацији државе
као стабилног правног система
посвећеног подстицању
интернационалних пројеката.
Неопходно је да систем, који
институционално функционише
кроз Министарство привреде и
кроз Филмски центар, свим
учесницима на тржишту пружи исте
шансе, а уз то и основу да се наша
индустрија развија на
транспарентан и функционално
приходован начин како за саму
државу тако и за индустрију.
Због свих наведених разлога
предложено је да се одредбе
Уредбе објављене у Службеном
гласнику 2. августа 2019. године
врате на снагу са трајањем до краја
2020. године.
Иницијативом се предлаже да се
листа дозвољених делатности, за
које привредна друштва која нису

Уредба о
подстицајима
инвеститору да
у Републици
Србији
производи
аудиовизуелно
дело („Сл.
гласник РС“,
број 94/19)

*Упућена
иницијатива

Министарство
привреде

22.01.2020.
11.06-1/3

Министарсто
финансија

Предметном Уредбом, чланом 4. који
је у примени од 1. фебруара 2020.
године мењају се прагови за
квалификованост пројекта за наменски
филм на 300.000 евра, као и
минимални трошак по епизоди ТВ
серије чиме се практично елиминише
целокупни постојећи сектор
иностраних реклама и ТВ серија које се
снимају у Републици Србији.

Иницијатива за измену услова
дозвољених делатности програма
подршке које спроводи Министарство
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/

*Поновљена
иницијатива
25.08.2020.
11.06-1/24
* Упућен допис
МП са молбом
за састанак
поводом
Уредбе о
подстицајима
инвеститору у
аудиовизуелно
ј делатности
20.11.2020.
11.06-1/31
*Раније
Министарство
упућена
привреде
иницијатива

привреде у сарадњи са Фондом за
развој Републике Србије

Иницијатива за доношење Закона о
лифтовима
Област лифтова регулисана је
Правилником о прегледима лифтова у
употреби („Сл. гласник РС“, број 15/17)
и Правилником о безбедности лифтова
(„Сл. гласник РС“, број 15/17), који су
донети на основу Закона о техничким
захтевима за производе и оцењивању
усаглашености.

почетници у пословању могу
конкурисати, прошири и на остале
услужне делатности које могу
обављати почетници у пословању
када аплицирају за бесповратна
средства. На тај начин би се
створиле могућности за
проширење пословања или
покретање планираних инвестиција
у сектору услуга. Како би већи број
привредних друштава могао да
конкурише за средства додатно би
се побољшао инвестициони
амбијент у Републици Србији, али и
пружиле подједнаке шансе за
коришћење бенефита без обзира
на моменат оснивања малих
привредних друштава.
Предложено је да се размотри
/
могућност доношења Закона о
лифтовима, којим би се на
свеобухватан начин регулисала
област лифтова.
Министарству привреде
достављени су конкретни предлози
привреде за превазилажење
проблема у наведеној области.

Међутим, наведеним прописима није
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током
2019.год.
07.10.2019.
14-1/22

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.
29.05.2019.
09.01-1/9
*Министарство
разматра
основаност и
оправданост
поднете

Министарство
привреде

регулисана ова материја у потпуности.
Правилником о прегледу лифтова
између осталог су дефинисани послови
одржавања лифта и услови које
одржавалац истог мора да испуни за
обављање послова одржавања
лифтова, али проблем у пракси
представљају чињенице да није
дефинисан начин лиценцирања фирми
које пројектују, уграђују, сервисирају,
мењају и одржавају лифтове, као и да
не постоји одговарајући регистар
пружалаца оваквих услуга. Додатни
проблем представља чињеница да су
лифтови у већини зграда стари и по
више од 40 година, да постоји мањак
радне снаге која се бави пословима
поправке и одржавања лифтова, као и
да нису дефинисане казнене одредбе
за оне који не поштују одредбе
наведених правилника.

иницијативе
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

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

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, у циљу олакшања и
унапређења трговине и
елиминисања непотребних
трошкова.

/

*Упућена
иницијатива

Министарство
трговине,
туризма и
телекомуникаци
ја

Чланице млинске индустрије Србије
сусрећу се са проблемима приликом
извоза брашна у Северну Македонију и
Босну и Херцеговину.
Извозници брашна за људску исхрану
из Републике Србије у Северну
Македонију имају обавезу стављања
маркица на паковање брашна, која
представља нецаринску баријеру, чији
је непосредан резултат отежан извоз и
стварање непотребних трошкова.
Када је у питању извоз у Босну и
Херцеговину, додатни проблем
представља и чињеница да маркице по
димензијама и квалитету папира, не
одговарају апаратима за аутоматско
лепљење, те се морају ручно лепити,
што изискује ангажовање додатне
радне снаге и ствара додатне
трошкове.

Наглашено је и да је Република
Србија на иницијативу чланица
Привредне коморе Србије
укинула обавезу стављања
маркица за брашно почев од
01.01.2019. године, Уредбом о
привременим условима за
обављање промета брашна („Сл.
Гласник РС“ бр. 69/06, 49/10 и
44/18), што је у складу са
прописима ЕУ, јер се на
заједничком тржишту ЕУ не
признаје употреба маркица као
вид контроле тржишта брашна.
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02.11.2020.
10.06-1/12

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 ваша
организација наплаћује чланицама
Групације. Због новонастале ситуације
изазване пандемијом, која је довела до
отежаног пословања емитера и
смањења прихода, сматрамо да би ови
предлози умањења представљали
помоћ и подршку у наредном периоду

Предлажемо следеће:
1. Умањење месечних
накнада које обрачунава
РЕМ за 20%

Закон о
накнадама за
коришћење
јавних добара
(Службени
2. Укидање разлике у
гласник РС бр..
накнади за дигитално и HD 95/18, 49/19,
емитовање ТВ програма,
86/19 - др.
укидање разлике у накнади пропис)
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%
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*Упућена
иницијатива
22.06.2020.
11.06-1/16
*Одговор
Министарства
трговине,
туризма и
телекомуникаци
ја од 20.10.2020.
Број 11.06-1/27
Иницијатива
није у
надлежности
МТТТ, већ
Министарства
финансија јер су
Накнаде за
коришћење
радиофреквенција
утврђене
Законом о
накнадама за
коришћење
јавних добара и
измена Закона

Министарство
трговине
туризма и
телекомуникаци
ја
Министарство
финансија

Министарство
културе и
информисања
Организација
музичких аутора
Србије – СОКОЈ
Регулаторно
тело за
електронске
медије – РЕМ

Организација за
колективно
остваривање

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

се може
извршити
једино за
предложено
умањење
месечних
накнада које
обрачунава
РАТЕЛ, за 50%,
што је у
надлежности
МФ-а

права
интерпретатора
– ПИ

Регулаторна
агенција за
електронске
комуникације и
поштанске
услуге – РАТЕЛ

Организација
произвођача
фонограма
Србије – ОФПС

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

Емисиона
техника и везе
(ЕТВ)
Ургениција за увођење привремених
мера заштите домаћих произвођача
челика

Предлог да Влада Републике
Србије уведе меру привремене
забране увоза у периоду од 90
дана ( колико се очекује да ће
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*У току
09.04.2020.
01-41/18

Министарство
трговине
туризма и
телекомуникаци

Од увођења мера квота за увоз челика
у ЕУ, домаћи произвођачи генерално
бележе пад, уместо пораста учешћа на
тржишту Србије (посебно ако се има у
виду висина улагања у производњу и
очекивани пораст учешћа домаћег
произвођача). Такође, услед повећаног
увоза и немогућности извоза, долази и
до повећања залиха домаћих
произвођача. На тај начин долази до
угрожавања нормалних токове
трговине.

трајати драстични поремећај на
тржишту) и додатних 180 дана
након тога јер би то био
минимални период за
успостављање услова за
нормално функционисања
тржишта. Предлог се односи на
производе под следећим
тарифним ознакама:
• Бетонски челик -7213.10 00
00
7214.20
0 00; 7214.99 10 00
• Глатка жица у котуру7213.91 10 00 ;7213.91 49
00 ;7213.99 10 00
7213.99 90 00
• Арматурна мрежа и
решеткастки носачи 7314.20 10 00
7314.20 90 00
7314 39 00 00
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ја
*Обавештење
Министарства
трговине,
туризма и
телекомуникаци
ја (бр. 343-33500-00468/201810 од
30.06.2020.
године) о
покретању
поступка
испитивања за
увођење мера
заштите од
прекомерног
увоза ребрастог
челика – Одлука
објављена у
„Службеном
гласнику РС“ бр.
92/20 од
29.06.2020.
године

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за повећање квоте за
увоз вина из ЕУ и разматрање
могућности за прерасподелу
постојећих квота

У
складу
са
наведеним,
предлажемо повећања квоте за
увоз вина под тарифним ознакама
2204 10 (вино пенушаво) и 2204 21
(остала вина; шира од грожђа, у
судовима до 2л) обзиром да су исте
у потпуности искоришћене 2019. и
2020. године.

Одлука о увозу
вина из Европске
уније по
преференцијалн
ој стопи ("Сл.
гласник РС", бр.
144/2020

*Делимично
реализовано

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Чланице коморе указују да је квота за
2019. годину у потпуности
искоришћена у децембру месецу. За
првих 5 месеци 2020. године, увоз је
премашио половину годишње квоте, а
током јуна месеца је увезен остатак
количине, тако да у потпоности
искоришћена годишња квота. Вредност
увоза вина је такође у порасту тако да
је вредност увоза вина у 2018. години
износила 10.385.862,48 евра, а 2019.
године 12.810.006,96 евра.

Такођe, предложено је да се у
сарадњи
са
Министарством
финансија, размотри предлог за
редефинисање постојећех система
расподеле квота с обзиром на то да
се расположива квота веома брзо
искористи од стране великих
увозника.
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Влада РС је
Одлуку о
увозу вина из
Европске
уније по
преференцијалној стопи
("Сл. гласник
РС", бр.
144/2020),
којом се
ближе уређују
услови за
расподелу
квота за увоз
2,5 милиона
литара вина
пореклом из
ЕУ по
преференција
лној стопи и
одредила
максималну
количину коју

може да купи
један
привредник
са тог
тржишта.
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 ("Службени гласник РС", број
88/17, 44/18-др. закон)
На недавно одржаној електронској
седници Групације произвођача и
прерађивача лековитог, ароматичног и
зачинског биља Удружења за биљну
производњу и прехрамбену индустрију
Привредне коморе Србије, иницирана
и предложена измена и допуна
Правилника о подстицајима за
спровођење активности у циљу
подизања конкурентности кроз
диверсификацију економских
активности кроз подршку
инвестицијама у прераду и маркетинг

Предлог чланова Групације
произвођача и прерађивача
лековитог, ароматичног и зачинског
биља Привредне коморе Србије је
да се уведе, поред горе набројаног,
право на подстицаје за инвестиције
у опрему и за правна лица –
привредна друштва која се баве
прерадом лековитог биља
(произвођачи чајева и дијететских
суплемената). Такође, предлог
Групације је и инвестирање у
објекте за прераду лековитог биља.
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Правилник о
подстицајима за
спровођење
активности у
циљу подизања
конкурентности
кроз
диверсификацију
економских
активности кроз
подршку
инвестицијама у
прераду и
маркетинг на
пољопривредном
газдинству ("Службени
гласник РС", број
88/17, 44/18-др.
закон)

*Упућена
иницијатива
26.11.2020.
10.06-1/17

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

на пољопривредном газдинству (
"Службени гласник РС", број 88/17,
44/18- др. закон) у делу који се односи
на лековито биље.
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 у
2020. години (Сл. гласник РС бр. 94/19)

Произвођачи кондиторских
производа су предложили да се
Одлука допуни са следећим
тарифним бројевима
1803 10 00 00,
1803 20 00 00,
1804 00 00 00 и
На седници Групације произвођача 1805 00 00 00
кондиторских
производа,
при и царинском стопом 0, уместо
Удружењу за биљну производњу и важећих царинских стопа 1% и 3%.
прехрамбену индустрију, предложена
је допуна Одлуке о условима и начину
за смањење царинских дажбина на
одређену робу, односно за изузимање
одређене робе од плаћања царинских
дажбина у 2020. години, са следећим
тарифним ознакама роба које се
користе као сировина у производњи:
- 1803 10 00 00
- 1803 20 00 00
- 1804 00 00 00 и
- 1805 00 00 00
Наиме, сировине какао маса, какао
маслац и какао прах се не производе у
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* Упућена
иницијатива
19.11.2020.
10.06-2/5

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде
Министарство
финансија

Републици
Србији,
већ
се
традиционално увозе из земаља ЕУ и
земаља ван европског континента.
Сходно
Уредби
о
усклађивању
номенклатуре Царинске тарифе за
2020.годину (''Сл. гласник РС'' број
85/19, 13/20, 76/20) приликом увоза
роба за наведене тарифне ознаке у
Републику Србију из тзв ''трећих
земаља'' плаћа се царинска стопа од
1% за робу тарифних ознака 1803 10 00
00, 1803 20 00 00 и 1804 00 00 00 и 3%
за робу тарифне ознаке 1805 00 00 00.
Измена члана 61. Закона о
безбедности хране у делу који се
односи на стављање у промет нове
хране („Службени гласник РС“, број
41/2009, 17/2019)
Иницијатива је покренута због
потешкоће приликом добијања
дозволе за стављање нове хране у
промет, за дијететске суплементе који
садрже и састојак нове хране.
Прописаним законским одредбама о
новој храни, субјекти у пословању
храном, за дијететске производе
пролазе двоструки поступак
регистрације.

У циљу решавања проблема
предложена је измена члана 61.
става 2 Закона о безбедности хране
тако да уместо: „Дозволу из става 1.
овог члана за нову храну решењем
издаје министар надлежан за
послове здравља, а на основу
прибављеног мишљења Стручног
савета, у складу са прописом којим
се уређују услови за стављање у
промет нове хране,“замени текст:
„Дозволу из става 1. овог члана за
нову храну решењем издаје
министар надлежан за послове
здравља, у складу са прописом
којим се уређују услови за
стављање у промет нове хране,“ јер
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Закон о
безбедности
хране у делу који
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промет нове
хране
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*Упућена
иницијатива
13.10.2020.
09.06-2/34

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

прибављање мишљења Стручног
савета представља непотребан
администаративни
корак,
по
условима у којима је Правилником
о новој храни („Сл. гласник РС“, број
88/2018) прописано да само нова
храна, која је као таква одобрена за
стављање на тржиште Европске
уније од стране Комисије ЕУ и која
је дата у Прилогу 1 овог
Правилника), може бити стављена
на тржиште Републике Србије.
Иницијатива за доношење
Покретање неопходне процедуре за
Правилника о максималним
доношење Правилника о
концентрацијама одређених
максималним концентрацијама
контаминената у храни, као и методе
одређених контаминената у храни,
узорковања и испитивања хране ради као и методе узорковања и
утврђивања присуства и нивоа
испитивања хране ради утврђивања
одређених контаминената у храни
присуства и нивоа одређених
контаминената у храни, а на основу
У складу са законодавством ЕУ и
члана 26.став 5. Закона о
обавезама које је наша земља преузела безбедности хране („Сл.Гласник РС“
у процесу приступања ЕУ, држаоци
бр. 17/2019) или алтернативно
животиња, ветеринарско особље и
предлажемо измену Правилника о
субјекти у пословању храном који
количинама пестицида, метала и
обављају делатност производње хране металоида и других отровних
животињског порекла дужни су да
супстанција, хемотерапеутика,
спроводе прописане превентивне мере анаболика и других супстанција које
приликом употребе ветеринарских
се могу налазити у намирницама
лекова и других супстанци које се могу (Сл. лист СРЈ бр. 5/92, 11/92 78

Закон о
безбедности
хране
(„Сл.Гласник РС“
бр. 17/2019)

*Упућена
иницијатива
19.08.2020.
10.04-1/24

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

пренети на храну животињског
порекла, као и да, у периоду каренце,
спроводе одговарајуће мере ради
спречавања појаве недозвољених
резидуа у храни животињског порекла.
Доношењем новог Закона о
безбедности хране створен је правни
основ да у оквиру подзаконског акта
буду пренете одредбе Уредбе ЕК бр.
124/2009 од 10. фебруара 2009. године,
о одређивању максимално
дозвољених количина кокцидиостатика
или хистомоностатика у храни који су
последица неизбежног преношења тих
супстанци у нециљну храну за
животиње.
Молба за одлагање примене
Правилника о изменама Правилника о
условима за добробит животиња у
погледу простора за животиње,
просторија и опреме у објектима у
којима се држе, узгајају и стављају у
промет животиње у производне сврхе,
начину држања, узгајања и промета
појединих врста и категорија
животиња, као и садржини и начину
вођења евиденције о животињама
Чланом 3. предметног Правилника који
се односи на Одредбе члана 2. овог

исправка, 32/02, Сл. гласник РС бр.
25/10 - др. пропис, 28/11)

Размотрити могућност одлагања
примене Правилника о изменама
Правилника о условима за
добробит животиња у погледу
простора за животиње, просторија
и опреме у објектима у којима се
држе, узгајају и стављају у промет
животиње у производне сврхе,
начину држања, узгајања и промета
појединих врста и категорија
животиња, као и садржини и
начину вођења евиденције о
животињама, („Сл.гласник "
57/2014)
79

Правилник о
изменама
Правилника o
условима за
добробит
животиња у
погледу простора
за животиње,
просторија и
опреме у
објектима у
којима се држе,
узгајају и
стављају у

*Упућена
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03.08.2020.
10.04-1/22

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

правилника,, предвиђена је примена
Правилника за узгој кокошака носиља
најкасније до 31. децембра 2020.
године.
Сектор живинарства не послује у истим
условима као остали делови сточарства
јер није било могуће закупити
земљиште на основу живинарске
производње.
ИПАРД подстицаји за производњу и
прераду живинског меса су доступни
тек од прошле године, а исплата
ИПАРД подстицаја се одобрава тек
након реализације пројекта.
Треба имати у виду да обогаћени
кавези не доприносе повећању
квалитета јаја а замена кавеза у ЕУ се
увелико напушта.
Велики трговински ланци од 2023.
године неће откупљивати јаја од
кокица које су из кавеза, па је и то
разлог зашто је потребно пролонгирати
ступање на снагу горе наведеног
Правилника.
Акумулација капитала у живинарству
готово и да не постоји, због затвореног
тржишта, јер наша јаја не могу да се
извозе у ЕУ. Уколико се не одложи
примена овог правилника, јаја ћемо
морати да увозимо.

промет
животиње у
производне
сврхе, начину
држања,
узгајања и
промета
појединих врста
и категорија
животиња, као и
садржини и
начину вођења
евиденције о
животињама,
("Службени
гласник 57/2014).
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Иницијатива за допуну Правилника о
начину контроле квалитета лекова и
медицинских средстава („Службени
гласник РС“, бр. 64/11 и 63/13, престао
да важи: 99/18, у делу који се односи
на медицинска средства у хуманој
медицини)
Покретање процедуре за измену и
допуну Правилника о начину контроле
квалитета лекова Службени гласник РС
бр. 64/11, 63/13, у делу који се односи
на регулисање документационе
контроле квалитета лекова који се
употребљавају у ветеринарској
медицини.
Република Србија je једна од ретких
земаља, која нема посебан закон о
ветеринарским лековима, а
специфичности које са собом носи
област ветеринарског лека захтева не
само теоретско, већ и практично
знање.
Примена лекова у ветеринарском
сектору односи се на различите врсте
животиња, а поред различитости врста,
разликују се и механизми утврђивања
цена, јер поред здравственог ефекта,
цена ветеринарског лека учествује у
коначној цени готовог производа

Предлажа се допуна предметног Правилника о
правилник на следећи начин:
начину контроле
квалитета лекова
и медицинских
• У делу 1. Лабораторијска
средстава
контрола лека, у члану 4.
став 2. потребно је додати и („Службени
гласник РС“, бр.
OCABR сертификат тако да
64/11 и 63/13,
гласи:
престао да важи:
99/18)
„Изузетно од става 1. тачка 2) овог
члана, приликом посебне контроле
серије лека за коју је издат OBPR
(Official Control Authority Batch
Release) и OCABR сертификат
(Official Batch Protocol Review) од
стране стручног тела за контролу
квалитета лека из земље Европске
уније или земље која има исте или
сличне захтеве за издавање
дозволе за лек, односно чланице
мреже OMCL, посебна контрола
врши се као документациона
контрола квалитета лека.“
• У делу 2. Документациона
контрола квалитета, под а)
Документациона контрола
квалитета лека, у члану 11.
став 1. додаје се тачка 3.
која гласи:
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*Упућена
иницијатива
15.07.2020.
10.04-1/20

Министарство
пољопривреде
шумарства и
водопривреде

Министарство
здравља

(предмет трговине). Искуство са
заједничким законским актом, којим се
регулише
област
хуманих
и
ветеринарских лекова у Републици
Србији, показује да се потребе
ветеринарског
сектора
знатно
разликују од потреба сектора лекова за
људе. Поред тога, цене ветеринарских
производа углавном су знатно ниже
него цене лекова за хуману употребу, а
у погледу величине и капацитета
производње,
ветеринарска
фармацеутска индустрија представља
мали део у односу на фармацеутску
индустрију лекова за хуману употребу.
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 у 2020. години (Сл. Гласник
РС бр. 94/19) –млеко у праху за
произвођаче дечије хране

„3) признавање контроле квалитета
сваке серије ветеринарског лека,
увезене из земаља Европске уније,
а коју прате одговарајући
сертификати - OCABR и OBPR.“

Иницијативу произвођача дечије
хране треба подржати и изменити и
допунити Одлуку у смислу да
производ тарифне ознаке 0402 21
18 00 са царинском стопом 0 буде и
за произвођаче дечије хране, како
би се производња задржала,
нарочито када се зна да се
Произвођачи дечије хране у свом константно инвестира у ову врсту
асортиману
производа
имају
и производње не само увођењем
нових технологија, већ и отварањем
производе који садрже млеко у праху.
С обзиром да се дуги низ година млеко нових погона. Такође у плану је
проширење асортимана увођењем
у праху увози као сировина за
нових производа хране за децу како
прехрамбену индустрију, олакшице
би се освајало домаће и инострано
при увозу имају произвођачи
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*Упућена
иницијатива
14.07.2020.
10.06.-1/4
*Поновљена
иницијатива
31.08.2020.
10.06. – 1/7
10.06-1/11
05.10.2020.
* Одговор
МПШВ бр.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Министарство
финансија

кондиторских производа и сладоледа у
смислу смањења царинске стопе на 0 и
неплаћања прелевмана, а произвођи
дечије хране олакшицу у смислу
неплаћања прелевмана, све за 2020.
годину

тржиште и ишло у корак са светски
познатим произвођачима дечије
хране

Проблеми у примени Закона о етанолу
(Сл. Гласник РС бр. 41/09)

У циљу успостављања истих услова Закон о етанолу
за ставаљање у промет етанола на
(Сл. гласник РС
тржиште Србије, на седници
бр. 41/09)
Групације произвођача етанола
Привредне коморе Србије, која је
одржана 09.06.2020. године, донет
је закључак о хитном разматрању
механизма, којим би се омогућио
равноправан положај произвођача
етанола из Србије са
произвођачима етанола из
иностранства. Предлог је доношење
подзаконских аката, којим би се
прецизније дефинисали услови за
увоз етанола и успоставио

По основу Закона о етанолу,
произвођачи који стављају у промет
производ у обавези су да испуне низ
услова, како би им, на основу решења
надлежног министра била дозвољена
делатност производње етанола.
Услови које је потребно обезбедити
огледају се у обезбеђивању
одговарајућих објеката за производњу,
складиштење и пуњење етанола као и
мерача количина произведеног
етанола за непрекидно мерење у року
од три године. Поред тога, прозвођач
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94/19)

483-0000001/202008 од
17.07.2020.
године у коме
обавештавају
ПКС да је
иницијатива у
току, тачније
Министарство
је започело
процедуру, а
одржани су и
састанци са
МФ.
*Упућена
Министарство
иницијатива
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде
23.06.2020.
09.03 – 8/23
Поновљено
27.11.2020.
09.03-8/31

мора да испуњава услове и у погледу
кадровских, стручних капацитета за
руковођење производњом и контролу
квалитета сировине. О производњи на
месечном нивоу врши се извештавање
ка ресорном министарству које води
еведенцију о количинама и квалитету
производње.

равноправан положај произвођача
етанола у Србији са произвођачима
етанола у иностранству.

У Србији постоји развијена
производња етанола и значајан број
компанија које се баве овом
делатношћу.
Са друге стране, обавезе увозника који
такође по основу Закона о етанолу
имају могућност стављања у промет
етанола нису једнаке онима које важе
за произвођаче у Србији.
Иницијатива за додатне мере
подстицаја у области производње
цвећа и украсног биља

У циљу боље тржишне
позиционираности и подизања
конкурентности на светском
тржишту производње цвећа и
украсног биља, чланице ПКС су
доставиле своје предлоге за измену
и допуну Правилника о
подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку нових
машина и опреме за унапређење
примарне производње биљних
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Правилник о
подстицајима за
инвестиције у
физичку имовину
пољопривредног
газдинства за
набавку нових
машина и
опреме за
унапређење
примарне
производње

*Упућена
иницијатива
06.01.2020.
10.01-2/1

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

култура („Сл.гласник РС“, бр. 48/18
и 29/19).

Захтев за смањење цене дрвног
сортимента који се користи у
енергетске сврхе
Увођење ванредних мера, продаја и
пласман дрвних горива скроз је
заустављена, како на домаћем
тржишту тако и у извозу, док су са
друге стране обавезе произвођача
дрвних горива редовне и морају се
измирити у законским роковима.
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

Предложено је да се цене дрвне
сировине умање за најмање 10%,
како би се одржала постојећа
производња дрвног горива и
избегао најгори сценарио прекида
производње и отпуштања радника.

биљних култура
(„Сл.гласник РС“,
бр. 48/18 и
29/19)
/

*Делимично
реализовано

ЈП Србијашуме

*Упућена
иницијатива
14.05.2020.
09.05-3/14

Један од великих проблема у
Србији је илегална производња
садница које нису обухваћене
наведеним шифарником и стога је
важно отворити и нове шифре како
би се омогућило да се остваре
подстицаји за целокупну
расадничарску производњу у
заштићеном простору.

Један од проблема са којима се
привредници сусрећу у пракси
приликом регистрације
пољопривредних газдинстава је управо
тај, што морају навести прецизну
шифру култура по парцелама у складу
85

Правилник о
упису у регистар
пољопривредних
газдинстава и
обнови
регистрације, као
и о условима за
пасиван статус
пољопривредног
газдинства („Сл.
гласник РС", бр.
17/2013,
102/2015, 6/2016,
46/2017, 44/2018
- др. закон,

*Упућена
иницијатива
22.01.2020.
10.01.-2/3

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

са шифарником биљне производње и
друге намене земљишних парцела.
Међутим, избор једне шифре,
онемогућава добијање субвенције за
друге шифре које су саставни део
циклуса производње.
Иницијатива за измену Правилника о
подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку квалитетних
приплодних грла за унапређење
примарне сточарске пољопривредне
производње („Сл. Гласник РС”, бр.
48/18,29/19,48/19)

102/2018 и
6/2019)

У узрасту јагњади од четири месеца
старости, јединке су формирани
преживари (у смислу исхране),
извршена је прва селекција на
основу порекла, телесне грађе и
здравственог стања. Даљи узгој
оваца, зависи од тога када се
планира припуст (распон је велики
од 12-18 месеци, тј. када се достиже
физичка и физиолошка зрелост
односно 75% коначне телесне масе
одрасле јединке). На основу
наведеног, Групација за сточарску
производњу и прераду сточарских
производа – секција за овце и козе,
Привредне коморе Србије,
предлаже да се наведени
правилник измени, тако да се у
члану 3. тачка 2) подтачка (1) речи:
„од шест“ замене речима: „од
четири“.
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Правилник о
подстицајима за
инвестиције у
физичку имовину
пољопривредног
газдинства за
набавку
квалитетних
приплодних грла
за унапређење
примарне
сточарске
пољопривредне
производње
(„Сл. гласник РС”,
бр.
48/18,29/19,48/1
9)

*Раније
упућена
иницијатива
током 2019.
године
24.12.2019.
10.04-3/32

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Иницијатива за израду посебног
закона за ветеринарске лекове и
медицинска средства која се
употребљавају у ветеринарској
медицини, по хитном поступку

Иницијатива за јачање кадровских
капацитета фитосанитарне инспекције
на граничним прелазима и
унутрашњости
На састанку на тему задржавања на
друмским граничним прелазима у
теретном саобраћају који је
организовала Привредна комора

Чланице ПКС су предложиле да се
покрене процедура за израду
посебног закона за ветеринарске
лекове, по хитном поступку.
Наиме, Република Србија je једна
од ретких земаља, која нема
посебан закон о ветеринарским
лековима. Специфичности које са
собом носи област ветеринарског
лека захтева не само теоретско, већ
и практично знање. Значај
ветеринарског лека заузима место у
процедурама за праћење
безбедности хране у Европској
унији, које се све више базирају на
усаглашавању законодавних оквира
из области безбедности хране и
ветеринарскe политикe са
захтевима постављеним кроз
област здравствене заштите и
заштите потрошача.
Имајући у виду повећање обима
робне размене који се бележи
последњих година, привредни
субјекти указали су да тренутни
капацитети инспекцијских служби
из надлежности Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, нису довољни, из
ког разлога је предложено
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Предлог закона о
ветеринарском
леку

*Раније
упућена
иницијатива
током 2019.
године

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

26.12.2019.
10.04-3/35

/

*Раније
упућена
иницијатива
током 2019.
године
11.12.2019.
13.01-1/36

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Србије 11.10.2019. године, између
осталог, разматрано је и питање
капацитета инспекцијских служби на
граничним прелазима и унутрашњости.
Том приликом привредни субјекти извозници, увозници, превозници и
шпедитери, указали су на потребу
јачања капацитета граничних и
унутрашњих инспекцијских органа, у
циљу ефикаснијег транспорта робе и
испоруке у предвиђеним роковима.
Предлог за предузимање мера везано
за декларисање прехрамбених
производа са „ПОСНО“
Привредним субјектима,
произвођачима кондиторске
индустрије и индустрије биљних уља,
су почетком године достављена
решења Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде која се
односе на забрану декларисања
прехрамбених производа „ПОСНО“ уз
истовремено навођење информације
да исти производ може садржати
трагове млека и јаја.
Решењем је прописан и временски
период од 30 дана, у ком су
произвођачи напоменутих производа у
обавези да се усагласе на начин како је

повећање броја фитосанитарних
инспектора на граничним
прелазима и пре свега ка земљама
ЕУ- Р. Хрватској и Р. Мађарској, као
и у унутрашњости.

У циљу превазилажења наведених
проблема са којима се суочавају
чланице Привредне коморе Србије,
предложено је:
•

Измене и допуне
Правилника о декларисању,
означавању и рекламирању
хране („Сл. гласник РС“,
бр.19/17 и 16/18) у делу
дефинисања и додатног
прецизирања појма
„ПОСНО“;

•

Продужење рока од 30 дана
на 180 дана производње
прехрамбених производа
ради употребе амбалаже са
„спорним информацијама“ и
евентуалног инвестирања у
опрему ради потпуног
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Правилник о
декларисању,
означавању и
рекламирању
хране („Сл.
гласник РС“,
бр.19/17 и 16/18)

*Реализовано Министарство
пољопривреде,
04.02.2020.
шумарства и
10.02-1/7
водопривреде
Објављен
Правилник у
Сл.гласнику,
иницијатива
усвојена
(30.09.2020.)

то предвиђено достављеним
решењима, како не би потрошачу
пружали две опречне информације и
на тај начин их доводили у заблуду.
Иницијатива за скраћење
транзиционог периода коришћења
средстава за заштиту биља која
садрже активну супстанцу ДИМЕТОАТ
Произвођачи и прерађивачи воћа се
већ одређени период суочавају са
проблемом примене одређених
средстава за заштиту биља, тј.
одређених активних супстанци које се
и даље користе у Републици Србији, а
које су забрањене за употребу на
тржишту Европске уније. Конкретан
проблем на терену се јавља са
употребом супстанце ДИМЕТОАТ, о
чему је благовремено обавештена и
Управа за заштиту биља. Супстанце су
избачене из употребе на територији
Европске уније 26. јуна 2019. године, а
такође и на територији Руске
Федерације. Српском Листом
одобрених супстанци, која је објављена
у „Сл.гласнику РС“, број 93/19 и која је у
примени од 26. децембра 2019. године
укинуте су 24 активне супстанце, међу
којима и ДИМЕТОАТ. Према прописима

избегавања могуће
контаминације са састојцима
анималног порекла.
Предложено је да се сва средства за /
заштиту биља, са спорним активним
супстанцама, повуку са тржишта на
начин да Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Управа за заштиту
биља, хитно са тржишта повуче сва
расположива средства за заштиту
биља са активним материјама које
више нису на листи одобрених
супстанци, уз компензацију
дистрибутерима који су исте
ставили у промет до 31. јануара
2020. године, те да све откупљене
количине уништи на адекватан
начин. Трошкови овакве акције
били би вишеструко мањи у односу
на вредности једногодишњег
извоза вишње и трешње.
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*Упућена
иницијатива
05.02.2020.
10.01-2/4

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

који регулишу ову област, оставља се
период од најчешће 18. месеци до
потпуног укидања у примени
одређеног препарата.
Предлог за измену Закона о
накнадама за коришћење јавних
добара у делу који се односи на
накнаде за воде

Чланице Групација произвођача
минералних вода, воћних сокова и
безалкохолних пића Привредне
коморе Србије, предлаже да се
Закон измени у делу Прилога 4. ,
Табела 1 – Висина накнаде на
коришћење вода и то за воде које
произвођачи захватају ради
флаширања, тако да висина
накнаде износи 0,96 динара по
литру продате воде (8 евра/m3)
уместо досадашњих 1,2147.
Наведено смањење ће омогућити
задржавање конкурентности
домаћих произвођача у односу на
регионалне конкуренте који су већ
присутни на тржишту Републике
Србије и повећање продаје
домаћих вода а самим тим и
повећање прихода државе од
наплате наведене накнаде.
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Закон о
накнадама за
коришћење
јавних добара
(„Сл. гласник РС“,
бр. 95/18, 49/19)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
16.09.2019.
10.02-1/25
*Одговор МФ
од 18.12.2019.
бр. 011-0000787/201904
којим
обавештавају
ПКС да ће
поднету
иницијативу
размотрити
приликом
нередних
измена и
допуна
Закона о
накнадама за
коришћење
јавних добара

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Иницијатива за допуну Правилника о
подстицајима за инвестиције у
прераду и маркетинг
пољопривредних и прехрамбених
производа и производа рибарства за
набавку опреме у сектору млека,
меса, воћа, поврћа, вина, пива и
алкохолних пића и Правилника о
подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку нових машина и
опреме за унапређење примарне
производње биљних култура

У циљу подршке произвођачима из
млинско-пекарске индустрије,
предлаже се допуна прописа
којима се регулишу подстицаји за
инвестиције у пољопривреди.
Тачније, допуне Правилника о
подстицајима за инвестиције у
прераду и маркетинг
пољопривредних и прехрамбених
производа и производа рибарства
за набавку опреме у сектору млека,
меса, воћа, поврћа, вина, пива и
јаких алкохолних пића („Сл. гласник
РС“, број 35/19) и Правилника о
подстицајима за инвестиције у
физичку имовину пољопривредног
газдинства за набавку нових
машина и опреме за унапређење
примарне производњебиљних
култура („Сл. гласник РС“, бр. 48/18
и 29/19).
Наиме, привредна друштва која се
баве прерадом пшенице, тачније
произвођаче млинских производа,
треба уврстити у поменуте прописе
како би набавка опреме била
једним делом субвенционисана од
стране Министарства
пољопривреде.
Списак предложене опреме је:
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Правилник о
подстицајима за
инвестиције у
прераду и
маркетинг
пољопривредних
и прехрамбених
производа и
производа
рибарства за
набавку опреме у
сектору млека,
меса, воћа,
поврћа, вина,
пива и јаких
алкохолних пића
(„Сл. гласник РС“,
број 35/19) и
Правилник о
подстицајима за
инвестиције у
физичку имовину
пољопривредног
газдинства за
набавку нових
машина и
опреме за
унапређење
примарне
производње

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
17.09.2019.
10.02-1/24

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

•
•

Анализатор за микотоксине
Сепаратор на бази физичких
особина тј. тежине зрна
• Интензивна љуштилица
Проблем регулисања водопривредних ПКС се обратила са молбом, да се
предузећа и укључивање
представник Привредне коморе
представника ПКС у радне групе за
Србије уврсти у састав радних група
израду прописа којима би се
за израду законских или
регулисао њихов статус
подзаконских аката, чији би
предмет био регулисање статуса
Чланице Групације за водопривреду,
ВПД и на тај начин да свој пун
Удружења за биљну производњу и
допринос регулисању овог веома
прераду биљних производа, се у
значајног питања.
пракси сусрећу са проблемима који се
односи на регулисање статуса
водопривредних друштава у Републици
Србији.

биљних култура
(„Сл. гласник РС“,
бр. 48/18 и
29/19).
/

Иницијатива за измену и допуну
Правилника о изменама и допунама
Правилника о подстицајима за
производњу садног материјала и
сертификацију и клонску селекцију
воћака, винове лозе и хмеља

Правилник о
подстицајима за
производњу
садног
материјала и
сертификацију и
клонску
селекцију
воћака, винове
лозе и хмеља
(„Сл.гласник РСˮ,

Иницијативом је предложено да се
допуни Правилник, у самом називу,
а и да се у делу Правилника „ближе
се прописују услови и начин
остваривања права на подстицаје за
производњу садног материјала и
сертификацију и клонску селекцију
воћака, винове лозе и хмеља”
додају речи: „и садница ружа“.
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*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

18.09.2019.
10.01-1/24

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
19.11.2019.
10.01-1/29
* Формирана
радна група

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

број 25/18)

Проблем недозвољеног промета
фунгицида за третирање семена
пшенице

У циљу спречавања третирања
семена супротно прописима као и
сузбијања нелегалног промета
средстава за заштиту биља, котрено
фунгицида, неопходно је
санкционисати незаконите
активности које имају штетне
последице на семенарство,
здравље људи и животну средину.
С тим у вези, чланице Групација за
семенарство Привредне коморе
Србије и Семенарске асоцијације
Србије, предлажу предузимање
мера и активности, као и
санкционисање починиоца.
Између осталог, потребно је
предузети мере у складу са
Националним програмом за
сузбијање сиве економије 20192020. године у коме се између
осталог, за потребе ефиакснијег
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/

(Решење број
119-01101/20-20-09
од
10.06.2020.)ПКС има свог
представника
*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
16.09.2019.
10.01-1/22

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

надзора над токвима сиве
економије указује на потребу
сарадње међу државним органима.
Једна од мера за спровођење овог
циља која је наведена у Акционом
плану за спровођење програма
јесте увођење примене споразума о
признавању прекршаја за кршење
прописа из надлежности
пољопривредне и тржишне
инспекције.
Иницијатива за примену мера посебне Имајући у виду наступање
царинске заштите – прелевмана од
ванредних околности
прекомерног увоза готових месних
проузрокованих појавом афричке
прерађевина у Републику Србију
куге свиња у Републици Србији које
су довеле до поремећаја на
Појава афричке куге свиња у Републици домаћем тржишту у сегменту
Србији проузроковала је престанак
месно- прерађивачке индустрије,
извоза свињског меса и прерађевина у предложено је увођење
ЕУ и ЦЕФТА.
прелевмана на увоз производа из
ЕУ за одређене тарифне ознаке.
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/

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
12.09.2019.
10.04-3/21
*Одговор
Министарства
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде,
Сектора за
пољопривредну политику,

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

бр. 483-002/2019-08 од
26.09.2019. у
коме је
затражено
појашњење,
за које тачно
производе је
неопходно
увести мере
посебне
царинске
заштите, а
који се
односе
искључиво на
производе од
свињског
меса.
*Одговор ПКС
бр. 10.04-3/23
од 09.10.2019.
којим је
Министарству
достављена
додатна
аргументациј
а и секторска
анализа.
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*ПКС је
29.11.2019.
упутила
Министарству
молбу за
одржавање
састанка у
вези
проблема
меснопрерађивачке
индустрије и
поремећаја
на домаћем
тржиштудопис
бр.10.04-3/30
*Одржан
састанак
10.02.2020. у
Министарству
*Питање
разматрано и
на Савету за
БДП
13.02.2020.
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Иницијатива за измене Правилника о
условима и начину остваривања права
на подстицаје у сточарству за тов
јунади, тов свиња, тов јагњади и тов
јаради
Наиме, ограничавајућим одредбама
члана 2. став 2. наведеног правилника
(за тов свиња - највише 5.000 грла
товних свиња по регистрованом
пољопривредном газдинству у току
једне календарске године), обухваћени
су одговорни и напредни произвођачи,
који улажу у генетику и имају добре
производне резултате.

Јасно је да су економски значајно
погођени велики произвођачи
сточарства од којих су већина и
извозници. У ситуацији режима
забране извоза свињског меса (због
присуства болести афричке куге
свиња-АКС) и потпуно
либерализованог увоза (свињског
меса и прераде од меса) кроз
присутне трговинске ланце, ови
произвођачи данас трпе велике
штете због неконкурентности и
немогућности пласмана својих
производа на домаћем тржишту. С
тим у вези, а у циљу одрживости
развоја сточарства, предлажено је
укидање наведеног ограничења.
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Правилник о
условима и
начину
остваривања
права на
подстицаје у
сточарству за тов
јунади, тов
свиња, тов
јагњади и тов
јаради („Сл.
гласник РС“, бр.
104/18 и 3/19)

*Министарству je
достављена
додатна
анализа
стања меснопрерађивачке
индустрије у
Србији –
18.02.2020.
године
*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
23.11.2019.
10.04-3/28

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Предлози за измену и допуну
Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у
државној својини

Чланице Одбора Удружења за
сточарство и прераду сточарских
производа су доставиле предлоге
за измене и допуне наведеног акта.
Имајућу у виду, да се у пракси, на
локалном нивоу, појављују
одређене неправилности у односу
на одредбе предметног прописа
(нпр. за преживаре се појављује
закуп од девет година, а прописано
је да не може бити мањи од 10
година, а за свиње је закуп само
једну годину а прописан је закуп
„код осталих врста животиња не
мањи од четири“, што додатно
оптерећује ову грану производње).
Такође, Удружење за сточарство и
прераду сточарских производа
Привредне коморе Србије, у циљу
унапређења регулаторног оквира за
пословање привредних субјеката у
Србији, упутило радној групи
Министарства пољопривреде,
шумарства и водоприврде,
коментаре на радну верзију закона
о пољопривредном земљишту.
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Правилник о
условима и
поступку давања
у закуп и на
коришћење
пољопривредног
земљишта у
државној својини
(„Сл. гласник РС“,
бр. 16/17,
111/17, 18/19,
45/19)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
29.11.2019.
10.04-3/29

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Молба за тумачење Правилника о
условима за пошиљке за које није
потребно решење за увоз и транзит
(узорци сладоледа)
Привредној комори Србије се обратио
велики број чланица које се баве
увозом мешовите хране, конкретно
сладоледа и узорака сладоледа који се
у свом пословању сусрећу са
проблемима у примени и тумачењу
Правилника о условима за пошиљке за
које није потребно решење за увоз и
транзит („Сл. гласник РС“, број 39/19).
Предлог за доношење Одлуке о
утврђивању почетне висине закупнине
по којој се водно земљиште у јавној
својини може дати у закуп за 2020.
годину

Упућена је молба за тумачење
наведеног правилника, односно
појашњење да ли је за увоз
пошиљки узорака сладоледа
довољно само поседовање
међународне ветеринарске потврде
(сертификата), имајући у виду да
Правилником није прописано да се
исти не примењује када су у питању
узорци.

Правилник о
условима за
пошиљке за које
није потребно
решење за увоз и
транзит („Сл.
гласник РС“, број
39/19)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Предложено је да се размотри
могућност доношења Одлуке о
утврђивању почетне висине
закупнине по којој се водно
земљиште у јавној својини може
дати у закуп за 2020. годину.

Предлог Одлуке
о утврђивању
почетне висине
закупнине по
којој се водно
земљиште у
јавној својини
може дати у
закуп за
2020.годину

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Поред висине почетне закупнине,
спорна је и чињеница да се иста
висина закупнине односи за све
комерцијалне објекте
(угоститељски објекат, продавница
мешовите робе и наутичке опреме,
станица за снабдевање горивом на
води, марина и друго) у зависности
од зоне и крећу се у новчаном
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Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водпривреде

01.11.2019.
11.01-1/67

23.11.2019.
11.02-2/32

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водпривреде
Републичка
дирекција за
воде

Иницијатива за измене и допуне
Правилника о квалитету и другим
захтевима за фине пекарске
производе, жита за доручак и снек
производе

распону од 1.300,00 до 3.300,00
динара по m2. Сходно наведеном
предложено је да се висине
накнаде умање у значајном износу
и да се предвиди различита висина
накнаде сходно делатности коју
комерцијални објекат обавља.
Иницијативом је предложено
формирање радне групе при
Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде, у
оквиру које би се по принципу
заједничке сарадње реализовало
доношење измена и допуна
наведеног прописа везаног за фине
пекарске производе, жита за
доручак и снек производе.

Правилник о
квалитету и
другим
захтевима за
фине пекарске
производе, жита
за доручак и снек
производе („Сл.
лист СЦГ“, бр.
12/05, „Сл.
гласник РС“, бр.
С тим у вези, Групација произвођача 43/13 - др.
кондиторских производа
пропис, 68/16 Привредне коморе Србије је у
др. пропис)
сарадњи са представницима
акредитованих лабораторија и
еминентним научним
институцијама припремила текст
предлога измењеног Правилника.
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*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
12.08.2019.
10.02-1/20
*Одговор
Министарства
од 14.08.2019.
којим је
затражено да
ПКС делегира
чланове
радне групе
који би у име
ПКС
учествовали у
изменама и
допунама
Правилника

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Коментари на Правилник о условима
заштите животне средине које морају
да испуне корисници ИПАРД
подстицаја

Иницијатива за израду Упутства за
декларисање меда и пчелињих
производа
Чланови Групације за пчеларство и
производњу меда, Удружења за
сточарство и прераду сточарских

У допису ПКС су изложени
коментари и препоруке које смо
добили у директним разговорима
са чланицама током промоције
ИПАРД програма, и у директним
разговорима. Сматрамо да ће
предложене измене у великој мери
олакшати чланицама приступ
ИПАРД фондовима и омогућити да
се и прерађивачки сектор у већој
мери препозна и искористи
расположива средства за
пољопривреду и рурални развој.
У циљу превазилажења наведених
проблема, предлог чланица
Групације за пчеларство и
производњу меда, је да се изради
упутство којим би било прецизно
дефинисано декларисање меда и
пчелињих производа, како би смо
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Правилник о
условима
заштите животне
средине које
морају да испуне
корисници
ИПАРД
подстицаја („Сл.
гласник РС“, број
26/19)

Правилник о
квалитету меда и
других
производа пчела
(„Сл. гласник РС“,
број 101/2015)

*Министарству је
достављен
предлог
чланова од
стране
Удружења за
прехрамбену
индустрију
*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

05.06.2019.
10.01-1/14

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
11.07.2019.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

производа, Привредне коморе Србије
суочавају се са проблемима у пракси,
приликом декларисања меда и
производа од меда, због недовољне
прецизности и неусаглашености
подзаконских аката који регулишу ову
област.
Иницијатива за допуну Закона о
ветеринарству

на тај начин избегли различита
тумачења инспекције, лабораторија
и привредника, који доводе до
правне несигурности.

Предложена је допуна Закона о
ветеринарству, у делу у коме се
дефинишу субјекти у обављању
ветеринарске делатности, са
предлогом увођења новог члана 9а,
на основу кога ће се област
производње и промета лекова који
се употребљавају у ветеринарској
медицини дефинисати посебним
законом.
Иницијатива за решавање проблема
Имајућу у виду аларманту ситуацију
збрињавања амбалаже која се третира са којијма се суочавају привредни
као опасан отпад
субјекти, произвођачи боја и лакова
и произвођачи средстава за заштиту
Произвођачи боја и лакова и
биља, предлажемо да
произвођачи средстава за заштиту
Министарство заштите животне
биља, су доведени у ситуацију да, због средине у сарадњи са
непостојања одговарајуће
Министарством пољопривреде,
инфраструктуре, нагомилавају отпад до шумарства и водопривреде у што
потпуног попуњавања својих
хитнијем року определи
складишних капацитета за опасан
привремену локацију за
отпад у производном погону, тако да
складиштење амбалаже која се
без обзира што имају потписане
третира као опасан отпад, као
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Правилник о
декларисању,
означавању и
рекламирању
хране („Сл.
гласник РС“, бр.
19/17 и 16/18)
Закон о
ветеринарству
(„Сл. гласник РС“,
бр. 91/05, 30/10,
93/12, 17/19 - др.
закон)

10.04-3/17

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

11.07.2019.
10.04-3/18

/

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
11.06.2019.
09.03-3/14

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

уговоре са оператерима, опасна
отпадна амбалажа остаје у
производним погонима.

Предлог за допуну Закона о
средствима за заштиту биља
Законом о средствима за заштиту биља
дефинисан је Регистар дистрибутера и
увозника средстава за заштиту биља,
док такав Регистар не постоји за
произвођаче средстава за заштиту
биља.
Актуелна ситуација на тржишту
Републике Србије по питању
производње и промета шећера
Актуелна ситуација на тржишту
Републике Србије је следећа:
•

Пад производње шећера за 31%
у односу на 2017. годину и
вредносно пад извоза за 55% у
2018 години. 2017 година - 80,3
милиона ЕУР, а у 2018. години
извезли смо шећера у количини
36,5 милиона ЕУР (укупно у
2018. години извезли смо
109.000 т тако да ни квоту од
180.000т нисмо искористили);

привремено решење. За трајно
решење овог проблема
предлажемо заједнички састанак са
оператерима, произвођачима и
представницима надлежних
државних органа.
На седници Групације произвођача
средстава за заштиту биља,
покренута је иницијатива за допуну
Закона о средствима за заштиту
биља, а која се односи на
произвођаче средстава за заштиту
биља, односно на формирање
Регистра свих правних лица која
имају производњу у Србији.
Произвођачи шећера,
сагледавајући целокупну ситуацију,
како на домаћем тако и на
иностраном тржишту, предлажу
увођење хитних мера, како би до
септембра 2019. године ратари
имали услове који би обезбедили
сетву 2020. године,
субвенционисањем производње
шећерне репе за оне произвођаче
који остварују садржај шећера у
репи виши од просечног у
посматраној години.
Такође, произвођачи предлажу и
разматрање мере смањења цене
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Закон о
средствима за
заштиту биља
(„Сл. гласник РС“,
бр.41/09 и 17/19)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

20.08.2019.
09.03-3/20
/

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.
29.05.2019.
10.02-1/10

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

•
•
•

Пад засејаних површина под
шећерном репом за 38% у 2019.
години;
Цена шећерне репе у РС виша за
30% до 40% него у ЕУ;
Пад цене шећера од 40%.

Додатне мере подстицаја у области
производње цвећа и украсног биља

Иницијатива за разматрање
могућности за изузимање РС од
примене Уредбе ЕУ 2016/2031 о
заштитним мерама против

енергената, као и евентуално
дефинисање најниже производне
цене шећера на државном нивоу,
све док се ситуација на тржишту
шећера не нормализује, односно не
примене системске мере за
очување ове профитабилне
индустрије.
Предложено је да се у наведеној
табели Правилника, у делу
„Подстицаји за инвестиције за
набавку нових машина и опреме за
примарну производњу биљних
култура у заштићеном простору“,
додају речи: „ФОГ“ и „МИСТ“
системи, прикључни плугови за
вађење цвећа, машине за вађење
цвећа/ украсног биља, као и да се у
делу „Подстицаји за инвестиције за
набавку нових машина и опреме за
примарну производњу поврћа,
цвећа, ароматичног и лековитог
биља“, додају речи: „фолија за
акумулацију воде, резервоари за
акумулацију воде (пластични и
метални).
Сматрамо да Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Управа за заштиту
биља у сарадњи са другим
104

Правилник о
подстицајима за
инвестиције у
физичку имовину
пољопривредног
газдинства за
набавку нових
машина и
опреме за
унапређење
примарне
производње
биљних култура
(„Сл. гласник РС“,
број 48/18)

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Уредба ЕУ
2016/2031

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

03.01.2019.
10.01-1/1

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

организама штетних за биље и мери
забране извоза биља и биљних
производа пореклом из трећих
земаља у земље ЕУ
На седници Групације произвођача
цвећа и украсног биља Привредне
коморе Србије, одржаној дана
17.12.2018. године, подржан је предлог
за упућивање иницијативе
Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС, Управи
за заштиту биља за разматрање
могућности за изузимање Србије од
примене мера Европске Уније о
забрани извоза биља и биљних
производа пореклом из трећих
земаља.
Предлог за предузимање мера ради
унапређења конкурентности привреде
у области комерцијалне експлоатације
речних наноса (шљунка и песка)

државним органима, привредом,
стручном и научном јавношћу треба
да размотри могућности и
аргументацију за изузимање
Републике Србије од примене мера
забране извоза биља и биљних
производа у земље Европске уније.

Предложено је да би закупнину
Уговор о закупу
требало плаћати само за период
водног
важења водне сагласности, односно земљишта
од издавања водне сагласности до
истека рока важења, јер је то
период у ком закупац водног
земљишта може ефективно
користити и експлоатисати
закупљено водно земљиште.
Предложена је измена одредбе
Уговора о закупу који се закључује
ради вађења речног наноса.
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17.01.2019.
10.01-1/2

*Раније
ЈВП “Србијаводе“
упућена
иницијатива у
2019.год.
12.04.2019.
09.02-1/9

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

Иницијатива за одлагање плаћање
накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине

Предлог је да се у циљу наставка
обављања привредне делатности,
очувања ликвидности, виталности
компанија и радних места, одложи
плаћање наведене накнаде за све
У вези са накнадом за заштиту и
привредне субјекте до краја првог
унапређење животне средине,
квартала 2021. године или до краја
Уредбом о критеријумима за
текуће календарске године или
одређивање активности које утичу на
опционо, да се иста мера примени
животну средину према степену
у случају предузетника, макро и
негативног утицаја на животну средину малих привредних субјеката.
који настаје обављањем активности,
Tакође, потребно је размотрити
износима накнада ("Сл. гласник РС",
могућност да се привредним
бр. 86/2019 и 89/2019) дефинисано је
субјектима, обвезницима плаћања
да је обвезник накнаде за заштиту и
накнаде, изађе у сусрет и омогући
унапређивање животне средине
плаћање у више месечних рата
дужан да поднесе пријаву за
заосталих дуговања из претходних
утврђивање накнаде органу јединице
периода.
локалне самоуправе у чијој су
надлежности утврђивање, контрола и
Имајућу у виду наведено, свако
наплата јавних прихода, до 31. јула
одлагање плаћања обавеза на
сваке године за коју се утврђује
одређено време за привреду
накнада.
представља веома значајно
финансијско растерећење и шансу
Висина накнаде утврђује се на основу
за очување пословања.
претежне делатности која се обавља
на теритирији локалне самоуправе
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ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Уредба о
критеријумима
за одређивање
активности које
утичу на
животну
средину према
степену
негативног
утицаја на
животну
средину који
настаје
обављањем
активности,
износима
накнада ("Сл.
гласник РС", бр.
86/2019 и
89/2019)

*Упућена
иницијатива

Министарство
заштите животне
средине

30.07.2020.
13.04-1/10

Министарство
финансија

према степену негативног утицаја на
животну средину. Компаније су
подељене на велике, средње, мале и
предузетнике и могу да имају велики,
средњи или мали утицај на животну
средину. Сходно томе висина накнада
по овом основу је у распону од 5000
динара за предузетнике до 2.000 000
динара за велике привредне субјекте
чија делатност има велики утицај на
животну средину.
Накнада за производе који после
употребе постају посебни токови
отпада
Један од значајних проблема и
великих намета са којим се сусрећу
привредни субјекти у свом пословању
су енормно високе накнаде за
електричне и електронске производе
који после употребе постају посебан
ток отпада.
Одредбе чланова 140-147. Закона о
накнадамa за коришћење јавних
добара (Сл. Гласник РС бр. 95/18,
49/19, 86/19 - др. пропис) регулишу
накнаду за производе који после
употребе постају посебни токови
отпада. Ову накнаду плаћају
произвођачи и увозници електронских

Репбулика Србија је 2010. године
донела законску регулативу којом
је обавезала произвођаче и
увознике да плаћају накнаду за
производе које стављају на
тржиште, која је била дефинисана
Уредбом о производима који после
употребе постају посебни токови
отпада, обрасцу дневне евиденције
о количини и врсти произведених и
увезених производа и годишњег
извештаја, обрезницима плаћања
накнаде, критеријума за обрачун,
висину и начин обрачунавања и
плаћања накнаде ("Службени
гласник РС", бр. 54/10, 86/11, 15/12
и 3/14).
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Закон о
накнадамa за
коришћење
јавних добара
(Сл. Гласник РС
бр. 95/18, 49/19,
86/19 - др.
пропис

*Упућена
иницијатива
25.06.2020.
13.01 – 1/5
*Одговор МФ
број 401-0003141/2020-04
од 7.08.2020.
Предлог ће
бити
размотрен
приликом
наредних
измена и
допуна Закона,
које су
планиране
крајем 2020.

Министарство
заштите животне
средине
Министарство
државне управе и
локалне
самоуправе
Министарство
финансија

и електричних уређаја, гума, батерија,
акумулатора, уља и мазива.

По доношењу поменуте
легислативe, Привредна комора
Србије је предложила
Висина накнаде за производе који
после употребе постају посебни токови транспарентнији и одржив модел
управљања који подразумева:
отпада прописана је у Прилогу 7.
Закона о накнадама за коришћење
•
Израду јединствених база
јавних добара, а основица је количина података - обвезнике плаћања
произведених, односно увезених
еколошке таксе;
електричних и електронских
•
Механизме надзора и
производа изражена у килограмима
контроле испуњавања обавеза и
(kg), односно комадима, односно у
захтева - по принципу једнаких
проценту од ПДВ-а.
услова за све обвезнике;
Наплата ове посебне еко-таксе
искључиво по килограму производа
који након употребе постаје отпад по
мишљењу привреде, представља
веома лоше законско решење, јер
обрачуном накнаде по килограму
производа стимулисаће се
произвођачи који уграђују
неквалитетне сировине у производе.
Једноставно, ако у веш-машину
произвођач угради лим дебљине два
милиметра, а не три, платиће мању
накнаду и цена производа ће му бити
нижа.

•
Евиденцију и извештавање о
наплати еколошке таксе по
обвезницима и укупно;
•
Транспарентан систем
расподеле средстава, а који
укључује критеријуме за
расподелу, систем расподеле,
извештавање о поднетим и
одобрених захтевима, као и систем
контроле наменског трошења
средстава и анализе ефеката
утрошених средстава
Приликом израде Закона о
накнадама за коришћење јавних
добара, током трајања јавне
расправе у 2019. години, ПКС је
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године
Потребно је
доставити
конкрене
предлоге за
измену
одређеног
члана Закона,
са
образложењем

износила ставове привреде у вези
са предметном еко-таксом
указујући на веома лоше и
неодрживо законско решење.

Предлози привреде за
имплементацију пакета брзих,
ефикасних и ефективних мера у циљу
спречавања загађења ваздуха у
градским срединама Србије
Свесни загађења ваздуха која су у овој
години, али и претходних, Србију
сместили у сам врх листе
најзагађенијих земаља, Привредна
комора Србије у сарадњи са својим
чланицама, регистрованим за
енергетске делатности „дистрибуција и
управљање дистрибутивним системом
за природни гас“, „снабдевање
природним гасом“, „јавно снабдевање
природним гасом“ и привредним
друштвима која обављају делатност

Предложено је да се због
наступања ванредних околности
услед појаве корoна вируса,
привредним субјектима пружи
подршка, на начин да им се
омогући одлагање плаћања ове
еко-таксе.
Предлози су следећи:
1. Цену природног гаса за
јавно снабдевање вратити у
постојећи регулаторни
оквир.
2. Донети све просторне
планове у локалним
самоуправама у најкраћем
могућем року који би
садржали акциони план за
енергетску (гасну)
инфраструктуру.
3. Захтеве за изградњу
дистрибутивне гасне мреже
и прикуључење потрошача
на исту решавати по хитном
поступку и без надокнада
(такси).
109

Закон о
техничким
захтевим за
производе и
оцењивање
усаглашености
(Сл. Гласник РС
бр. 36/09).

*Упућена
иницијатива
18.06.2020.
09.05-3/18
*Допис је
иницијално
упућен Влади
РС

Министарство
заштите животне
средине

производње горива на бази
обновљивих извора енергије - чврстих
горива на бази дрвне биомасе,
идентификовала сет брзих, ефикасних
и ефективних мера као одговор српске
енергетике на загађења ваздуха у
насељима, градским целинама.
Мишљења смо да само уз усвајање
следећих конкретних мера се могу
очекивати у најкраће могућем року
позитивни и мерљиви ефекти по
животну средину, видљиви већ у овој
години.

4. Делатност дистрибуција гаса
и делатност снабдевање
гаса изузети са листе
“делатности које имају
велики утицај на животну
средину”.
5. Донети Правилник о
техничким захтевима за
чврста горива на бази дрвне
биомасе по основу Закона о
техничким захтевим за
производе и оцењивање
усаглашености (Сл. Гласник
РС бр. 36/09).
6. Омогућити куповину
високоефикасних уређаја за
сагоревање уз нижу стопу
ПДВ и подстицаје.
7. Формирати независан
буџетски фонд за енергетску
ефикасност као надлежно
тело за подизање
енергетске ефикасности у
свим секторима потрошње.
8. Успоставити ценовни
паритет енергената и
енергије.
9. Годину 2021. прогласи
годином заштите животне
средине у Србији.
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Предлог Правилника о техничким и
другим захтевима за пластичне кесе
за ношење и о оцењивању
усаглашености

Предлози за измене и допуне Закона
о амбалажи и амбалажном отпаду

10. Акцизе на течни нафтни гас
(ТНГ)-аутогас свести у
реалне оквире.
11. Потврду о исправности
уређаја и опреме за погон
возила на аутогас-ТНГ и КПГ
прописати као обавезан
документ само код прве
регистрације.
12. Прописати обавезу
„зелених“ јавних набавки
као опредељујући елемент
за градска саобраћајна али и
друга комунална предузећа,
такси службе, доставна
возила и др.
Чланице ПКС су Министарству
заштите животне средине
доставиле Предлог правилника о
техничким и другим захтевима за
пластичне кесе за ношење и о
оцењивању усаглашености.

У циљу даљег јачања и унапређења
система управљања амбалажним
отпадом, као и обезбеђивања
његове оправданости,
спроводљивости и
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Предлог
правилника о
техничким и
другим
захтевима за
пластичне кесе
за ношење и о
оцењивању
усаглашености
Закон о
амбалажи и
амбалажном
отпаду („Сл.
гласник РС“, бр.

*Упућена
иницијатива

Министарство
заштите животне
средине

29.01.2020.
09.03-8/2

*Раније
упућена
иницијатива
током 2019.
године

Министарство
заштите животне
средине

транспарентности, предлажемо:
•

Спровођење претходне (ex
ante) анализе измене
предметне регулативе, са
циљем стварања одрживог
и функционалног система;

•

Израду Студије
изводљивости о ефектима
увођења депозитног
система, а која треба да
пружи јасне показатеље
оправданости и модалитете
функционисања депозитног
система;

•

Утврђивање одговарајућих
транзиционих периода за
прилагођавање новом
систему управљања
амбалажним отпадом за све
учеснике система
управљања у Републици
Србији;

•

Успостављање Регулаторног
тела са јасно дефинисаном
улогом и овлашћењима,
ради ефикасне примене
депозитног система за
једнократну амбалажу.
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36/09 и 95/18)

03.12.2019.
09.07- 2/14

Иницијатива за измену члана 36. став
4 Закона о управљању отпадом
Престанком рада постројења за
третман отпадне амбалаже и
оператера који складиште опасан
отпад и због непостојања одговарајуће
инфраструктуре, произвођачи боја и
лакова и произвођачи средстава за
заштиту биља, у ситуацији су да
нагомилавају отпад до потпуног
попуњавања својих складишних
капацитета за опасан отпад у
производном погону, тако да без
обзира што имају потписане уговоре са
оператерима, опасна отпадна
амбалажа остаје у производним
погонима.

Предлози чланица ПКС за
превазилажење проблема са којим се
суочавају оператери електронских
комуникација приликом изградње
базних станица

Поред проблема смањења
складиштених капацитета јавио се
и проблем дозвољеног временског
периода складиштења ове врсте
отпада. Законом о управљању
отпадом дефинисан је временски
период од 12 месеци, што је у
тренутној ситуацији кратак рок.
Из тог разлога предложено је
продужење рока складиштења
амбалажног отпада на 36 месеци,
уместо 12 месеци тренутно
прописаних чланом 36. став 4.
Закона о управљању отпадом („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16
и 95/18 - др. закон) с обзиром да је
захтев усклађен са одељком (16)
уводног дела Оквирне Директиве
2008/98/ЕЗ Европског парламента и
Савета Европске Уније, од 19.
новембра 2008. године.

Чланице Групације за електронске
комуникације, Удружења за
електронске комуникације и
информационо друштво ПКС у вези
проблема са којима се суочавају
приликом изградње и постављања
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Закон о
управљању
отпадом („Сл.
гласник РС”, бр.
36/09, 88/10,
14/16 и 95/18 др. закон)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
заштите животне
средине

21.10.2019.
09.03-3/28

*У поступку је
формирање
интерне РГ коју
чине
представници
привреде и
стручне службе
ПКС која ће
радити на
изради измена
спорног члана
и МЗЖС
доставити
предлог за
измену
Регулатива у
*Раније
области заштите упућена
од
иницијатива
нејонизујућих
током
зрачења
2019.год.

Министарство
заштите животне
средине
Министарство
државне управе и
локалне

Иницијатива за решавање проблема
збрињавања амбалаже која се
третира као опасан отпад
Произвођачи боја и лакова и
произвођачи средстава за заштиту
биља, су доведени у ситуацију да, због
непостојања одговарајуће
инфраструктуре, нагомилавају отпад
до потпуног попуњавања својих
складишних капацитета за опасан
отпад у производном погону, тако да
без обзира што имају потписане
уговоре са оператерима, опасна
отпадна амбалажа остаје у
производним погонима.

Иницијатива за измену законске
регулативе у вези са посебним
токовима отпада-отпадне гуме
Групација произвођача гуме и
гумарских производа при Удружењу за
хемијску, гумарску индустрију и

базних станица у градовима широм
Републике Србије, доставиле су
своје предлоге у циљу
превазилажења проблема.
Имајућу у виду аларманту
ситуацију са којoм се суочавају
привредни субјекти, произвођачи
боја и лакова и произвођачи
средстава за заштиту биља,
предложено је да Министарство
заштите животне средине у
сарадњи са Министарством
пољопривреде, шумарства и
водопривреде у што хитнијем року
определи привремену локацију за
складиштење амбалаже која се
третира као опасан отпад, као
привремено решење. За трајно
решење овог проблема предложен
је заједнички састанак са
оператерима, произвођачима и
представницима надлежних
државних органа.
Групација произвођача гума,
Удружења за хемијску, гумарску и
индустрију неметала ПКС предлаже
измену законске регулативе у
Републици Србији, пре свега члана
49. Закона о управљању отпадом и
Правилника о начину и поступку
114

/

18.11.2019.
11.03-1/6

самоуправе

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.

Министарство
заштите животне
средине

11.06.2019.
09.03-3/14

Закон о
управљању
отпадом („Сл.
гласник РС“, бр.
36/09, 88/10,
14/16, 95/18 др. закон) и

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.
02.04.2019.
09.03-3/8

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Министарство
заштите животне
средине

индустрију неметала Привредне
коморе Србије, на седници одржаној 6.
марта 2019. године, је покренула
иницијативу за промену законске
регулативе везано за посебне токове
отпада-отпадне гуме.

управљања отпадним гумама у
којима би се дефинисали:
• продужена одговорности
произвођача гума ради
повећања степена рециклаже и
поновне употребе отпадних
гума као сировине у процесу
производње;
• увођење колективне шеме и
колективних оператера;
• уврштавање гуме која у процесу
производње постаје отпад у
посебне токове отпада.
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Правилник о
начину и
поступку
управљања
отпадним
гумама („Сл.
гласник РС“, бр.
104/09, 81/10)

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за проширење
овлашћења техничким прегледима
за издавање регистационих
налепница

С обзиром на то да су овлашћени
технички прегледи делегиране
послове у протеклом периоду
успешно обављали и да су
обезбеђени сви технички услови
на интернет страници eУправе,
Одбор Групације техничких
прегледа сматра да се овлашћења
дата у време трајања Одлуке о
проглашењу ванредног стања
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.

Одлука о
важности
личних
докуманата
држављана
Републике
Србије за време
ванредног
стања
(„Службени
гласник РС”,
број 32/20, која
је престала да
важи „Службени
гласник РС“,
број 66/20)
Обустављање
рада са
странкама
путем
непосредног
контакта
(„Службени
гласник РС” број
35/20 и 37/20)

*Упућена
иницијатива

Министарство
унутрашњих
послова

Досадашња пракса је подразумевала
да се након обављеног прегледа
возила: предузетника, ауто школа,
таксиста, инвалида, јавних установа
регистрованих у АПР-у и тегљача,
документација достављала у станицу
МУП-а, где се завршавао поступак
продужења регистрације. Таква
процедура је изискивала додатно
време и трошкове за субјекте који су
продужавали регистрацију возила.
Након проглашења ванредног стања
и доношења Одлуке о важности
личних докумената држављана
Републике Србије за време
ванредног стања („Службени гласник
РС”, број 32/20, која је престала да
важи „Службени гласник РС“, број
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05.06.2020.
11.07-3/15

66/20) и Закључка о одређивању
мера у свим органима државне
управе, Аутономне Покрајине
Војводине и јединицама локалне
самоуправе о обустављању рада са
странкама путем непосредног
контакта („Службени гласник РС” број
35/20 и 37/20), послови издавања
регистрационих налепница су се
обављали искључиво на овлашћеним
техничким прегледима. Овим су
овлашћења техничких прегледа у
погледу издавања регистрационих
налепница проширена и у управним
стварима.
Иницијатива за измену члана
7.табела 3. Правилника о техничким
захтевима безбедности од пожара
спољних зидова зграда

Закључак Владе
05 бр. 532561/2020 о
Обустављању
рада са
странкама
путем
непосредног
контакта

Чланице Групације произвођача
хидро и термоизолационих
материјала су мишљења да је у
члану 7. табела 3. предметног
Правилника словна грешка у делу
„Класа реакције на пожар
система“, зграда у категорији А, јер
је као класа реакције на пожар,
наведена класа Е-s2d2. Према
стандарду SRPS EN 13501-1:2019 не
постоји класа Е-s2d2. Поткласе s1,
s2 и s3 постоје у класама A2, B, C и
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*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
04.12.2019.
09.03-3/37

Министарство
унутрашњих
послова

D и не постоје у класама A1 и E.
Указано је да је исту неопходно
исправити како даља примена
Правилника не би довела да
многобројних спорних ситуација.
Проблеми у примени Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
и предлози за унапређење законске
регулативе
У циљу унапређења правне
регулативе за пословање ауто школа,
упућена је молба за тумачење члана
307. став 6. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, ради
уједначене примене законског
прописа и то:
• Које радње, чињења или
нечињења, имају за
последицу утврђивање
несавесног или непрописног
пословања ауто школе у
процесу оспособљавања
кандидата за возаче;
• Који прекршаји и преступи
имају за последицу
финансијску санкцију, а који
поред финансијске санкције,
имају и санкцију која

У циљу уједначеног поступања
свих полицијских управа у
Републици Србији, мишљење је да
је неопходно сачинити инструкцију
о јединственом и једнообразном
поступању полицијских управа у
поступку контроле и утврђивања
несавесног и непрописног
пословања ауто школа по члану
307. став 6. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима.

118

Закон о
безбедности
саобраћаја на
путевима („Сл.
гласник РС“, бр.
41/09, 53/10,
101/11, 32/13 УС, 55/14, 96/15
- др. закон, 9/16
- УС, 24/18,
41/18, 41/18 др. закон, 87/18,
23/19).

*Раније упућена
иницијатива
током 2019. год.
04.07.2019.
36-1/11
*Одговор
Министарства
3.4 бр. 224249/19 од
05.08.2019.
године, којим
информишу ПКС
да је формирана
радна група која
ради на изради
Закона о
безбедности
саобраћаја на
путевима, у
оквиру које ће
бити разматрани
предлози из

Министарство
унутрашњих
послова

подразумева покретање
поступка за одузимање
дозволе за рад ауто школе.
Проблем задржавања на друмским
граничним прелазима у теретном
саобраћају
Проблем задржавања на друмским
граничним прелазима у теретном
саобраћају приликом извоза роба је
вишегодишњи проблем са којим се
суочавају чланице Привредне
коморе Србије и Немачко-српске
привредне коморе, који негативно
утиче на конкурентност привреде и
има негативан ефекат на домаће и
стране инвестиције.
Резултат недовољне експлоатације
возила транспортног сектора доводи
до значајних временских и
пословних губитака. Због
немогућности планирања времена
које транспортне компаније проводе
на граничним прелазима,
онемогућено је планирање
прерасподеле времена вожње и
одмора возача, поштовање
уговорних обавеза о роковима
испорука, што резултира тиме да
одређени број привредних субјеката

иницијативе ПКС

Имајући у виду да је Влада РС
/
донела Одлуку о формирању
Координационог тела за граничне
прелазе у Р. Србији („Сл. гласник
РС“ бр.114/17, 81/18) са задатком
да, између осталог, усмерава рад
органа државне управе на
координацији рада постојећих и
отварању нових граничних прелаза
у Републици Србији као и да прати
и предлаже мере за спровођење и
унапређење примене Стратегије
интегрисаног управљања
границом са акционим планом,
предлози привреде су им
прослеђени на разматрање у циљу
превазилажења изложеног
проблема.
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*Раније упућена
иницијатива у
2019.год.

Министарство
унутрашњих
пословa

24.04.2019.
13.01-1/9

Координационо
тело за граничне
прелазе на
територији РС

*Одржан
састанак
представника
привреде и
релевантних
државних
институција
11.10.2019. у ПКС
*ПКС је
Министарству
трговине,
туризма и
телекомуникациј
а доставила
најновије
информације о
садашњој
ситуацији и
проблемима

напушта Србију и региструје
компаније у земљама Европске
уније. Возачи се, због вишесатног
задржавања на граничним
прелазима, опредељују за одлазак на
рад у иностранство чиме се
недостатак професионалних возача
на тржишту рада продубљује и
озбиљно угрожава пословање
привреде.

који постоје на
граничним
прелазима ка ЕУ
*ПКС је Управи
царина
доставила
детаљну
информацију и
примере о
задржавању на
граничним
прелазима са
Хрватском и
Мађарском
*Надлежна
министарства су
Европској
комисији
упутила допис на
тему
превазилажења
наведеног
проблема, а у
вези закључка са
последњег
састанка
седнице
Пододбора за
спровођење ССП
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за трговину,
индустрију,
царинска и
пореска питања

Иницијатива за измену и
прецизирање Закона о приватном
обезбеђењу

Предложено је:
• Да се дозволи радно
ангажовање службеника
обезбеђења пре пријема
Решења о издавању лиценце
за послове приватног
обезбеђења (разлог великог
временског размака од када
службеник обезбеђења
положи стручни испит до
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Закон о
приватном
обезбеђењу
(„Сл. гласник
РС“,бр. 104/13,
42/15, 87/18)

*Одговор
Министарства од
23.12.2019.
бр.344-2036062/2019-03 –
Одговор
мађарског
министра
полиције у вези
са дугим
задржавањима
на српскомађарским
граничним
прелазима
*Раније упућена Министарство
иницијатива у
унутрашњих
2019.год.
послова,
Стручни савет за
07.02.2019.
унапређење
11.08 -1/4
приватног
обезбеђења
детективске
делатности и
јавно приватног

Иницијатива за промену Одлуке о
одређивању минималне и
максималне цене техничких
прегледа возила
Доношем Правилника о техничком
прегледу возила настали су нови и
значајни трошкови за привредна
друштва која додатно поскупљују и
отежавају њихово пословање.

момента издавања лиценце);
• Прецизније одређење обавезе
корисника услуга за
поседовање акта за процену
ризика и прекршајне
одговорности у случају
непоштовања ове обавезе;
• Издавање лиценци без оружја
лицима са завршеном
основном школом.
Предложено да се пре измене
Одлуке о одређивању цена
техничких прегледа возила
омогући да привредна друштва
доставе коментаре и образложе
ставове по питању техничких
прегледа.
Такође је дат предлог да
Министарство унутрашњих
послова формира радну групу за
праћење примене прописа који
уређују област техничког прегледа
и разматрање предлога за њихово
унапређење, а у складу са Законом
о привредним коморама којим је у
чл. 19. између осталог дефинисано
да комора сарађује са надлежним
органима државне управе и
институцијама у вези са питањима
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партнерства у
сектору
безбедности

Одлука о
одређивању
цене техничког
прегледа возила
(„Сл. гласник
РС“, број
109/09)

*Раније упућена
иницијатива у
2019.год.
26.02.2019.
11.07-3/7
*Одговор Управе
саобраћајне
полиције 03.4
број: 223-201/18
од 10.04.2019.
године којим
траже да им се
достави предлог
најниже и
највише цене
техничког
прегледа возила
са исказаним

Министарство
унутрашњих
послова

од интереса за привреду кроз
учешће у припреми нацрта
прописа и доставља ставове
привреде надлежном предлагачу.

трошковима, као
и да ли је цена
техничког
прегледа
јединствена без
обзира да ли се
ради о
редовном,
ванредном или
контролном
техничком
прегледу и да ли
је цена исказана
са урачунатим
ПДВ-oм
*Допуна
иницијативе
16.05.2019. бр.
11.07-3/16 Прорачун
најниже и
највише цене
техничког
прегледа
моторних
возила, заснован
на трошковима
привредних
друштава, на
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месечном нивоу
*07.08.2019.
Одржан састанак
у Министарству
унутрашњих
послова (Управа
саобраћајне
полиције)
*14.08.2019.
Упућени дописи
Министарству
трговине,
туризма и
телекомуникација и
Министарству
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
са молбом за
одржавање
састанка
*26.8.2019.
године, одржан
састанак у
Министарству
трговине,
туризма и
124

телекомуникациј
а
*ПКС је упутила
МУП
образложење
предлога
минималне и
максималне
цене техничких
прегледа
(11.07 бр. 3/41
од 26.09.2019.)
Обављене
консултације са
МУП и добијена
информација да
се чека став
МТТТ
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МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКAЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

Накнада за производе који после
употребе постају посебни токови
отпада

Репбулика Србија је 2010. године
донела законску регулативу којом
је обавезала произвођаче и
увознике да плаћају накнаду за
Један од значајних проблема и
производе које стављају на
великих намета са којим се сусрећу
тржиште, која је била дефинисана
привредни субјекти у свом пословању
Уредбом о производима који
су енормно високе накнаде за
после употребе постају посебни
електричне и електронске производе
токови отпада, обрасцу дневне
који после употребе постају посебан
евиденције о количини и врсти
ток отпада.
произведених и увезених
Одредбе чланова 140-147. Закона о
производа и годишњег извештаја,
накнадамa за коришћење јавних
обрезницима плаћања накнаде,
добара (Сл. Гласник РС бр. 95/18, 49/19, критеријума за обрачун, висину и
86/19 - др. пропис) регулишу накнаду
начин обрачунавања и плаћања
за производе који после употребе
накнаде ("Службени гласник РС",
постају посебни токови отпада. Ову
бр. 54/10, 86/11, 15/12 и 3/14).
накнаду плаћају произвођачи и
По доношењу поменуте
увозници електронских и електричних
легислативe, Привредна комора
уређаја, гума, батерија, акумулатора,
Србије је предложила
уља и мазива.
транспарентнији и одржив модел
Висина накнаде за производе који
управљања који подразумева:
после употребе постају посебни токови
•
Израду јединствених база
отпада прописана је у Прилогу 7.
података - обвезнике плаћања
Закона о накнадама за коришћење
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ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Закон о
накнадамa за
коришћење
јавних добара
(Сл. гласник РС
бр. 95/18, 49/19,
86/19 - др.
пропис)

*Упућена
иницијатива

Министарство
државне управе
и локалне
самоуправе

25.06.2020.
13.01 – 1/5
*Одговор МФ
број 401-0003141/2020-04
од 7.08.2020.
Предлог ће бити
размотрен
приликом
наредних
измена и допуна
Закона, које су
планиране
крајем 2020.
године

Министарство
заштите
животне
средине
Министарство
финансија

јавних добара, а основица је количина
произведених, односно увезених
електричних и електронских производа
изражена у килограмима (kg), односно
комадима, односно у проценту од ПДВа.
Наплата ове посебне еко-таксе
искључиво по килограму производа
који након употребе постаје отпад по
мишљењу привреде, представља
веома лоше законско решење, јер
обрачуном накнаде по килограму
производа стимулисаће се
произвођачи који уграђују
неквалитетне сировине у производе.
Једноставно, ако у веш-машину
произвођач угради лим дебљине два
милиметра, а не три, платиће мању
накнаду и цена производа ће му бити
нижа.

еколошке таксе;
•Механизме надзора и контроле
испуњавања обавеза и захтева - по
принципу једнаких услова за све
обвезнике;
•Евиденцију и извештавање о
наплати еколошке таксе по
обвезницима и укупно;
•Транспарентан систем расподеле
средстава, а који укључује
критеријуме за расподелу, систем
расподеле, извештавање о
поднетим и одобрених захтевима,
као и систем контроле наменског
трошења средстава и анализе
ефеката утрошених средстава
Приликом израде Закона о
накнадама за коришћење јавних
добара, током трајања јавне
расправе у 2019. години, ПКС је
износила ставове привреде у вези
са предметном еко-таксом
указујући на веома лоше и
неодрживо законско решење.
Предложено је да се због
наступања ванредних околности
услед појаве корoна вируса,
привредним субјектима пружи
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подршка, на начин да им се
омогући одлагање плаћања ове
еко-таксе.
Предлози чланица ПКС за
превазилажење проблема са којим се
суочавају оператери електронских
комуникација приликом изградње
базних станица

Чланице Групације за електронске
комуникације, Удружења за
електронске комуникације и
информационо друштво ПКС у
вези проблема са којима се
суочавају приликом изградње и
постављања базних станица у
градовима широм Републике
Србије, доставиле су своје
предлоге у циљу превазилажења
проблема.
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Регулатива у
*Раније упућена
области заштите иницијатива
од нејонизујућих током 2019.год.
зрачења
18.11.2019.
11.03-1/6

Министарство
државне управе
и локалне
самоуправе
Министарство
заштите
животне
средине

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за измену члана 53.
Закона о поступку уписа у катастар
непокретности и водова („Сл. гласник
РС“, бр. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20)

Предлажемо да се изврши
допуна члана 53. Закона о
поступку уписа у катастар
непокретности и водова, на
начин да се и посредницима у
промету и закупу непокретности
омогући издавање извода из
члана 52. став 2. Закона.
Наведеном допуном грађанима
ће се омогућити да на једном
месту, код посредника у промету
и закупу непокретности, прибаве
извод из листа непокретности и
да започну процес продаје,
односно издавања у закуп
непокретности. Такође, смањиће
се време потребно за обављање
ових радњи, чиме ће процес
купопродаје и издавања
непокретности постати
једноставнији и јефтинији за
грађане и привреднике, који
обављају делатност у овој
области. Предложеним
решењем би се посредницима у
промету и закупу непокретности

Закон о поступку
уписа у катастар
непокретности и
водова („Сл.
гласник РС“, бр.
41/18, 95/18,
31/19, 15/20)

*Упућена
иницијатива

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
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30.11.2020.
11.01-1/60

омогућило и остваривање
значајног прихода, за који су
сада ускраћени, а који остварују
јавни бележници и геодетске
организације.
Иницијатива за измену члана 41. став
13. Правилника о подели моторних и
прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на
путевима

Предлаже се да се проценат
неуједначености повећа са 20%
на 30%, и у складу са тим
промена Члана 41. Става 13,
Правилника о подели моторних
и прикључних возила и
техничким условима за возила у
саобраћају на путевима, који
треба да гласи:
„Неуједначеност силе кочења по
обрту точка не сме бити већа од
30%. Проценат неуједначености
силе кочења израчунава се на
приближно половини највеће
силе кочења. За основицу
израчуњавања процента
неуједначености силе кочења
узима се највећа сила кочења
измерена при томе“

Иницијатива за измену члана 9. став 4.
Уредбе о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19

Измена члана 9. став 4. Уредбе,
тако да се обрише додати услов
да је неопходно да, у периоду од
1. септембра 2020. године до 1.
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Правилник о
подели моторних
и прикључних
возила и
техничким
условима за
возила у
саобраћају на
путевим
(„Службени
гласник РС“, бр.
40/12....
63/17)

*Упућена
иницијатива
30.11.2020.
11.07-3/33

Уредба о мерама *Упућена
за спречавање и
иницијатива
сузбијање заразне
болести COVID-19 14.08.2020.

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Чланом 9. став 4. уредбе прописано је
следеће:
„Аутобуски превозници са
регистрованим редом вожње у
међумесном превозу путника у
друмском саобраћају у обавези су да до
1. 09. 2020. године обављају поласке за
које постоје исказане потребе путника,
али не мање од 25% полазака са
регистрованих редова вожње. Од 1.
09.2020. године до 1. 03. 2021. године у
обавези су да обављају поласке за које
постоје исказане потребе путника, али
не мање од 25% полазака са сваког
регистрованог реда вожње, након чега
је неопходно да превоз обављају у
складу са регистрованим редом
вожње.“
Додавањем одредбе „25% полазака са
сваког регистрованог реда вожње“
уместо дотадашње одредбе „25%
полазака са регистрованих редова
вожње“ направљена је значајна
промена и повећан је број полазака и
линија који се морају одржавати, без
обзира на рентабилност. Све то води до
додатних трошкова и губитака
превозника и угрожава и овако
„уздрмано“ пословање домаћих
превозника

марта 2021. године превозници
морају да обављају поласке за
које постоје исказане потребе
путника, али не мање од 25%
полазака са сваког регистрованог
реда вожње, након чега је
неопходно да превоз обављају у
складу са регистрованим редом
вожње. Закључак одбора
Групације јесте да услов
одржавања линија треба да се
релаксира, односно настави као
и до 01. Септембра 2020. године,
односно да се услови не
пооштравају.

(„Службени
гласник РС“, бр.
66/20, 93/20,
94/20 и 100/20

11.04-2/46
*27.07.2020.
године
одржан
састанак
представника
МГСИ, одбора
Групације за
превоз
путника у
друмском
саобраћају и
аутобуске
станице и
представника
ПКС
*Ургенција
упућена
МГСИ у
септембру
22.09.2020.
11.04-2/50
На предлог
МГСИ
02.10.2020.
године Влада
РС је донела
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Иницијатива за доношење нових мера
подршке друмском путничком
саобраћају
Област превоза путника у друмском
саобраћају је веома угрожена услед и
даље присутне пандемије болести
Covid-19 изазване вирусом Sars-Cov-2.
Наиме, овој привредној делатности
скоро два месеца био је онемогућен
рад, односно више од 95% капацитета
није радило. Уредбом о мерама за
време ванредног стања било је
забрањено обављање јавног превоза
путника у друмском саобраћају
(међумесног и градско-приградског), а
томе је предходила одлука о затварању
граница и забрана међународног
превоза путника. У том периоду само

Предложено је доношење нових
секторских мера како би се овој
привредној грани омогућило да
умањи далекосежне негативне
последице по пословање
настале услед Covid-19 и како
велики број аутобуских
превозника не би био приморан
на затварање предузећа.
Предложене су следеће
секторске мере:
•

предлаже се отпис износа
пореза и доприноса на
зараде запослених у
сектору путничког
саобраћаја за 3 месецамарт, април и мај месец
2020. године.
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Уредба 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),

измене и
допуне
Уредба о
мерама за
спречавање и
сузбијање
заразне
болести
COVID-19
*Упућена
иницијатива
23.06.2020.
11.04.-2/36
04.09.2020.
11.04-2/49
Ургенција у
вези са
иницијативом
22.09.2020.
11.04-2/50

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
Министарство
финансија

мали број превозника обављао је
посебан линијски превоз запослених до
радних места. Данас је превозницима
дозвољено обављање јавног превоза
путника, међутим мобилност
становништва значајно је смањена па
скоро и прекинута, што се одражава и
на обављање међумесног превоза, а
нарочито је изражено у међународном
саобраћају, с обзиром да се суочавамо
и са поновним забранама улазака
наших грађана у друге државе.
Неминовно је да су последице оваквог
стања дуготрајне као и да се домаће
компаније суочавају са тешким
условима пословања и значајним
финансијским губицима и крајње
реалном пројекцијом да ће се губици и
на даље повећавати.
Иницијатива за продужење прелазног
периода за потпуно успостављање
свих линија
Уредба о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19
(„Сл. гласник РС“, број 66 од 7. маја
2020. године) и чланом 9. Уредбе

•

повећање рефакције на
20 динара по литри
горива

•

месечне субвенције у
износу од 600,00 евра
(противвредност у
динарима) за период од 6
месеци за сваки аутобус
наведен у лиценци
превозника или
привременог решења за
обављање превоза које,
на основу Закона о
превозу путника у
друмском саобраћају,
издаје МГСИ.

Предложено је продужавање
додатног прелазног периода у
трајању од 6 месеци након
01.09.2020. године, односно да
се рок из члана 9. став 4. Уредбе
о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести
COVID-19 („Сл. гласник РС“, број
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Уредба о мерама
за спречавање и
сузбијање заразне
болести COVID-19
(„Сл. гласник РС“,
број 66 од 7. маја
2020. године)

*Делимично
реализовано
*Упућена
иницијатива
19.06.2020.
11.04.-2/34

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

прописано је да су аутобуски
превозници и аутобуске станице дужни
да обављање међумесног, посебног
линијског и превоза путника за
сопствене потребе организују у складу
са препорукама. Такође, став 4. истог
члана обавезује аутобуске превознике
да до 1. септембра 2020. године
обављају поласке за које постоје
исказане потребе путника, али не мање
од 25% полазака са регистрованих
редова вожње, након чега је неопходно
да превоз обављају у складу са
регистрованим редовима
вожње.Међутим, уочен је знатан пад
броја путника који користе редован
линијски међумесни превоз, што је и
било очекивано узимајући у обзир
препоруке да се мобилност
становништва сведе на најмању могућу
меру. Наиме, како држава није у
могућности да тренутно
субвенционише превознике да возе
нерентабилне линије, а имајући у виду
да су они већ претпели огромну
финансијску штету у периоду када им је
био забрањен рад, услов да се
одржавају линије за које не постоји
реална потреба, треба да се релаксира
и надаље.

66 од 7. маја 2020. године)
продужи до 1. марта 2021.
године.
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На предлог
МГСИ
16.07.2020.
године Влада
РС је донела
измене и
допуне
Уредба о
мерама за
спречавање и
сузбијање
заразне
болести
COVID-19
којом је
прописано да
„Од 1.
септембра
2020. године
до 1. марта
2021. године
у обавези су
да обављају
поласке за
које постоје
исказане
потребе
путника, али
не мање од

25% полазака
са сваког
регистровано
г реда вожње,
након чега је
неопходно да
превоз
обављају у
складу са
регистровани
м редом
вожње.“,
чиме је
једним делом
прихваћена
иницијатива.
Иницијатива везано за реализацију
поступка усахглашавања предлога
редова вожње у међумесном превозу
путника
Чланом 66. став 4. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају
("Службени гласник РС", бр. 68/15,
41/18, 44/18-др. закон, 83/18,
31/19 и 9/20), Привредној комори
Србије дато је јавно овлашћење
спровођењa поступка усаглашавања

Узимајући у обзир Одлуку о
проглашењу ванредног стања на
територији Републике Србије,
која је објављена у "Службеном
гласнику РС", број 29 од 15.
марта 2020. године, као и
чињеницу да да ове активности
није могуће реализовати
електронским путем и без
физичког присутва ангажовања
чланова Комисије Одбор

135

Закон о превозу
путника у
друмском
саобраћају
("Службени
гласник РС", бр.
68/15, 41/18,
44/18-др. закон,
83/18,
31/19 и 9/20)

*Упућена
иницијатива
20.02.2020.
11.04-4/143
*Влада РС је,
на предлог
МГСИ, донела
Уредбу о
мерама у
друмском

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

предлога редова вожње са
регистрованим редовима вожње у
међумесном превозу.
Правилником о условима и поступку
усаглашавања предлога редова вожње
у међумесном превозу ("Службени
гласник РС", број 16/2017) прописано је
да активности у вези са усаглашавањем
предлога редова вожње за међумесни
превоз трају од 1. фебруара до 30. јуна
текуће године. Сходно Правилнику и
прписаним роковима ПКС је активности
на реализацији овој јавног овлашћења.

групације за превоз путника у
друмском саобраћају и
аутобуске станице предложио је
да се донесе акт о прекидању
свих радњи и активности на
усаглашавању предлога редова
вожњи у смислу Закона о
превозу путника у друмском
саобраћају ("Службени гласник
РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.
закон, 83/18, 31/19 и 9/20),
односно њиховог одлагања до
истека проглашеног вандредног
стања.
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саобраћају за
време
ванредног
стања
насталог
услед болести
Covid-19
изазване
вирусом
SARS-CoV-2
("Службени
гласник
Републике
Србије“ број
55/2020), којо
м се поступак
усаглашавањ
а предлога
реда вожње у
међумесном
превозу
путника за
2020. годину
прекида.
Привредна
комора

Србије
објединиће
спровођење
поступка
усаглашавањ
а за 2020.
годину са
поступком
усаглашавањ
а предлога
редова
вожње са
регистровани
м редовима
вожње за
2021. годину.
У
обједињеном
поступку
разматраће
се и захтеви
за
усаглашавањ
е
предложених
редова
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вожње са
регистровани
м редовима
вожње у
међумесном
превозу
путника који
су са
прилозима
достављени
Привредној
комори
Србије у 2020.
години
Закључци са састанка Групације за
транспорт опасне робе, у вези примене
Правилника о начину и условима за
утврђивање траса за превоз опасне
робе у друмском саобраћају и начину
лоцирања и праћења возила и
Правилника о условима у погледу
стручне оспособљености овлашћеног
лица које испитује цистерну,
батеријско возило и МЕGC, начину
вођења регистра овлашћених стручних
лица и изгледу жига

Након одржаног састанка,
чланице Групације за транспорт
опасне робе су доставиле своје
предлоге за измену предметног
правилника.
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Правилник 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)

*Упућена
иницијатива
11.12.2019.
11.04-4/39
*На позив
Министарства
12.12.2019. је
одржан
састанак са
представници
ма Групације

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Чланови Групације за транспорт опасне
робе су дана 31.10.2019. године
одржали састанак у Новом Саду, на
коме су разматрали проблеме у
примени 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) и Правилника о условима у
погледу стручне оспособљености
овлашћеног стручног лица које испитује
цистерну, батеријско возило и MEGC,
начину вођења регистра овлашћених
стручних лица и изгледу жига („Сл.
гласник РС“, број 64/19).

и ПКС, на
коме је
договорено
образовање
радне групе
која ће
радити на
изменама
предметног
правилника.
ПКС је за
радну групу
предложила
три
представника
.
*08.01.2020.
формирана је
Радна група
за измену
Правилника
*30.01.2020.
је одржан
први састанак
Радне групе
на коме је
закључено да
сви
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представници
Радне групе
провере са
својим
провајдерима
који им
омогућују
праћење
возила преко
мобилних
телефона
својих возача,
да ли је
изводљиво да
податке које
МГСИ тражи,
буду
достављани
на дневном
нивоу путем
неког линка
на заједнички
сервер МТС-а
*17.09.2020.
одржан нови
састанак
Групације за
ТОР. МГСИ је
прикупио
податке од
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највећих
превозника о
изводљивост
и
достављања
тражених
података о
праћењу
возила преко
њихових
провајдера
Телекому и
МГСИ. Сходно
томе МГСИ је
предложило
три
варијанте: Iод вучних и
прикључних
возила
прикупљати
податке са
постојећих
система за
праћење
возача;
II-приколице
које се саме
по себи не
прате али
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вучно возило
има систем
праћења;
III-возила за
која је
потребна
уградња
уређаја за
праћење.
Групација и
даље сматра
да такав
Правилник
треба
поништити и
да је на штету
привреде, јер
им се намеће
још један
беспотребан
трошак у виду
нових уређаја
за праћење и
том смислу
ће поново
доставити
иницијативу
МГСИ за
укидање
Правилника.
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Предлог измена и допуна Правилника
о садржини и начину вођења књиге
инспекције, грађевинског дневника и
грађевинске књиге

Како је Законом о електронском
документу, електронској
идентификацији и услугама од
поверења у електронском
пословању („Сл. гласник РС",
број 94/17), уређена област која
се односи на електронске
документе, предложено је да се
у циљу даље дигитализације
грађевинског сектора изменом
постојећих законских и
подзаконских одредби из
области грађевинарства омогући
електронско вођење
грађевинског дневника,
грађевинске књиге и књиге
инспекције.
За реализацију овог предлога
неопходно је изменити
Правилник о садржини и начину
вођења књиге инспекције,
грађевинског дневника и
грађевинске књиге („Сл. гласник
РС“, бр. 62/19), увођењем новог
члана, и то:
„Књига инспекције, грађевински
дневник и грађевинска књига,
могу се водити електронски, уз
поштовање свих обавеза
прописаних овим Правилником“.
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Правилник о
садржини и
начину вођења
књиге инспекције,
грађевинског
дневника и
грађевинске
књиге („Сл.
гласник РС", број
62/19)

*Раније
упућена
иницијатива
током 2019.
године
16.12.2019.
09.02-1/50

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Иницијатива за измену Закона о
превозу путника у друмском
саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/15,
41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19)

Одбор групације за превоз
путника у друмском саобраћају и
аутобуске станице предлаже да
се изменом Закона о превозу
путника у друмском саобраћају
Одбор Групације за превоз путника у
омогући следеће:
друмском саобраћају и аутобуске
• да Министарство може да
станице сматра да је потребно
донесе одлуку о
омогућити спровођење поступка
покретању поступка
ванредног усаглашавања предлога
ванредног усаглашавања
редова вожње на новоизграђеним
у случају отварања нових
деоницама путева. Превозници су
деоница државних путева
сагласни да је период поступка
и одлуком наложи
усаглашавања дугачак и да је потребно
Привредној комори
скратити рокове редовног
Србије да исти спроведе у
усаглашавања с обзиром да није могуће
предвиђеном року;
спроводити ванредно усаглашавање
• скраћење рокова за
док се не оконча редовно
спровођење поступка
усаглашавање.
„редовног“ усаглашавања
као и рокова за
регистрацију и оверу РВ
како би се повећао
период у коме би било
могуће урадити ванредно
усаглашавање;
• да се измени члан 67. став
2. Закона тако да се у
случају промене
итинерера омогући и
измена, односно
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Закон о превозу
путника у
друмском
саобраћају
(„Сл.гласник РС“,
бр.68/15, 41/18,
44/18-др.закон,
83/18 и 31/19)

*Реализовано
*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
11.09.2019.
11.04-4/31
*Скупштинa
РС је
03.02.2020.
године
усвојила
Закон о
изменама и
допунама
Закона о
превозу
путника у
друмском
саобраћају и
исти је
објављен у
„Службеном
гласнику
Републике

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

смањење долазних
времена у крајњој
аутобуској станици или
стајалишту само за
директне линије, као и да
се, сходно наведеној
измени овог члана,
омогући „раздвајање“
регистрованог реда
вожње.

Иницијатива за сврставање стручне
литературе књиге под називом
„Сувомонтажна градња,
стандардизовани описи радова,
правила за обрачун и нормативи“ на
списак обавезујућих правила за
извођење сувомонтажних радова у
Републици Србији

Предложено је да је неопходно
да се књигa „Сувомонтажна
градња - стандардизовани описи
радова, правила за обрачун и
нормативи“ уврсти на списак
обавезујућих правила при
пројектовању и изградњи
сувомонтажних грађевинских
радова на територији Рeпублике
Србије.
У сектору грађевинарства у
Републици Србији тренутно не
постоје званични документи по
којима се може вршити обрачун
радова суве градње, тако да
књига „Сувомонтажна градња стандардизовани описи радова,
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Стручна
литература књиге
под називом:
„Сувомонтажна
градња,
стандардизовани
описи радова,
правила за
обрачун и
нормативи“

Србије“, број
9/2020 од 4.
фебруара
2020. године.
– одредбе
закона које се
односе на
вандредно
усаглашавањ
е ступиле су
на снагу 01.
октобра 2020.
године.
*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
05.06.2019.
09.02-1/21

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

правила за обрачун и
нормативи“ представља
могућност да уредимо ову
област.
Предлози Привредне коморе Србије за Предложене су измене
измене и допуне Закона о становању и конкретних чланова за измене
одржавању зграда („Сл. гласник РС“,
важећег закона.
број 104/16)

Иницијатива за решавање проблема
статуса објеката уписаних у катастар по
Закону о посебним условима за упис
права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе
(„Сл. гласник РС", бр. 25/13, 145/14 и
96/15)

Предлог решења 1: доношење
Акта, давање налога или
инструкција који ће
представљати довољно јасан
основ за поступање Републичког
геодетског завода да се у Листу
непокретности упише
констатација да се ови објекти
сматрају легалним или да се
избришу напомене да су ови
објекти уписани по Закону о
посебним условима за упис
права својине на објектима
изграђеним без грађевинске
дозволе и ставе напомене да
имају статус легалних објеката.
Предлог решења 2: упућивање
званичног Дописа Одељењима
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Закон о становању
и одржавању
зграда („Сл.
гласник РС“, број
104/16)

Закон о посебним
условима за упис
права својине на
објектима
изграђеним без
грађевинске
дозволе („Сл.
гласник РС", бр.
25/13, 145/14 и
96/15)

*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
18.07.2019.
14.03-1/13
*Раније
упућена
иницијатива
током
2019.год.
22.08.2019.
09.02-1/32

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Предлог измена и допуна Правилника
о садржини, начину и поступку израде
и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени
објеката („Сл. гласник РС", број 72/18)

Иницијатива за измену Правилника о
условима и поступку усаглашавања
предлога редова вожње у
међумесном превозу

за урбанизам у којем ће јасно и
недвосмислено стајати да су ови
објекти предмет озакоњења уз
навођење да ли се озакоњују по
скрећеној процедури
(достављање Листа
непокретности и доказа о
плаћеној такси), или по редовној
процедури као и сви нелегални
објекти (достављање Листа
непокретности, доказ о плаћеној
такси, Елаборат о геодетским
радовима и Извештај о
затеченом стању).
Предлажемо да се Правилник о
садржини, начину и поступку
израде и начину вршења
контроле техничке
документације, измени и допуни
у делу садржине техничке
документације (пројекат за
грађење, грађевинска дозвола и
пројекат за извођење – план
координационих мера)
Предложена је измена
Правилника, члана 7. на начин
да се ограничење брзине повећа
на најмање 30 km/h, с обзиром
да је садашња наведена
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Правилник о
садржини, начину
и поступку израде
и начину вршења
контроле
техничке
документације
према класи и
намени објеката
(„Сл. гласник РС“,
број 72/18)
Правилник о
условима и
поступку
усаглашавања
предлога редова

*Раније
упућена
иницијатива
у 2019.год.

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

23.05.2019.
09.02-1/12

*Раније
упућена
иницијатива
у 2019.год.

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

мимимална брзина
вожње у
непримерена обављању јавног
међумесном
саобраћаја на путевима и да
превозу
потенцијално угрожава
безбедност саобраћаја. Такође,
тренутно прописана минимална
брзина утиче и на поступак
усаглашавања предлога редова
вожње, с обзиром на то да
предлагачи користе наведену
одредбу на начин који угрожава
квалитет самих редова вожње,
што посредно утиче и на
задовољство самих путника, па
се стиче утисак да се губи смисао
одредби Правилника. Сходно
наведеном предлажемо да члан
7. став 1. тачка 4) гласи: „
Предлог реда вожње испуњава
услов у погледу даљинара ако: 4)
брзина кретања између
аутобуских станица, односно
стајалишта на релацијама у
погледу реда вожње није мања
од 30 km/h, осим ако даљинаром
није другачије утврђено.“
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09.01.2019.
11.04-1/1

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

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

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

Закон о раду
(Сл. гласник РС
бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13,
75/14, 13/17 УС, 113/17,
95/18 - др.
пропис)

*Упућена
иницијатива

Министарство за
рад,
запошљавање,
борачка и
социјална
питања

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

Запослени који је одсутан из
разлога постојања здравствених
сметњи има обавезу да најмање
два пута посећује и свог лекара и
свог послодавца и то само из
административних разлога,
(укључујући труднице и
породиље) а послодавци
организују целокупне службе које
обрађују пристиглу
документацију, чиме додатно
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Закон о
здравственом
осигурању („Сл.
гласник РС“ број
25/19)

22.09.2020.
01-41/38

Канцеларија за
информационе
технологије и
електронску
управу
Републички
фонд за
здравствено
осигурање
Министарство
здравља

троши ресурсе и чини процес
значајно дужим.
Такође, обрачун зараде код
послодавца „чека“ на достављање
целокупне документације. У
системима где се зарада
исплаћује на почетку месеца за
претходни месец, није могуће
завршити обрачун док се и
документација о „боловању“ са
краја месеца не достави у
потпуности.
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

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

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.

Закон о дуалном
образовању („Сл.
гласник РС“, бр.
101/2017 и
6/2020)

*Упућена
иницијатива

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја

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 да је један
од услова за стицање ове Потврде
располагање потребним бројем
лиценцираних инструктора и да смо од
марта ове године, када је проглашено
ванредно стање, али и током јула због
погоршане епидемиолошке ситуације,
били принуђени да до даљег
одложимо све обуке и испите за
стицање лиценце инструктора у
дуалном образовању, у овој години је
реализован мањи број обука и испита
него што је било планирано. Због тога
су послодавци остали ускраћени за
могућност да испуне један од услова за

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 КОВИД-19
и отежаних услова пословања,
суочавају са финансијском
кризом, а спремне су да понуде
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26.08.2020.
16.04-1/41

стицање Потврде. У међувремену,
развили смо платформу за онлајн
обуке инструктора, конципирали
садржај те обуке и реализовали обуку
тренера и административног особља за
реализацију онлајн обука инструктора,
тако да ће од септембра поново бити
успостављен континуитет у стицању
лиценци.

прилику ученицима да стекну
квалитетно образовање у свом
радном окружењу.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Молоба за помоћ запосленима у
делатностима приказивања и
дистрибуције

Укупан број запослених код
приказивача и дистрибутера је
мањи од 350, сходно томе наш
предлог за одрживост
пословања ове гране привреде
би била помоћ у исплати шест
бруто минималних плата по
запосленом, искључиво била
помоћ да одржимо број

/

*Упућена
иницијатива

Министарство
културе и
информисања

Привредни субјекти који послују у
сектору приказивања и дистрибуције
кинематографиских дела, су
проглашењем ванредног стања, више
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20.11.2020.
11.06-1/32
*Допис је
упућен Влади
РС.

од пет месеци у потпуности остали без
прихода. Биоскопске сале су поново
отворене за посетиоце од 1. септембра
о.г, уз поштовање свих препоручених
епидемиолошких мера у циљу заштите
посетилаца и запослених.

запослених. Нормално
функционисање биоскопских
дворана има вишеструки значај,
како у пословном смислу са
становишта онога ко је власник
простора у коме се налази
биоскоп, других добављача, као
подршка домаћој филмској
продукцији, а поготово као
културолошка и друштвена
важност.

Умањење одређених накнада за ТВ и
радио емитере

Предлажемо следеће:

На седници Одбора Групације
радиодифузије усвојени су предлози
Секције националних комерцијалних ТВ
емитера и Секције радио емитера за
смањење накнада које ваша
организација наплаћује чланицама
Групације. Због новонастале ситуације
изазване пандемијом, која је довела до
отежаног пословања емитера и
смањења прихода, сматрамо да би ови
предлози умањења представљали
помоћ и подршку у наредном периоду

1. Умањење месечних
накнада које обрачунава
РЕМ за 20%
2. Укидање разлике у
накнади за дигитално и
HD емитовање ТВ
програма, укидање
разлике у накнади за
дигитално емитовање
радио програма, као и
умањење месечних
износа накнаде за
емитовање ТВ и радио
програма које пружа ЈП
ЕТВ за 40%
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Закон о
накнадама за
коришћење
јавних добара
(Службени
гласник РС бр..
95/18, 49/19,
86/19 - др.
пропис)

*Упућена
иницијати
ва
22.06.2020.
11.06-1/16
*Одговор
Министарс
тва
трговине,
туризма и
телекомун
икација од
20.10.2020.
Број 11.061/27

Министарство
културе и
информисања
Министарство
финансија
Министарство
трговине
туризма и
телекомуникаци
ја

Организација
музичких
аутора Србије

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
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Иницијатив
а није у
надлежнос
ти МТТТ,
већ
Министарс
тва
финансија
јер су
Накнаде за
коришћењ
е радиофреквенциј
а утврђене
Законом о
накнадама
за
коришћењ
е јавних
добара и
измена
Закона се
може
извршити
једино за
предложен
о умањење
месечних
накнада
које

– 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)

укупног прихода

обрачунав
а РАТЕЛ, за
50%, што је
у
надлежнос
ти МФ-а

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

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за измене Закона о
девизном пословању

Предложено је да се изврше
темељне измене Закона о
девизном пословању у два
стратешка правца.
Прво, постојећи Закон је написан
на начин да експлицитно, мада не
и довољно јасно, наводи
дозвољене активности, док све
остале активности сматра
недозвољеним. Овај начин
нормирања је у супротности са
општим принципом да правна
акта експлицитно наводе

Закон о
девизном
пословању („Сл.
гласник РС“, бр.
62/06, 31/11,
119/12, 139/14,
30/18)

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.

Народна банка
Србије

Иницијатива је поднета у сарадњи ПКС
са другим привредним асоцијацијама
које окупљају све сегменте привреде како мала, средња и велика предузећа,
тако и домаће и стране компаније.
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04.06.2019.
*Одговор НБС
кг.бр. 2042/2/19
од 11.06.2019.
којим предлажу
ПКС достављање
конкретних
предлога са

Министарство
финансија

недозвољене активности, док се
све остале активности сматрају
дозвољеним. Такав приступ
резултира ситуацијама да се
одређени послови, за које не
делује да постоји намера
законодавца да их искључи, не
могу спровести услед недостатка
норми о истим.
Друго, постојећи Закон намеће
значајан административни терет
за обвезнике. На пример, изазов је
спровести обавезу „распореда
прилива“ за било који нови тип
трансакције и тешко је страним
инвеститорима објаснити ову
обавезу – ипак она је предуслов за
реализацију трансакције.
Такође, регулатива која се односи
на реализацију новчаног прилива
из иностранства отежава
аутоматизацију платног промета
са иностранством, јер обвезник
има обавезу да презентује
документацију везано за основ
наплате и остале податке
потребне за извршење наплате
(изузев одређене врсте прилива
по једном основу, у области ИТ
сектора у износу до 1000 евра).
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образложењима,
као и анализу на
који начин
постојећа
законска
решења
представљају
препреку за
пословање
привредних
субјеката у РС
*Допис НБС
кг.бр. 3098/2/19
од 21.10.2019.
*Одговор НБС
кг.бр. 212/1/20
од 20.01.2020.

Додатно, нотификација о
кредитним пословима са
иностранством, без обзира на
њихову вредност, фактички
представља процедуру одобрења
јер потписани уговор између две
стране не може бити спроведен
док регулатор не да сагласност.

AГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

Иницијатива за унапређење поступка
за добијање одобрења за употребу
промотивног материјала за
оглашавање лека стручној јавности

С обзиром на новонастале
околности, проузрокаване
појавом вирусне инфекције
COVID-19, стручни сарадници
оглашивача нису у могућности да
комуницирају са стручном
јавношћу путем директних
контаката и да користе штампани
материјал за оглашавање, тако
да се већина интеракција
остварује путем on line канала. У
складу са новим, једино могућим

Закон о лековима *Реализовано
и медицинским
средствима
("Службени
гласник РС", бр.
30/10, 107/12,
105/17 - др. закон,
113/17 – др.
закон)

На основу члана 164. став 4. Закона о
лековима и медицинским средствима
("Службени гласник РС", бр. 30/10,
107/12, 105/17 - др. закон, 113/17 – др.
закон), Агенција за лекове и
медицинска средства даје одобрење за
употребу промотивног материјала и
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СТАТУС

УПУЋЕНО
Агенција за
лекове и
медицинска
средства Србије
Министарство
здравља

друге документације која се односи на
оглашавање лека.
Како Законом, као ни Правилником о
начину оглашавања лека, односно
медицинског средства ("Службени
гласник РС", бр. 79/10и 102/18) није
прописан поступак одобравања
промотивног материјала, мишљења
смо да не постоје правне сметње да се
поступак одобравања материјала за
оглашавање лека стручној јавности
уреди на другачији начин од оног који
је Агенција до сада спроводила.

и потпуно безбедним начином
комуникације, указала се
потреба да се за оглашавање
лека стручној јавности
употребљава дигитални
промотивни материјал, који би
оглашивачи припремали у
складу са важећим прописима у
овој области. Такође,
предлажено је да се размотри
могућност електронског
подношења захтева за
одобравање дигиталног
промотивног материјала за
оглашавање лека стручној
јавности, при чему уколико у
року од 30 дана од подношења
захтева изостане одговор
Агенције, носилац дозволе за
лек, односно оглашивач може да
користи дигитални промотивни
материјал. Агенција за лекове и
медицинска средства задржава
право да накнадно захтева
корекцију или повлачење
дигиталног промотивног
материјала уколико садржај није
у складу са Правилником.
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за формирање
посебних уговора за лекове без
утицаја на буџет у односу на
компараторе

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.

Правилник о
условима,
критеријумима,
начину и поступку
за стављање лека
на Листу лекова,
измене и допуне
Листе лекова,
односно за
скидање лека са
Листе лекова
("Службени
гласник РС", број
41/ 2014,
125/2014, 48
/2015, 14/2018)

*Упућена
иницијатива

Републички
фонд за
здравствено
осигурање

Након подношења захтева за
стављање лека на Листу лекова у
складу са Правилником о условима,
критеријумима, начину и поступку за
стављање лека на Листу лекова,
измене и допуне Листе лекова,
односно за скидање лека са Листе
лекова и обраде захтева од стране
РФЗО, носилац дозволе за лек добија
предлог цене од стране Републичког
фонда за здравствено осигурање.
Лек за који је поднет захтев за
стављање на Листу лекова је испунио
опште критеријуме, у складу са
Правилником.
Носилац дозволе за лек је потпуно

Предложеним решењем пацијентима
у РС би се повећао број доступних
иновативних, оригиналних лекова;
лекари би имали више опција за
прописивање лека потребног
пацијенту у складу са његовим
медицинским индикацијама, док
РФЗО не би имао додатних трошкова у
односу на опредељења средства.

159

20.10.2020.
09.06-2/36

сагласан са предложеном ценом
лека.
Међутим, носилац дозволе за лек,
који је уједно и овлашћени
представник иностраног произвођача,
нема сагласност да се та цена објави
на Листи лекова, већ сагласност да са
РФЗО-ом склопи модел посебног
уговора у коме ће се дефинисати
усаглашена цена.
Ситуације је тренутно таква да РФЗО
не пружа могућност склапања
посебних уговора за лекове који не
захтевају додатна финанасијска
средства у односу на средства која би
се издвојила за лекове компараторе
према ценама са Листе лекова.
Иницијатива за увођење
електронског документа и
електронског праћења одсуствовања
запосленог са рада због привремене
спречености за рад
Предлаже се увођење новина у
систем одобравања, попуњавања и
достављања документације у вези са
одсуством запослених са рада због

Наиме, у складу са важећим
прописима запослени који из
здравствених разлога мора да
одсуствује са рада (сопствени
здравствени разлози, нега члана
породице...) оправдање за одсуство
добија у виду потврде о наступању
привремене спречености за рад и
Извештаја (дознака) о привременој
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Закон о раду (Сл.
гласник РС бр.
24/05, 61/05,
54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - УС,
113/17, 95/18 - др.
пропис)
Закон о
здравственом

*Упућена
иницијатива
22.09.2020.
01-41/38

Републички
фонд за
здравствено
осигурање
Министарство
здравља
Министарство
за рад,
запошљавање,

привремене спречености за рад.

спречености за рад.
Запослени који је одсутан из разлога
постојања здравствених сметњи има
обавезу да најмање два пута посећује
и свог лекара и свог послодавца и то
само из административних разлога,
(укључујући труднице и породиље) а
послодавци организују целокупне
службе које обрађују пристиглу
документацију, чиме додатно троши
ресурсе и чини процес значајно
дужим.

осигурању (Сл.
гласник РС број
25/19)

борачка и
социјална
питања
Канцеларија за
информационе
технологије и
електронску
управу

Такође, обрачун зараде код
послодавца „чека“ на достављање
целокупне документације. У
системима где се зарада исплаћује на
почетку месеца за претходни месец,
није могуће завршити обрачун док се
и документација о „боловању“ са
краја месеца не достави у потпуности.
Утврђивање доспелих и неизмирених
обавеза здравствених установа у
јавној својини према
веледрогеријама за испоручене
лекове и медицинска средства, по
документима насталим до
31.03.2020.

Молба да се хитно упути захтев
здравственим установама и
повероицима за поновни поступак
усаглашавања потраживања,
доспелих а незмирених обавеза
здравствених установа у јавној
својини (“стари дуг болница”), по
документима насталим до 31.03.2020.
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*Реализовано
*Упућена
иницијатива
01.06.2020.
09.06-2/22
*Поновљена
иницијатива
29.07.2020.

Републички
фонд за
здравствено
осигурање

09.06-2/28
Законом о
изменама и
допунама
Закона о
буџету РС за
2020. годину у
ребалансу су
планирани
трансфери од
буџета за
измиривање
дугова
здравствених
установа из
претходних
година за
лекове у
здравственим
установама из
Плана мреже
здравствених
установа,
осим за
лекове на
рецепт, у
износу од
1.000,000
динара
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АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Допис Групације за луке и пристаништа у
вези достављеног дописа Агенције за
управљање лукама о изради правилника
предвиђених Законом о пловидби и
лукама на унутрашњим водама, од дана
20.07.2020.

Предложено је да се помере
тражени рокови за достављање
Предлога правилника о
минималним тарифама лучких
оператера.

Закон о
пловидби и
лукама на
унутрашњим
водама
(„Службени
гласник РС“,
број 73 од 12.
октобра 2010,
121 оо 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 37/19др. закон)

*Упућена
иницијатива

Агенција за
управљање
лукама

Дописом Агенције за управљање лукама
затражено је достављање Предлога
правилника за минималне лучке тарифе у
року од 45 дана.Тема уређења најнижих
тарифа у складу са Чланом 233. ЗПЛУВ је
озбиљна, комплексна и захтева посвећеност,
како не би нека од чланица Групације за луке
и пристаништа, Привредне коморе Србије,
била оштећена и онемогућена у раду, у
складу са издатим решењима АУЛ за
обављање делатности лучког оператера.
Смернице за Правилник о минималним
тарифама се не могу реализовати
електронским путем , у оваквој
епидемиолошкој ситуацији и при забрани
окупљања у затвореном простору већег броја
људи, те у складу са тим рок од 45 дана за
припрему минималних тарифа и смерница за
израду Правилника у овом моменту није
могуће испоштовати.
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23.07.2020.
11.04.-2/44

УПРАВА ЦАРИНА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Предлог за измену и допуну
Правилника о одређивању царинских
органа за царињење одређених врста
робе или спровођењe одређених
поступака (“Сл. гласник РС“, број
42/2019, 86/2019, 96/2019, 57/2020,
115/2020)

Предложена је измена
Правилника, на начин да се дода
нови став, став (3) који би гласио:

*Упућена
иницијатива

Управа царина

У циљу бржег промета роба, смањења
времена потребног за транспорт и
смањења транспортних трошкова
предлажемо да се омогући проток (увоз
и извоз) преко свих царинарница
предвиђених за саобраћај друмских
теретних возила, а не само преко
царинарница предвиђених за промет
акцизних производа из наведене Главе
Уредбе о усклађивању номенклатуре
Царинске тарифе за 2020. годину.

-парафин, који садржи, по маси,
мање од 0,75% уља - остало из
тарифне ознаке 2712 20 90 00;

Правилник о
одређивању
царинских
органа за
царињење
одређених врста
робе или
спровођењe
одређених
поступака (“Сл.
гласник РС“, број
42/2019,
86/2019,
96/2019,
57/2020,
115/2020)

„ Изузетно од ставиа 1. овог
члана,
- синтетички парафин, молекулске
масе од 460, али не преко 1560 из
тарифне ознаке 2712 20 10 00;

- озокерит, восак од мрког угља
(лигнит) или восак од тресета
(природни производи) - сирови из
тарифне ознаке 2712 90 11 00;
- озокерит, восак од мрког угља
(лигнит) или восак од тресета
(природни производи) - остало из
тарифне ознаке 2712 90 19 00;
- озокерит, восак од мрког угља
(лигнит) или восак од тресета
(природни производи) - за
прераду у специфичним
процесима из тарифне ознаке
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25.11.2020.
09.05-3/38

2712 90 31 00;
- озокерит, восак од мрког угља
(лигнит) или восак од тресета
(природни производи) --- за
подвргавање хемијској преради у
процесима, осим оних наведених
у тар.подброју 2712 90 31 из
тарифне ознаке 2712 90 33 00;
- озокерит, восак од мрког угља
(лигнит) или восак од тресета
(природни производи) ---- за
остале сврхе из тарифне ознаке
2712 90 39 00;
- озокерит, восак од мрког угља
(лигнит) или восак од тресета
(природни производи) ---мешавина од 1-алкена, која
садржи по маси 80% или више 1алкена у ланцу дужине од 24, али
не преко до 28 угљеникових атома
из тарифне ознаке 2712 90 91 00; и
- озокерит, восак од мрког угља
(лигнит) или восак од тресета
(природни производи) ---- остало
из тарифне ознаке 2712 90 99 00
могу да се уносе на, односно
износе са царинског подручја
Републике Србије преко свих
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царинарница, тј. царинских
испостава.“
Иницијатива за додавање
царинарнице Ужице на листу
царинарница оспособљених за
издавање Уверења о одобрењу
друмског возила или контејнера за
превоз робе под царинским
обележјима
Велики број превозника у друмском
теретном саобраћају са територије
Западне Србије указао је Привредној
комори Србије – РПК Ужице, на
проблем високих трошкова и значајног
времена које треба да издвоје
приликом прегледа возила за добијање
Уверења о одобрењу друмског возила
или контејнера за превоз робе под
царинским обележјем које издаје
Царинарница Краљево.

Да би се роба превозила на основу /
система ТИР под царинским
обележјем, друмско возило,
односно контејнер мора, у
погледу техничких услова,
конструкције и опреме,
испуњавати услове који су
прописани Прилогом 2, односно
Прилогом 7. Конвенције ТИР. Ако
су услови испуњени, царинарнице
издају Уверење о одобрењу
друмског возила или контејнера за
превоз робе под царинским
обележјем. Рок важности Уверења
је две године. Уверења начелно
прихватају све уговорне стране
Конвенције и морају се налазити у
друмском возилу током превоза
робе у поступку ТИР.
С тим у вези предложено је да
Управа царина овласти
Царинарницу Ужице, да може да
издаје Уверења о одобрењу
друмског возила или контејнера за
превоз робе под царинским
обележјем.
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*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
20.11.2019.
11.04-4/37

Управа царина

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

Иницијатива за одлагање примене
одредаба Правилника о начину
обележавања и регистрацији свиња,
као и о службеној контроли
обележавања и регистрације свиња
(„Службени гласник РС“, бр. 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. марта
2021, (Рок је предвиђен Чланом 27.
На основу чл. 29. Правилника о начину
наведеног Правилника). Циљ је
обележавања и регистрацији свиња, као јасно и прецизно дефинисати
и о службеној контроли обележавања и кретање свиња односно поступке
регистрације свиња дефинисан је рок
обележавања и регистрације ових
од осам дана од дана објављивана у
животиња. Приликом дефинисања
Службеном гласнику Републике Србије, поступака обележавања и
и у складу са тим одредбе овог прописа регистрације, Групација
у примени су од 19. септембра 2020.
ветеринарских служби при
године.
привредним субјектима који се
Један од проблема се огледа у покушају баве сточарском производњом,
примене Правилника, јер није доступна Удружења за сточарство и прераду
„Централна база“ дефинисана чл. 3.
сточарских производа Привредне
овог Правилника. Недоумице чланица
коморе Србије, указује на
Групације ветеринарских служби
посебности узгоја свиња, због чега
односе се на потврде о кретању предлаже различите процедуре
Потврда о пријави догађаја (Прилог 2).
које се односе на индивидуална
Прописани поступак додатно
пољопривредна газдинства (са
административно оптерећује систем на мањим бројем свиња) од
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ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Правилник о
начину
обележавања и
регистрацији
свиња, као и о
службеној
контроли
обележавања и
регистрације
свиња
(„Службени
гласник РС“, бр.
115/20)

*Упућена
иницијатива

Управа за
ветерину

05.10.2020.
10.04.-1/25

комерцијалним фармама са великим
бројем животиња. Даље, појам „фарме
затвореног типа“ и члан 10. Правилника
(Обележавање ушним маркицама) је
недовољно прецизан. Наиме, један од
уобичајених поступака и могућност
набавке приплодних грла је управо са
фарме затвореног типа на фарму
затвореног типа након спроведених
карантинских мера (постоји и систем са
фарми затвореног типа на фарму
отвореног типа). С тим у вези, поставља
се питање замене ушних маркица.

процедура за комерцијалне фарме
(комерцијална пољопривредна
газдинства, привредни субјекти).
Ове посебности имају значаја и у
дефинисању будућег статуса наше
земље која је због ситуације (нова
жаришта афричке куге свиња,
период после вакцинације против
класичне куге свиња) и даље у
блокади извоза свиња и свињског
меса.

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Захтев за мишљење у вези примене
члана 18. Закона о спечавању прања
новца и финансирања тероризма
(„Сл.Гласник РС“, бр.113/2017 и
91/2019.)

Потребна је потврда да је за
испуњење обавеза из овог става
закона довољна провера да ли је
сертификат издат од стране
сертиикационог тела које има
дозволу надлежног државног

Закон о
спречавању
прања новца и
финансирања
тероризма
(„Сл. гласник
РС“, бр.
113/2017 и

*Реализовано

Управа за
спречавање
прања новца
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10.09.2020.
11.05-1/25
*Одговор
Министарста
финансија

Министарств
о финансија

Стварање услова да се обвезници
обраћају сертификационим телима
појединачно за сваког клијента понаособ
не доприносе систему спречавања прања
новца јер су процедуре за све кориснике
сертификата истоветни и у складу са јавно
доступним процедурама прихваћеним од
стране надлежног државног органа,
задуженог за надзор у примени закона
којим се регулишу електронски документ,
електронска идентификација и услуге од
поверења у електронском пословању.

органа.

91/2019)

Сугестија у циљу унапређења
члана 17 Закона, тј последњег
става, који гласи: "копија, односно
очитани извод личног документа у
електронском облику садржи
квалификовани електронски печат,
односно квалификовани
електронски потпис, у складу са
законом којим се уређује
електронски потпис, са
придруженим временским
жигом.". Предлог је да се, у
наредној измени закона крај ове
реченице допуни тако да гласи:
"...са придруженим
квалификованим временским
жигом, издатим од стране
издаваоца временских жигова са
седиштем у Републици Србији".
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Управе за
спречавање
прања новца
број ОП0003410067/2020
од
22.09.2020.год
ине
Добијено
мишљење
*Нов допис
број 11.05-1/31
од 10.11.2020.
упућен на
мишљење МФ
Управи за
спречавање
прања новца
* Oдговор
Управе за
спречавање
прања новца
бр. ОП –
0003410080/2020 од
19.11.2020.
године којим
је достављено
мишљење и

модел изјаве о
испуњености
услова из
члана 18. став
2. тачка 3 и 4.
Иницијатива за измену члана 18. Закона
о спречавању прања новца и
финансирања тероризма („Сл. Гласник
РС“, бр. 113/2017 и 91/2019)
Великом броју обвезника Закона о
спречавању прања новца и финансирања
тероризма онемогућена је примена
видео-идентификације у процесу
утврђивања и провере идентитета
физичког лица. Имајући у виду да је
Народна банка Србије надлежна за
надзор над применом Закона само код
једне групе обвезника по питању видео
идентификације, остали обвезници
немају правни основ за директну
примену овог иновативног решења које
значајно доприноси дигиталној
трансформацији пословних процеса и
омогућава проширење услуга и броја
клијената.

Иницијатива за измену Закона о
спречавању прања новца и
финансирања тероризма, тако што
би се став 8. члана 18. Закона
изменио тако да гласи:
(8) Народна банка Србије и
Комисија за хартије од вредности
могу ближе уредити и друге
начине и услове утврђивања и
провере идентитета странке која је
физичко лице и законског
заступника те странке
коришћењем средстава
електронске комуникације и без
обавезног физичког присуства лица
чија се идентификација врши код
обвезника из члана 4. став 1. тач.
1), 4), 5), 6), 10), 11) и 16) овог
закона (поступак видеоидентификације).
Оваквом изменом Закона, круг
обвезника који би могли користити
институт видео-идентификације
170

Закон о
спречавању
прања новца и
финансирања
тероризма
(„Сл. Гласник
РС“, бр.
113/2017 и
91/2019)

*Упућена
иницијатива
08.09.2020.
11.05-1/23

Управа за
спречавање
прања новца
Комисија за
хартије од
вредности
Министарство
финансија

Иницијатива за измене Закона о
спречавању прања новца и
финансирању тероризма

проширио би се и на брокерско
дилерска друштва и друштва за
управљање отвореним
инвестиционим фондовима са
јавном понудом, који свакако
имају све техничке могућности за
његову безбедну примену.
Предложене су измене следећих
чланова Закона:
8, 11-15, 18. ст. 8, 20. ст.2 и 4,25.
ст.4 и 6, 32 ст. 2. и 36.

Иницијатива Одбора Удружења за
банкарство, осигурање и остале
финансијске институције, за унапређење
регулаторног оквира система за
спречавања прања новца и финансирања
тероризма у РС.

171

Закон о
спречавању
прања новца и
финансирању
тероризма
(„Сл. гласник
РС“, број
113/17)

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.
16.04.2019.
11.05-1/13

Управа за
спречавање
прања новца

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

Иницијатива за измену Закона о
спречавању прања новца и
финансирања тероризма, тако што би се
став 8. члана 18. Закона изменио тако да
гласи:
(8) Народна банка Србије и Комисија
Великом броју обвезника Закона о за хартије од вредности могу ближе
уредити и друге начине и услове
спречавању прања новца и
утврђивања и провере идентитета
финансирања тероризма
странке која је физичко лице и
онемогућена је примена видеозаконског заступника те странке
идентификације у процесу
утврђивања и провере идентитета коришћењем средстава електронске
физичког лица. Имајући у виду да комуникације и без обавезног
је Народна банка Србије надлежна физичког присуства лица чија се
идентификација врши код обвезника
за надзор над применом Закона
само код једне групе обвезника по из члана 4. став 1. тач. 1), 4), 5), 6), 10),
11) и 16) овог закона (поступак видеопитању видео идентификације,
идентификације).
остали обвезници немају правни
Оваквом изменом Закона, круг
основ за директну примену овог
иновативног решења које значајно обвезника који би могли користити
институт видео-идентификације
доприноси дигиталној
проширио би се и на брокерско
трансформацији пословних
дилерска друштва и друштва за
процеса и омогућава проширење
управљање отвореним
услуга и броја клијената.
инвестиционим фондовима са јавном
понудом, који свакако имају све

Иницијатива за измену члана 18.
Закона о спречавању прања
новца и финансирања тероризма
(„Сл. Гласник РС“, бр. 113/2017 и
91/2019)
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СТАТУС

УПУЋЕНО

Закон о
спречавању
прања новца и
финансирања
тероризма („Сл.
гласник РС“, бр.
113/2017 и
91/2019)

*Упућена
иницијатива

Министарство
финансија

08.09.2020.
11.05-1/23

Комисија за
хартије од
вредности

техничке могућности за његову
безбедну примену.
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РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Предлог за предузимање мера ради
унапређења конкурентности привреде
у области комерцијалне експлоатације
речних наноса (шљунка и песка)

Предложено је да би закупнину
требало плаћати само за период
важења водне сагласности, односно
од издавања водне сагласности до
истека рока важења, јер је то период у
ком закупац водног земљишта може
ефективно користити и експлоатисати
закупљено водно земљиште.

Уговор о
закупу водног
земљишта

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Републичка
дирекција за
воде

Предложена је измена одредбе
Уговора о закупу који се закључује
ради вађења речног наноса.
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12.04.2019.
09.02-1/9

Министарство
пољоприведе
шумарства и
водопривреде

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Предлози за унапређење
доступности примене препоручене
вакцинације у Републици Србији

У јавно здравственом интересу је да се
у најкраћем року омогући
препоручена вакцинација, јер
нејасноће које постоје имају
индиректан утицај на календар
обавезне имунизације, али и на опште
ставове становништва о неопходности
вакцинације.
Предлажемо да се препоручена
вакцинација спроводи на један од
следећих начина:
• пацијент/родитељ плаћа вакцину у
апотеци (која је најближа
изабраном лекару), а достава
вакцине на име пацијента из
апотеке у ординацију спроводи се
на релацији између ове две
здравствене установе
• апотеке вакцине издају у
транспортном фрижидеру
(обезбеђује носилац дозволе за
лек), а који ће родитељ/пацијент
вратити апотеци након завршене
вакцинације
• апотеке издају вакцине у
одговарајућем транспотном

Правилник о
имунизацији и
начину заштите
лековима („Сл.
гласник РС“, бр.
88/17, 11/18,
14/18, 45/18,
48/18 - др.
пропис, 58/18,
104/18)
Стручно
методолошко
упутство за
спровођење
обавезне и
препоручене
активне
имунизације
становништва.
Инстутут за јавно
здравље Србије
(E-издање
ISBN 978-86-7358090-6)
Закон о заштити
становништва од

*Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Инстутут за
јавно здравље
Србије „Др
Милан
Јовановић
Батут“

За спровођење посебних мера за
заштиту становништва од заразних
болести препорученим вакцинама,
не обезбеђују се средства у складу
са законом којим се уређује област
здравствене заштите и законом
којим се уређује област
здравственог осигурања.
Родитељи/пацијенти који желе да се
вакцинишу препорученим
вакцинама ту могућност имају
уколико сами купе вакцину у
здравственој установи – апотеци.
Упркос законској регулативи и
изузетном напору Министарства
здравља да се вакцинација
континуирано спроводи, за већину
родитеља/пацијената препоручена
вакцинација није доступна, будући
да у великом броју здравствених
установа није прихватљиво
препуштање пацијенту да сaм
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18.05.2019.
09.06-2/18

Министарство
здравља

донесе вакцину из апотеке у
здравствену установу.

паковању (обезбеђује носилац
дозволе за лек), које осигурава да
лек остане у добром стању уз
минималан ризик од изложености
температурама које могу довести
до оштећења.

заразних болести
(„Сл. гласник РС",
број 15/16)

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

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

Наиме, у складу са важећим
прописима запослени који из
здравствених разлога мора да
одсуствује са рада (сопствени
здравствени разлози, нега члана
породице...) оправдање за одсуство
добија у виду потврде о наступању
Предлаже се увођење новина у
привремене спречености за рад и
систем одобравања, попуњавања и
достављања документације у вези са извештаја (дознака) о привременој
спречености за рад.
одсуством запослених са рада због
Запослени који је одсутан из разлога
привремене спречености за рад.
постојања здравствених сметњи има
обавезу да најмање два пута посећује
и свог лекара и свог послодавца и то
само из административних разлога,
(укључујући труднице и породиље) а
послодавци организују целокупне
службе које обрађују пристиглу
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ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Закон о раду („Сл.
гласник РС“, бр.
24/05, 61/05,
54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - УС,
113/17, 95/18 др. пропис)

*Упућена
иницијатива

Канцеларија за
информационе
технологије и
електронску
управу

Закон о
здравственом
осигурању („Сл.
гласник РС“, број
25/19)

22.09.2020.
01-41/38

Републички
фонд за
здравствено
осигурање
Министарство
здравља
Министарство за
рад,
запошљавање,
борачка и
социјална

документацију, чиме додатно троши
ресурсе и чини процес значајно
дужим.
Такође, обрачун зараде код
послодавца „чека“ на достављање
целокупне документације. У
системима где се зарада исплаћује на
почетку месеца за претходни месец,
није могуће завршити обрачун док се
и документација о „боловању“ са
краја месеца не достави у потпуности.

питања

КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

Иницијатива за редефинисање
правила за доделу државне
помоћи мале вредности („de
minimis“)

Даваоци државне помоћи требало би
да размотре увођење нових принципа
у систем доделе државне помоћи
мале вредности, како би овај вид
подршке био још бољи и
прилагођенији потребама домаће
Привредни субјекти организовани у
привреде, истовремено имајући у
Привредној комори Србије Регионалној привредној комори Ниш виду обавезу хармонизацију
националних прописа са ЕУ.
и Парламенту привредника
Нишавског, Пиротског и Топличког
У циљу ефикаснијег поступака доделе
управног округа који су дуги низ
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/

СТАТУС

УПУЋЕНО

*Упућена
иницијатива

Комисија за
контролу
државне
помоћи

15.10.2020.
36.05-2/34
*ПКС је
доставила
коментаре на
на Нацрт
уредбе о
правилима за
доделу de

година корисници „de minimis“ (мале
вредности) државне помоћи,
указали су на значај овог вида
подршке привреди, али и на
проблеме са којима се сусрећу у
примени, сматрајући да постоји
простор за додатно унапређење
начина доделе „de minimis“ државне
помоћи.
Уредба о државној помоћи („Сл.
гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13, 97/13, 119/14) уређује доделу
свих видова државне помоћи,
укључујући и „de minimis“ државну
помоћ. Поред тога, постоје додатна
правила или информације, због чега
су привредним субјектима потребна
додатна појашњења, како би
правила била јаснија.

државне помоћи мале вредности („de
minimis“), предлажемо да Комисија за
контролу државне помоћи у сарадњи
са државним органима, даваоцима
државне помоћи размотри следеће
предлоге привреде за:
•

отпочињање поступка куповине
опреме пре доношења коначне
одлуке о додели средстава

•

Прецизније груписање
активности које су обухваћене
„de minimis“ државне помоћи и
спровођење припремних
активности пре расписивања
програма
➢ по групама активности,
критеријуми за доделу
помоћи да важе више
година;
➢ успостављање портала који
би садржао информације на
основу којих би привредни
субјекти били у могућности
да припремају и планирају
активности по дефинисаним
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minimis
помоћи

групама, уз могућност да од
стране надлежних државних
органа затраже проверу
испуњености критеријума
(активности и
документације), тако да оне
могу бити субвенионисане
по расписивању програма;
➢ успостављање
централизованог плана
доделе „de minimis“
државне помоћи, по
групама активности, након
усвајања буџета Републике
Србије на годишњем нивоу.
Централни регистар „de
minimis“ државне помоћи
предвиђен је чланом 96.
Уредбе.
•

Предлажемо да се додела „de
minimis“ државне помоћи
врши примарно кроз директну
доделу субвенција. Такође,
даваоци „de minimis“ државне
помоћи треба још конкретније
да буду укључени у помоћ коју
одобравају (увид у набављену
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опрему, развијене уређаје,
дизајниране каталоге). Такав
приступ довео би до тога да
сваки следећи распис програма
буде квалитетнији.
•

Потребно је додатно
прецизирати критеријуме за
набавку опреме и услуга

•

Дефинисање јединствене
формуле за обрачун камата

•

Евиденција коришћења помоћи
треба да буде обавеза
државних органа. Било би
корисно да државни органи још
транспаретније укажу на услове
и ограничења за доделу ове
врсте подршке привреди..

•

Размотрити могућност
редефинисања критеријума за
доделу државне помоћи
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ПОРЕСКА УПРАВА
Молба за давање мишљења о
примени Закона о порезу на додату
вредност

Потребно је званично мишљење ПУ
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.

181

Закон о порезу
на додату
вредност ("Сл.
Гласник РС", бр.
84/2004,
86/2004 - испр.,
....72/2019 i
8/2020 усклађени дин.
изн.)

*Упућена
иницијатива
16.11.2020.
09.06-2/41

Пореска управа

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)
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

Умањење одређених накнада за ТВ и
радио емитере

Предлажемо следеће:
1. Умањење месечних
накнада које обрачунава
РЕМ за 20%
2. Укидање разлике у
накнади за дигитално и HD
емитовање ТВ програма,
укидање разлике у
накнади за дигитално
емитовање радио
програма, као и умањење
месечних износа накнаде
за емитовање ТВ и радио
програма које пружа ЈП ЕТВ
за 40%

Закон о
накнадама за
коришћење
јавних добара
(Службени
гласник РС бр..
95/18, 49/19,
86/19 - др.
пропис)

*Упућена
иницијати
ва
22.06.2020.
11.06-1/16
*Одговор
Министарс
тва
трговине,
туризма и
телекомун
икација од
20.10.2020.
Број 11.061/27
Иницијатив
а није у
надлежнос
ти МТТТ,
већ
Министа-

На седници Одбора Групације
радиодифузије усвојени су предлози
Секције националних комерцијалних ТВ
емитера и Секције радио емитера за
смањење накнада које ваша
организација наплаћује чланицама
Групације. Због новонастале ситуације
изазване пандемијом, која је довела до
отежаног пословања емитера и
смањења прихода, сматрамо да би ови
предлози умањења представљали
помоћ и подршку у наредном периоду

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

Национални комерцијални
ТВ емитери предлажу
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УПУЋЕНО
Организација
музичких
аутора Србије
– СОКОЈ
Регулаторно
тело за
електронске
медије – РЕМ
Организација за
колективно
остваривање
права
интерпретатора
– ПИ
Регулаторна
агенција за
електронске

обједињавање месечних
накнада које обрачунавају
Сокој, ОФПС и ПИ, као и да
ти износи буду обрачунати
према заступљености
музичког садржаја:
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
Радиоемитери предлажу
плаћањем месечних
накнада за Сокој 2%, а за
ОФПС и ПИ 2%
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рства
финансија
јер су
Накнаде за
коришћењ
е радиофреквенциј
а утврђене
Законом о
накнадама
за
коришћењ
е јавних
добара и
измена
Закона се
може
извршити
једино за
предложен
о умањење
месечних
накнада
које
обрачунава
РАТЕЛ, за
50%, што је
у
надлежност
и МФ-а

комуникације и
поштанске
услуге – РАТЕЛ
Организација
произвођача
фонограма
Србије – ОФПС
Емисиона
техника и везе
(ЕТВ)
Министарство
културе и
информисања
Министарство
финансија
Министарство
трговине
туризма и
телекомуникаци
ја

ДЕЦЕМБАР 2020.

