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РЕЗИМЕ 

 
 

Усвајањем Закона о привредним коморама (Сл. гласник РС, бр. 112/15), успостављен је нови механизам комуникације Привредне коморе Србије, као 
асоцијације која заступа интересе привреде, и Владе Србије, као централног државног органа који одлучујуће утиче на креирање правног и економског 
амбијента у коме послују привредни субјекти. 
 
Наиме, одредбом члана 19, став 1, тачка 3. Закона, уведен је нови, изразито важан институт “кварталне анализе примене прописа од значаја за привреду”, 
који припрема Привредна комора Србије и периодично доставља Влади Србије.  
 
Користећи ову могућност, коју доживљавамо као значајан инструмент којим је држава омогућила нови канал комуникације и узимања у обзир мишљења и 
предлога привреде за побољшање регулаторног оквира за пословање, Привредна комора Србије је прву кварталну анализу доставила Влади Србије у 
априлу месецу 2016. године. 
 
Пред Вама је друга и трећа обједињена квартална анализа Привредне коморе Србије, која је припремљена водећи рачуна о природи политичког циклуса и 
у намери да се уважавајући изборни процес који је био актуелан у току писања овог материјала,  обрати Влади Србије, истичући потребе, иницијативе и 
предлоге привреде окупљене у Привредној комори Србије. 
 
Уважавајући методолошку матрицу успостављену у предходној кварталној анализи, материјал пред Вама састоји се из извршног резимеа, који наводи теме 
за које сматрамо да су кључне у модернизацији правног оквира и његовог прилагођавања стварним и важним интересима привреде, и детаљног табеларног 
приказа постојећих проблема и предлога за њихово решавање. Приказ прати уобичајену организацију државне управе, односно надлежност појединачних 
министарстава и других институција у њиховом решавању, у складу са законом и логиком привредног живота и правнополитичког система Србије. 
 
Сумирајући ову кварталну анализу, и водећи рачуна о генералним правцима промена домаћег правног оквира, који би требало да узму у обзир потребу 
остваривања општих реформи, попут релаксације, стабилности и предвидљивости пословног амбијента, рационализације и реформе јавног сектора, 
увођење стратешког приступа економском развоју, Привредна комора Србије истиче као конкретне резултате кварталне анализе предлоге који су наведени 
у овом резимеу, а детаљно разрађени и приказани у посебном табеларном делу. 
 
У овој анализи су истакнуте следеће групе питања и предлога: 
 
 Иницијативе привреде за измену или бољу примену одређених прописа и/или пракси, које су у овом тренутку остварене или су у финалној фази 

остваривања. Реч је о следећим изменама које је предложила или је у њиховој реализацији учествовала и Привредна комора Србије:  

 решавање проблема кашњења у одобравању измена дозволе за стављање лека у промет,  
 увођење менице као облика банкарске гаранције у поступцима јавних набавки за вредност јавне набавке која је већа од 250 милиона динара,  
 питање преноса дозволе за лек на новог носиоца дозволе за лек и истовремено присуство у промету оба носиоца дозволе за лек,  
 измене Закона о порезу на доходак грађана,  



5 
 

 измена Закона о јавном дугу чиме је омогућено да се државним хартијама од вредности може трговати на регулисаном тржишту и ОТЦ 
тржишту,  

 измењена је Уредба о подстицајима инвеститору да у РС производи аудиовизуелно дело,  
 израда Правилника о техничким и другим захтевима за плоче иверице је у финалној фази, 
 решено је питање збирног транспорта хране животињског порекла,  
 управљање отпадом од електричних и електронских производа,  
 модернизације регулативе код запошљавања странаца,  
 допуна предлога Правилника о испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе,  
 допуна предлога правилника о обављању послова бродских агената и агената посредника.  
 У току је израда Нацрта Закона о агенцијама за запошљавање,  
 Стратегије националне безбедности РС,  
 Правилника о обавезној заштити финансијских институција,  
 допуњен је предлог Правилника о обрасцу дозволе за каботажу,  
 Правилник о најмањем броју чланова посаде које морају имати бродови и друга пловила тргвачке морнарице,  
 измењена је Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места,  
 донет је Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама,  
 унапређење привлачења инвестиција кроз Протокол о сарадњи између Приредне коморе Србије и Републичког геодетског завода у циљу 

повећања ефикасности и унапређење пословања РГЗ, а у циљу ефикасније реализације инвестиција у РС; 
 

 Сегменти правног система у којима је потребно доношење потпуно нових законских прописа или значајнија измена и модернизација постојећих. У 
ред ових предложених промена спадају питања:  

 имплементација дуалног стручног образовања,  
 неуједначеност царинских стопа за одређене производе,  
 дерегулација цене лекова,  
 измена Правилника о здравственој исправности дијететских производа и његово усклађивање са ЕУ прописима,  
 измена и допуна Правилника о садржају захтева и документације и начина добијања дозволе за стављање лека у промет,  
 даље регулисање парафискалних намета,  
 питање дуговања здравственим установама кроз допуну Закона о здравственој заштити,  
 усклађивање Закона о безбедности хране са прописима ЕУ,  
 акредитација лабораторија у складу са принципима добре лабораторијске праксе,  
 увоз неопасног отпада са зелене листе и окер листе 
 измена Закона о флуорисању воде за пиће и Правилника о условима и начину флуорисања воде за пиће,  
 измена Закона о инвестиционим фондовима,  
 измена Закона о порезу на доходак грађана,  
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 измене и допуне Закона о дувану,  
 измена Уредбе о накнади за воде,  
 сива економија,  
 усаглашеност нових и половних машина са техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености,  
 усвојити Закон о средствима за зштиту биља,  
 дефинисање пловила у складу са Законом о туризму,  
 даље усаглашавање са ЕУ прописима по питању техничких прописа за тракторе и пољопривредна возила,  
 измена Закона о осигурању и увођење института зависног заступника у осигурању. 

 
 Области у којима постоје добри или прихватљиви прописи на нивоу законског регулисања, али је нужно донети или додатно регулисати подзаконске 

прописе чији садашњи садржај или непостојање представљању велике проблем и изазове за компаније. У ову групу питања спадају, између осталог, 
и:  

 проблеми тржишта отпада,  
 системског оквира за подстицај зеленој економији,  
 неуређеност области манифестационог туризма у Србији,  
 боља регулација области сезонског туризма,  
 доношење новог предлога Стандарда квалитета уџбеника,  
 поступак доношења предлога Правилника о критеријумима за формирање највише малопродајне цене уџбеника,  
 измене и допуне Правилника о програмима и начину спровођења обавезе за вршење послова приватног обезбеђења,  
 доношење прописа који би регулисао управљање грађевинским отпадом 
 потреба доношења Правилника о означавању енергетске ефикасности за електричне уређаје. 
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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Дерегулација  цене лекова који нису на 
листи лекова који се прописују и издају 
на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања 
Законом  о лековима и медицинским 
средствима утврђена је обавеза формирања 
максималних цена  лекова чији је режим 
издавања на рецепт,  што је претходни услов 
слободног прометовања лека на територији 
Србије. Примена ове одредбе  Закона 
представља административну баријеру која 
значајно утиче на предвидивост пословања, 
будући да и након добијања дозволе 
Агенције за лекове и медицинска средства, 
прође више месеци до објављивања Одлуке 
о максималним ценама лекова, а у том 
периоду лек који је добио дозволу нити 
може да се нађе у апотекама, нити за њега 
може да се поднесе захтев Републичком 
фонду здравственог осигурања за стављање 
на Листу лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог 
осигурања. 
Са друге стране, због методологије 
одређивања максималних цена, цена лека 
није на нивоу просечне цене истог лека у 
референтним земљама, већ се додатно 
умањује за одређени коефицијент у 
зависности од тога да ли је у питању 

Заједничком иницијативом  Групације 
произвођача хуманих лекова 
Привредне коморе Србије, Удружења 
иностраних  произвођача иновативних 
лекова - Иновиа и Удружења 
иностраних произвођача генеричких 
лекова - Генезис, предложено је 
укидање максималних цена лекова чији 
је режим издавања на рецепт, а који 
нису финансирани из средстава 
обавезног здравственог осигурања. 
Предлог подразумева да држава 
прописује цене само оних лекова које 
сама набавља, односно лекова који се 
прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања, док 
би се цене лекова који се налазе у 
слободној продаји формирале под 
утицајем слободног тржишта и 
конкуренције.  
Дерегулација  цене лекова који нису на 
Листи РФЗО, допринела би  бољој 
покривености тржишта свим 
неопходним лековима, уз избегавање 
потенцијалних несташица узрокованих 
административним разлозима. 

Закон о 
лековима и 
медицинским 
средствима 
("Сл. гласник РС", 
бр. 30/10 и 
107/12) 
Уредба о 
критеријумима 
за формирање 
цена лекова за 
употребу у 
хуманој 
медицини чији је 
режим издавања 
на рецепт 
("Сл. гласник РС”, 
бр. 86/15 и 8/16) 

*Упућена  
иницијатива 

Добијен одговор од 
Министарства 
здравља, у коме је 
наведено да је у току  
Plac  пројекат чији је 
циљ анализа и 
предлог  нових 
решења у области 
цена лекова, као и 
конкретних система 
утврђивања 
највиших цена 
лекова чији је режим 
издавања на рецепт. 
Како је наведни 
пројекат завршен, 
очекујемо од 
Министарства 
здравља предлог 
измена 
одговарајућих 
прописа. 
 

Министарство 
здравља; 
 
Министарство 
трговине,туризма и 
телекомуникација; 
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референтни,  генерички или биолошки 
сличан лек, па затим и због коришћења 
нереалног курса динара према страној 
валути (последња уредба донета је 
14.10.2015, по којој је за дан прерачуна 
упоредивих цена узет 7. 07.2015.)  
Као резултат свега наведеног, одобрена  
цена је често толико ниска да се лек ни не 
нађе у промету, иако је добио дозволу да се 
нађе на тржишту. 

Кашњења  у одобравању измена дозволе 
(варијације) за стављање лека у промет 
Велика кашњења (завршени захтеви из 
2013.) при одобравању  измена дозвола и 
непридржавање рокова дефинисаних 
Правилником о условима, садржају 
документације и начину одобрења измене 
или допуне дозволе за стављање лека у 
промет, утиче на  континуитет снабдевања 
тржишта Србије лековима, јер компаније 
нису у могућности да пусте у промет лек док 
не добију Обавештење о прихватању 
захтева за одобрење варијације од стране 
Агенције за лекове и медицинска средства.  
Привредна друштва – чланови Привредне 
коморе Србије на дан 1.07.2016, имају 650 
предатих  захтева за одобрење варијација 
класе IБ и II, а који нису решени у просечном 
периоду од 18 до 24 месеци. 

Агенцији  за лекове и медицинска 
средства је предложено да одреди 
динамику одобравања  приоритетних 
варијација за период  од наредна 3-4 
месеца, у зависности од укупног броја 
варијација. 
Све  три Асоцијације (Групација 
произвођача хуманих лекова 
Привредне коморе Србије, Удружење 
иностраних  произвођача иновативних 
лекова -Иновиа и Удружење иностраних 
произвођача генеричких лекова-
Генезис) су се кроз предлог 
Иницијативе  обавезале да са својим 
члановима усагласе модел за решавање 
приоритетних варијација који 
фаворизује носиоце дозвола са више 
поднетих  нерешених захтева за 
варијације или модел који фаворизује  
носиоце дозвола са већим бројем 
регистрованих лекова. 

Правилник о 
условима, 
садржају 
документације и 
начину 
одобрења 
измене или 
допуне дозволе 
за стављање лека 
у промет 
 
("Сл. гласник РС", 
бр. 30/12) 

*Реализација у 
току 

Иницијатива је 
упућена Агенцији за 
лекове и 
медицинска 
средства, 22.06.2016.  
 
Завршен је први, и у 
току је други 
трoмесечни циклус 
решавања 
приоритетних 
варијација на основу 
достављеног списка 
у сразмери са 
уделом који свака 
групација чини у 
укупном броју 
предатих захтева за  
измену и допуну 
дозвола 

Агенција за лекове 
и медицинска 
средства  
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Банкарске гаранције у поступцима ЦЈН 
Последњим изменама Закона о јавним 
набавкама у поступку  јавне набавке чија је 
процењена вредност већа од 250 милиона 
динара наручилац је обавезан да захтева 
средство обезбеђења  за испуњење 
уговорних обавеза - што значи да то више не 
мора бити искључиво банкарска гараниција 
већ може бити и меница или неко друго 
средство обезбеђења. Закон не предвиђа да 
је наручилац дужан да захтева банкарску 
гаранцију за  озбиљност понуде. 
У пракси,  Републички фонд за здравствено 
осигурање и здравствене установе захтевају 
банкарске гаранције не само за испуњење 
уговорних обавеза већ и за озбиљност 
понуде, као и у ситуацији када јавна набавка 
не прелази законом утврђени износ, 
односно у ситуацијама које Закон о јавним 
набавкама не предвиђа. 
Банкарске гаранције, које се траже као 
средство обезбеђења за озбиљност понуде 
и за добро извршење посла, велико су 
оптерећење за понуђача с обзиром да су 
средства ангажована на дужи временски 
период.  
У 2015. години  понуђачима је било укупно 
потребно 17,6 мил еур (8,15 мил еур за 
озбиљност понуде и 9,53 мил еур за добро 
извршење посла) средстава обезбеђења за 
банкарске гаранције. Укупан трошак 
банкарских гаранција износио је 16,39 мил 
рсд. 

Како се привреда не би додатно 
оптерећивала, односно задуживала, и 
како би се и малим и средњим 
предузећима омогућило да учествују у 
поступцима јавних набавки,  
предложено је да  Републички фонд за 
здравствено осигурање  у наредним 
поступцима јавних набавки кроз 
конкурсну документацију  тражи 
сопствену меницу као средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 

Понуђачи  би добили простора за боље 
понуде, а Републички фонд за 
здравствено осигурање веће уштеде 
кроз спроведене поступке. 

 

Закон о јавним 
набавкама 
члан 61 став 7 
 

"Сл. гласник РС", 
бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 

*Реализовано

Иницијатива је 
упућена  
Републичком фонду 
за здравствено 
осигурање 
25.03.2016.године и 
27.06.2016. године. 
 
Прихваћен је 
предлог ПКС и 
реализован кроз 
Конкурсну 
документацију  за  
ЈН бр. 404-1-110/16-
34 од 01.07.2016 

Републички фонд за 
здравствено 
осигурање 
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Пренос дозволе за лек на новог носиоца 
дозволе за лек и истовремено присуство 
у промету оба носиоца дозволе за лек   

По извршеном преносу дозволе за лек и 
после пуштања у промет   лека  обележеог  
са подацима новог носиоца 
дозволе,повлачени су из промета лекови  у 
паковању претходног носиоца дозволе за 
лек, иако су квалитативно непромењеног  
састава, безбедни и ефикасни. 

 

Иницијативу ПКС Министарство 
здравља је прихватило, да не постоји 
правна сметња да се у једном моменту 
(али у ограниченом периоду до 
потрошње произведених 
количина/серија конкретног лека ,одн. 
до истицања рока употребе) на тржишту 
нађе један лек са обележавањем које 
гласи на претходног носиоца дозволе, 
односно који гласи на новог носиоца 
дозволе, с обзиром да је то последица 
правно дозвољене радње – преноса 
дозволе за лек на начин како је то Закон 
и Правилник регулисао.  

Закон о 
лековима и 
медицинским 
средствима 
„Службени 
Гласник РС“ број 
30/10 и 107/12 

Правилник о 
садржају захтева 
и документације, 
као и начину 
добијања 
дозволе за 
стављање лека у 
промет  
“Службени 
гласник РС”, бр. 
30/2012 

* Иницијатива 
реализована  

02.09.2016. 

Иницијатива 
упућена 
Сектору за лекове и 
медицинска 
средства и 
психоактивне 
контролисане 
супстанце и 
прекурсоре, 
Министарства 
здравља 
18.06.2016. 
 

Министарство 
здравља 

Неусклађеност  са прописима ЕУ и 
различити захтеви у националној 
регулативи  за декларасиње хране и  за 
декларисање дијетеских производа по 
питању  навођења субјекта у пословању 
храном. 

Изменa  члана 23 Правилника о 
здравственој исправности дијететских 
производа. Измена подразумева да 
декларација дијететског производа 
садржи: назив и адресу субјекта у 
пословању храном, а не назив и адресу 
произвођача. 
Предлог за измену члана Правилника о 
здравственој исправности дијететских 
производа је у складу са Европским 
прописима о декларисању као и са 
Правилником о декларисању, 

Правилник о 
здравственој 
исправности 
дијететских 
производа  

„Сл. Гласник“ број 
45/2010,27/2011,5
0/2012,21/2015 и 
75/2015 

*Упућена  
иницијатива 

Иницијатива 
упућена 31.10.2016., 
Сектору за 
инспекцијске 
послове 
Министарства 
здравља 
 

Министарство 
здравља 
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означавању и рекламирању хране(„Сл. 
гласник РС“, бр. 85/2013 и 101/2013). 

Издавање дозволе за лек са 
неограниченим роком 
Обнове регистрација за лекове у Републици 
Србији се и даље спроводе на рок од 5 
година, док се за лекове регистроване 2010. 
године или са спроведеном једном обновом 
дозволе или пристигле на другу обнову 
дозволе по Закону из 2010. године, захтеви 
за издавање дозволе на неограничено 
време одбијају, без обзира што се у 
извештајима Националног центра за 
фармаковигиланцу потврђује да су лекови 
безбедни, те да је однос корист/ризик 
непромењен од претходне регистрације 
одређених лекова или претходних обнова 
регистрација лека – чиме се заправо јесу 
стекли услови за издавање Решења о 
дозволи на неограничено време. 
 
 
 

Иницијатива је у складу са чланом 43 
Закона о лековима и медицинским 
средствима (Службени Гласник РС број 
30/10 и 107/12) којим је дефинисано да 
Агенција издаје Решење о дозволи на 
неограничено време након обнове 
дозволе лека спроведеној по овом 
Закону и прописима донетим за његово 
спровођење. 
Издавањем трајних дозвола обезбеђује 
се предвидивост  пословања и 
осигурава континуирано снабдевање 
тржишта неопходним лековима и 
испуњавање тендерских обавеза. 

Уколико Агенција за лекове захтева 
додатну документацију којом се 
потврђује безбедност лека ради 
издавања дозвола на неограничено 
време, потребно је исту прописати кроз 
измену и допуну Правилника о садржају 
захтева и документације, као и начину 
добијања дозволе за стављање лека у 
промет “Службени гласник РС”, бр. 
30/2012 од 10.4.2012. 

Закон о 
лековима и 
медицинским 
средствима 
„Службени 
Гласник РС“ број 
30/10 и 107/12 

Правилник о 
садржају захтева 
и документације, 
као и начину 
добијања 
дозволе за 
стављање лека у 
промет  
“Службени 
гласник РС”, бр. 
30/2012  

*Нова иницијатива

У току је рализација 
и  разговори са 
Министарством 
здравља и 
Агенцијом за лекове 

 

Агенција за лекове 
и медицинска 
средства 

Министарство 
здравља 
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Неизмиривања дугова здравствених 
установа 
Сложеност и озбиљност проблема у 
функционисању система здравствене 
заштите рефлектују се пре свега у 
финансијским тешкоћама у које запада све 
већи број здравствених установа. Према 
подацима Прегледа  из регистра по Закону о 
роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама на дан 
02.12.2016.,  
укупне неизмирене обавезе здравствених 
установа у јавној својини  износе  10,3 
милијарди и поред чињенице да Републички 
фонд за здравствено осигурање редовно 
измирује своје обавезе према установама.  
У 2015 и 2016. години Републички фонд за 
здравствено осигурање асигнацијом 
измирује обавезе блокираних установа 
према добављачима, што представља 
привремено решење које није одрживо са 
аспекта функционисања система 
здравствене заштите. 
 
 
 

Први корак - санирање тренутног 
стања: решавање већ насталих 
дужничко - поверилачких односа 
између здравствених установа као 
дужника и њихових оснивача са једне 
стране, и поверилаца са друге стране. 
Са руководством Града Панчева је 
усаглашен споразум за репрограм дуга 
Апотеке Панчево чији је рачун у 
блокади од 31.12.2015., према 
веледрогеријама за испоручене лекове 
и медицинска средства, а који може да 
буде модел за коначно решавање 
дугова и осталих здравствених установа 
у јавној својини. 

Наредни кораци морају бити системски 
који ће кроз измену регулативе уредити 
питање управљања преузетим 
финансијским обавезама здравствених 
установа, пре свега оних у јавној 
својини, и то дефинисањем дужности 
управљања преузетим финансијским 
обавезама и одговорности за преузете 
финансијске обавезе. 
У току је израда Нацрта закона о 
здравственој заштити и надлежном 
сектору у министарству здравља је 
достављен предлог који дефинише 
обезбеђење  финансијске одговорности  
и дисциплине чиме се стварају услови 
за несметано пословање и 
здравствених установа и њихових 

Закон о 
здравственој 
заштити 

 ("Сл. гласник РС", 
бр. 107/05, 72/09 
- др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 
119/12, 45/13 - 
др. закон, 
93/2014, 96/15 и 
106/15) 

 

*Упућена  
иницијатива 

Иницијатива за 
достављање 
мишљења у вези са 
Споразумом о 
обезбеђивању 
средстава Града 
Панчева за обавезе 
Апотеке Панчево 
према 
веледрогеријама за 
испоручене лекове и 
медицинска 
средства, упућена 
Министарству 
финансија, Сектор за 
буџет 27.06.2016., и 
05.10.2016. 

За реализацију 
Споразума је 
неопходан 
преиспитан став 
Министарства 
финансија по 
питању 
успостављања 
залоге на 
потраживањима 
Апотеке Панчево 
према Граду 

Министарство 
здравља 
 
Министарство 
финансија, Сектор 
за буџет 
 
Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 
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добављача, а резулутат ће бити –
ефикасна  здравствена  заштита 
грађана. 

 

 

Панчеву у корист 
веледрогерија као 
поверилаца, са 
директним 
плаћањем 
веледрогеријама од 
стране Града 
Панчева. 

Позитиван став 
Министарства 
финансија би 
омогућио деблокаду  
рачуна Апотеке 
Панчево и наставак 
њеног 
функционисања у 
циљу пружања 
квалитетне 
здравствене 
заштите. 

Неусклађеност прописа о безбедности 
хране са прописима ЕУ 
 

Измeнити и дoпунити  Зaкoн o 
бeзбeднoсти хрaнe ("Сл. гласник  РС", 
бр. 41/2009), у делу који се односи на 
формулацију а  „дијететске хране“ и 
усaглaшaвaња сa зaкoнoдaвним 
oквирoм утврђeним у урeдби EУ: Урeдбa 
(EУ) бр 609/2013 
(Eврoпскoг Пaрлaмeнтa и Сaвeтa o 
хрaни зa oдojчaд и мaлу дeцу, хрaни зa 
пoсeбнe мeдицинскe нaмeнe и зaмeни зa 
кoмплeтну днeвну исхрaну при 

Зaкoн o 
бeзбeднoсти 
хрaнe  

("Сл. гласник  РС", 
бр. 41/2009) 

*Упућена 
иницијатива 

25.10.2016.год. 

(Бр.40-3/1) 

Министарство 
здравља 
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рeдукциjскoj диjeти). Овом Уредбом  се  
пoд хрaну зa спeцифичнe групe 
стaнoвништa сврстaвajу слeдeћe 
кaтeгoриje хрaнe: 

 Пoчeтнe и прeлaзнe фoрмулe, 
 Прeрaђeнa хрaнa нa бaзи житa и 

oстaлa дeчиja хрaнa, 
 Хрaнa зa пoсeбнe мeдицинскe 

нaмeнe, 
 Прoизвoди кojи су нaмeњeни 

кao зaмeнa зa кoмплeтну днeвну 
исхрaну. 

Oсим нaвeдeних кaтeгoриja пoтрeбнo je 
дeфинисaњe ’’дoдaтaкa исхрaни’’ кao 
пoсeбнe кaтeгoриje хрaнe. Oвим 
измeнaмa и дoпунaмa би сe oмoгућилo  
ближe oдрeђивaњe свих наведених  
кaтeгoриja крoз пoсeбнe прoписe, кojи 
их ближe прoписуjу. 

 Измeнити и дoпунити  Прaвилник 
o здрaвствeнoj испрaвнoсти 
диjeтeтских прoизвoдa 
("Сл.гласник  РС", бр. 45/2010, 
27/2011, 50/2012, 21/2015 и 75/2015.) 
рaди усaглaшaвaњa сa прoписимa 
EУ:  
  Дeлeгирajућa урeдбa кoмисиje 

(EУ) 2016/127 oд 25. септембрa 
2015. o дoпуни Уредбe (EУ) бр 
609/2013 Eврoпскoг пaрлaментa 
и Сaветa у пoглeду пoсeбних 
зaхтeвa зa сaстaв и инфoрмaциje 
у вeзи пoчeтних и прeлaзних 
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фoрмулa зa oдojчaд, кao и у 
пoглeду зaхтeвa зa инфoрмaциje 
кoje сe oднoсe нa исхрaну 
oдojчaди и мaлe дeцe.  

 Дeлeгирajућa Урeдбa Кoмисиje 
(EУ) 2016/128 oд 25. септембрa 
2015. o дoпуни Уредбe (EУ) бр 
609/2013 Eврoпскoг пaрлaментa 
и Сaветa у пoглeду пoсeбних 
зaхтeвa зa сaстaв и инфoрмaциje 
зa хрaну зa пoсeбнe мeдицинскe 
нaмeнe 

Акредитација лабораторија у складу са 
принципима добре лабораторијске 
праксе (ГЛП) 

Одреднице о потреби прилагања података 
испитивања добијених у лабораторијама 
које раде у складу са принципима добре 
лабораторијске праксе укључене су у 
следећа законска и пратећа акта код нас (без 
намере да се да потпуна листа): 

 Закон о лековима и медицинским 
средствима (Сл. гласник РС 30/2010; 
107/2012) 

 Смернице Добре лабораторијске 
праксе (Сл. гласник РС 28/2008) 

 Закон о хемикалијама (Сл. гласник РС 
36/09, .... , 25/15) 

Треба омогућити да се наша земља 
прикључити програму Узајамног 
признавања података који спроводи 
Организација за економску сарадњу и 
развој (ОЕЦД). Сврха овог програма је 
да се земљама које нису чланице ОЕЦД-
а пружи експертска помоћ у 
успостављању система акредитације и 
мониторинга лабораторија које раде у 
складу са принципима добре 
лабораторијсле праксе. Ближе 
објашњење може се наћи на wеб 
страници ОЕЦД-а. 

 

Закон о 
лековима и 
медицинским 
средствима (Сл. 
гласник РС 
30/2010; 
107/2012) 
 

*Нова иницијатива Министарство 
здравља 
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 Закон о биоцидним производима 
(Сл. гласник РС 36/09, .... , 25/15) 

 Закон о средствима за заштиту  биља 
(Сл. гласник РС 41/2009) 

Међутим, домаће тело за акредитацију, нити 
нека друга организације, не врше 
акредитацију лабораторија у складу са 
наведеним принципима (ГЛП). Домаће 
компаније, стога, такву врсту испитивања 
морају да раде у иностранству трошећи за 
то енормна средства, а домаће лабораторије 
које би хтеле да добију акредитацију морају 
да се обрате акредитационим телима других 
земаља (земље ОЕЦД-а, обично из Европске 
уније). 

 

Закон о флуорисању воде за пиће и 
Правилник о условима и начину флуорисањ
воде за пиће 

Од ступања на снагу, ове прописе су у 
кратким периодима спроводила ретка 
предузећа водовода, која су, убрзо након 
увођења, одустајала због многобројних 
тешкоћа. Тако се Закон током протеклих 
деценија није ни примењивао, али није 
забележено да је неко предузеће због тога 
трпело санкције. Након више од две 
деценије од ступања Закона на снагу, 
надлежне инспекције су почеле да 
контролишу његову примену у појединим 

Иницијативa Групације водовода и 
канализације Удружења за комуналне 
делатности Привредне коморе Србије, с 
предлогом за стављање ван снаге 
Закона о флуорисању воде за пиће 
(„Службени гласник РС“ бр.35/94, 38/94-
испр, 25/96 и 101/2005-др.закон) и 
Правилника о условима и начину 
флуорисања воде за пиће („Службени 
гласник РС“ бр.6/97). 

Осим дискутабилних ефеката флуорида 
по људско здравље, у техничко-
технолошком смислу увођење 

Закон о 
флуорисању 
воде за пиће 
(„Службени 
гласник РС“ 
бр.35/94, 38/94-
испр, 25/96 и 
101/2005-
др.закон) и 
Правилник о 
условима и 
начину 
флуорисања 
воде за пиће 

*Упућена  
иницијатива  

Решавање у току 

Иницијатива је 
упућена 
Министарству 
здравља 14. 
септембра (25 -1/12 
), у новембру је 
организован 
састанак са 
представницима 

Министарство 
здравља  
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предузећима водовода, као и да изричу 
санкције због непримењивања Закона. 

 

флуоризације воде за пиће представља 
велику потешкоћу и огроман трошак за 
предузећа водовода, за чије 
спровођење нема здравственог, 
техничко-технолошког, финансијског, 
нити било ког другог оправдања. 

Европско законодавство, као и општи 
или појединачни прописи Европске 
уније који се односе на квалитет воде за 
пиће, не познају обавезу флуоризације. 

(„Службени 
гласник РС“ 
бр.6/97). 

 

Министарства 
здравља. 
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Службa мењачких послова или 
електронскa мењачницa као изборни 
елемент за хотеле са 5 звездица 
Правилником о стандардима за 
категоризацију угоститељских објеката за 
смештај, као обавезни елемент за хотел са 5 
звездица предвиђена је Служба мењачких 
послова или електронска мењачница са 
видно истакнутом курсном 
листом.Чињеница је да су кредитне картице 
постале уобичајено средство плаћања и да 
самим тим Служба мењачких послова нема 
смисао и значај који је имала када су 
плаћања била регулисана искључиво 
готовинским путем. 

Новим Правилником о стандардима за 
категоризацију угоститељских 
објеката за смештај/ чије је доношење 
у току/ предвидети  Службу мењачких 
послова или електронску мењачницу 
са видно истакнутом курсном листом 
као изборни елемент за хотеле са 5 
звездица. 

Правилник о 
стандардима за 
категоризацију 
угоститељских 
објеката за 
смештај  ("Сл. 
гласник РС", бр. 
41/10, 103/10 и 
99/12) 

*Нова иницијатива Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 

 

Неуређеност области манифестационог 
туризма  у  Србији 
Годишње се у  Србији одржи око 3000 
различитих манифестација,  јер  недостају  
релевантни  подаци  о броју манифестација, 
структури посетилаца,оствареном приходу... 
Оваква ситуација је у великој мери 
условљена недостатком адекватне 
регулативе. 

Дефинисати  туристичке 
манифестације Законом о туризму и 
Правилником којим би ова област 
била детаљније уређена 
 
 

Закон о туризму 
("Сл. гласник РС", 
бр. 84/15) 

*Нова 
иницијатива 
 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 
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Недовољно прецизно дефинисани 
различити објекти за смештај на 
отвореном. 

Изменити члан 9. (применити 
међународну класификацију 
различитих објеката за смештај на 
отвореном -додати нову категорију – 
камп у дивљини),  
 
 
 

Правилник о 
условима и начину 
обављања 
угоститељске 
делатности, 
начину пружања 
угоститељских 
услуга, 
разврставању 
угоститељских 
објеката и 
минимално 
техничким 
условима за 
уређење и 
опремање 
угоститељских 
објеката – (''Сл. 
Гласник РС'', бр. 
48/2012, 58/2016) 

Предложени на 
седници Групације 
за рурални 
туризам 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 

 

Недиференцирана нормативна 
регулатива у сеоском туризму.  
 
Важећи  правилник и стандарди за 
категоризацију нису прилагођени 
специфичностима пружања услуга у овим 
смештајним објектима - ригорознији него у 
земљама чланицама ЕУ. 

Потребно је правилнике прилагодити 
специфичностима услуга у сеоском 
туризму.  Предлажемо да се приликом 
израде измене Правилника о 
минималним техничким и санитарно-
хигијенским условима за пружање 
угоститељских услуга у домаћој 
радиности и у сеоском туристичком 
домаћинству, користе примери 
упоредне праксе земаља из окружења 
које имају развијен овај туристички 
производ. 

Правилник о 
минималним 
техничким и 
санитарно-
хигијенским 
условима за 
пружање 
угоститељских 
услуга у домаћој 
радиности и у 
сеоском 
туристичком 
домаћинству  
("сл. Гласник рс", бр. 
41/2010 и 48/2012 - 
др. Правилник) 

*Нова 
иницијатива 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 
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Нелојална конкуренција међу 
оглашивачима 
Закон о оглашавању, који је усвојен 26. 
јануара 2016. године, а чији је циљ да 
заштити потрошаче од обмањујућих порука 
и спречи нелојалну конкуренцију међу 
оглашивачима, донео је кључну новину у 
вези с рекламирањем алкохолних пића. 
Закон у ставовима 1. и 2. члана 36. 
успоставља забрану рекламирања 
алкохолних пића, док у ставу 3. истог члана 
наводи изузетке од ове забране, а затим те 
изузетке набраја у тачкама 1, 2, 3, 4. и 
5.предметног став 3. члана 36. и то на начин 
на који директно повређује поменуте 
уставне гаранције и начела, стварајући и 
колизију са Законом о забрани 
дискриминације. 
Тачком 3. става 3. члана 36. oвог Закона, 
предвиђена је могућност оглашавања 
алкохолних пића са садржајем од 20% 
алкохола у електронским медијима у 
термину од  21,00 до 6,00 часова. 
Наведеном тачком радио емитери су 
непосредно дискриминисани у односу на 
емитере телевизијског програма, с обзиром 
да су радио емитери ускраћени за пружања 
услуга оглашавања у свом PRIME TIME 
термину (у јутарњим сатима), док је PRIME 
TIME  термин телевизијских оглашивача у 
потпуности задовољен, чиме се самим 
Законом повређује уставна гаранција 
једнаког правног положаја свих субјеката на 
тржишту, те се радио емитери непосредно 
доводе у неповољнији положај на тржишту у 
односу на остале емитере. 
Исто је учињено и тачком 4. става 3. члана 
36, којим се допушта оглашавање 

Изменити члан Закона   о оглашавању  
(чл.36, ст. 1,2,3,4.) који ограничава 
рекламирање алкохолних пића на 
радио станицама, тако да се 
онемогући дискиминације овог медија 

Закон о 
оглашавању ("Сл. 
гласник РС", бр. 
6/16) 

*Упућена  
иницијатива 
Одбору за  
просторно 
планирање, 
саобраћај, 
инфраструктуру и 
телекомуникације 
 

Одбор за  просторно 
планирање, 
саобраћај, 
инфраструктуру и 
телекомуникације 
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предметних алкохолних пића у вези са 
спортом и спортским дешавањима.  
Ставом 4. члана 36. Закона, предвиђа се 
могућност потпуно слободног оглашавања 
предметних алкохолних пића у штампаним 
медијима, чиме се такође врши директна 
повреда Устава и Закона о забрани 
дискриминације, тако што се електронски 
медији директно доводе у неповољнији 
положај од штампаних. 
 
 
 

Месечно задужење за потрошњу воде 
очитану на водомеру 
 
Примена Закона о заштити потрошача („Сл. 
гласник РС“ бр.62/2014), и тумачење чл.91 
став 1 Закона од стране инспекције, а у 
складу са овлашћењима надлежних 
инспектора прецизираних чл.156 Закона, 
дошло је до поремећаја процеса рада 
појединих предузећа водовода и 
канализације Србије.  

 
Претходно поменуту одредбу Закона, 
тржишни инспектори тумаче тако да постоји 
обавеза комуналног предузећа да ту услугу 
мора вршити једном месечно тј. да се 
водомер мора очитати једном месечно, како 
би се пратила остварена потрошња воде и 

Иницијатива  Групације водовода и 
канализације Удружења за комуналне 
делатности Привредне коморе Србије, 
с предлогом за измену и допуну ставa 
1 члана 91, Закона о заштити 
потрошача („Сл. гласник РС“ 
бр.62/2014) тако да гласи: 
„Трговац је дужан да рачуне за 
пружене услуге од општег економског 
интереса доставља без кашњења и у 
роковима који омогућавају да 
потрошач прати остварену потрошњу 
и задужење за период од највише 
месец дана, изузимајући рачуне који 
прате месечно задужење за 
потрошњу воде очитану на 
водомеру, на коју се примењују 
одлуке оснивача и појединачни акти 
комуналних предузећа у чијој је 

Закона о заштити 
потрошача („Сл. 
гласник РС“ 
бр.62/2014) 
 
 

*Упућена 
иницијатива  
 
Министарству 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
14.септембра 
(25 – 1/11), очекује 
се одговор 
Министарства 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација   



22 
 

задужење исказано на рачуну на месечном 
нивоу.   
 
 
 

надлежности пружање услуга 
очитавања потрошње воде исказане 
на водомеру.“ 
 
На овом нивоу техничко-технолошког 
развоја, за очитавање месечне 
потрошње воде на водомерима у 
предузећима водовода, не постоје 
технички и кадровски услови, а ни 
финансијске могућности. 
  
Месечно очитавање потрошње воде 
на водомерима не постоји као обавеза 
ни у оквиру Европске уније, нити у 
другим земљама, које имају много 
дужу традицију законске заштите 
потрошача. 
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Пореско ослобађање за доприносе у 
добровољне пензијске фондове Изменама 
Закона о порезу на доходак грађана (чл. 14б 
и 21а)  и  Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање (чл. 13.), пореско 
ослобађање за доприносе у добровољне 
пензијске фондове (ДПФ) регулисано  је 
заједно са пореским ослобођењем за 
премије за добровољно здравствено 
осигурање, и то у оквиру максималног 
неопорезивог износа који je до тада важио 
само за ДПФ. Од фебруара 2016. године 
укупан износ који може бити предмет 
ослобођења за уплате у ДПФ и за 
добровољно здравствено осигурање је 
5.501,00 динар месечно. На овај начин 
умањени су подстицаји за развој 
добровољних пензијских фондова, који 
представљају тзв. трећи стуб пензионе 
реформе. Истовремено, утврђивањем 
кумулативног износа  за који се умањује 
основица пореза, односно доприноса за 
уплате пензијскoг доприноса у ДПФ  и за 
премије за добровољно здравствено 
осигурање, подстиче се вештачка и 
непотребна конкуренција између два 
различита производа на тржишту 
финансијских услуга. 

У Закону о порезу на доходак грађана 
(чл. 21а) и Закону о доприносима за 
обавезно социјално осигурање (чл. 13. ст. 3.) 
потребно је:  
- раздвојити одредбе о пореском 
ослобађању за добровољни пензијски 
допринос од пореског ослобађања  за 
премију добровољног здравственог 
осигурања; 
- утврдити максимални неопорезиви 
износ за уплату доприноса у ДПФ за 
2016. годину у износу од  10.000,00 
динара, с тим да се  задржи принцип 
усглашавања овог износа једном 
годишње према стопи инфлације. 
На овај начин би се подстакли 
послодавци и запослени да се определе 
за овај вид дугорочне штедње, што би 
Србији омогућило да у много већој мери 
искористи средства која се тако 
акумулирају за подршку привредном 
развоју.  
 

Закона о порезу на 
доходак грађана   
("Сл. гласник РС", бр. 
24/01, 80/02, ..., 112/15) 
и  Закон о  
доприносима  за 
обавезно социјално 
осигурање ("Сл. 
гласник РС", бр. 84/04, 
61/05......, 112/15)  

 

*Реализација у току 
 
Тема је разматрана 
на Радној групи 
формираној између 
Министарства 
финансија (подгупа 
за фискални систем) 
у новембру 2016. 
Став Министарства 
финансија је да ће 
ова тема бити 
разматрана 
приликом следеће 
измене Закона о 
порезу на доходак 
грађана 

Министарство 
финансија 
 
Под Бр. (28 -
1/70.)14. 
децембар 2015 
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Измена члана 30. Закона о 
инвестиционим фондовима 

Пословање друштава за управљање 
инвестиционим фондовима је под утицајем 
вишегодишње кризе. Тржиште у Србији је 
плитко и не постоји довољно квалитетних 
хартија од вредности за улагање имовине 
фондова. Са друге стране постоји висика 
рестриктивност улагања имовине фондова у 
постојећој  законсој регулативи, што је у 
супротности са директивама ЕУ и упоредном 
праксом у европским земљама. Стога 
Групација друштава за управљање 
инвестиционим фондовима покреће 
иницијативу за измену Закона о 
инвестиционим фондовима којом би се 
укинуло ограничење  у државне хартије  од 
вредности и тиме омогућило веће  улагње 
имовине фондова у ове квалитетне хартије 
од вредности на домаћем тржишту, а са 
друге стране  извршило усклађивање са  ЕУ 
директивама 

Упућена је иницијатива за измену члана 
30. Закона о инвестиционим фондовима, 
којом се укида ограничење улагања 
имовине фондова у државне дужничке 
хартије од вредности. 
 

Закон о 
инвестиционим 
фондовима 
 
(Сл. гласник РС бр. 
46/06, 51/09, 31/11, 
115/14) 

*Упућена 
иницијатива  
 
Иницијатива је 
упућена 
Министарству 
финансија, очекује се 
одговор. 
 
(Бр. 28 -1/43 
2. новембра 2016.) 
 

Министарство 
финансија 
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Ризико осигурања живота, односно 
осигурања за случај смрти  услед болести 
Тржиште животног осигурања у Србији је 
неразвијено. Један од основних разлога је 
недовољна заступљеност колективног 
осигурања живота у компанијама и 
непостојање одговарајућих пореских 
подстицаја за случај да послодавац плаћа 
премију животног осигурања за запослене. 
Поред тога, према постојећем законском 
решењу премија коју послодавац плаћа за 
све запослене код колективног осигурања од 
последица незгоде, нема третман зараде и на 
њу се не плаћа порез,  док такво ослобађање 
не постоји за премију животног ризико 
осигурања. На тај начин је дестимулисано 
колективно ризико осигурања живота, 
односно осигурања за случај смрти  услед 
болести и пружање пуне осигуравајуће 
заштите запослених од стране послодавца. 

Изменити чл. 14б ст. 2. тачка 1. Закона о 
порезу на доходак грађана и прописати  
да се премија коју послодавац плаћа за 
све запослене код колективног ризико 
осигурања живота, односно осигурања 
за случај смрти  услед болести, не сматра 
зарадом.   

Закона о порезу на 
доходак грађана 
("Сл. гласник РС", бр. 
24/01, 80/02, ..., 112/15) 
 

*Упућена 
иницијатива 
(Бр. 28 - 1/6 
9.фебруар 2016.               
године), очекује се 
одговор 
Министарства 
   

Министарство 
финансија  
 

Непостојање организованог секундарног 
тржишта државних дужничких хартија од 
вредности на Београдској берзи  
Република Србија већ шест година емитује 
државне дужничке хартије од вредности, 
прикупљајући на тај начин средства за 
рефинансирање постојећег дуга и 
покривање буџетског дефицита. Ове емисије 
спроводе се посредством Управе за трезор 
на платформи Министарства финансија, али 
до 2015.године није успостављено 
организовано секундарно тржиште на 
Београдској берзи за ове финансијске 
инструменте.  

Највећу корист од формирања 
секундарног тржишта на Београдској 
берзи би имао сам емитент, Република 
Србија, јер би ликвидно секундарно 
тржиште привукло пажњу домаћих и 
иностраних инвеститора. Такође, 
формирање секундарног тржишта 
дужничких хартија био би велики 
допринос развоју домаћег финансијског 
тржишта, које је тренутно изузетно 
плитко 

Закон о јавном дугу 
("Сл. гласник РС", бр. 
61/05, 107/09,78/11, 
68/15) 

* Реализовано  
На иницијативу 
Привредне коморе 
Србије измењен је 
Закон о јавном дугу , 
чиме је омогућено 
да се државним 
хартијама од 
вредности може 
трговати на 
регулисаном 
тржишту и ОТЦ 
тржишту у РС. (Бр. 28 
- 1/4 11. фебруар 
2015.  Године) 

Министарство 
финансија 
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Нестанак и гашење уметничких и старих 
заната, старих рецепата и обичаја 
Стари занати, стари рецепти и обичаји чине 
значајан садржај  туристичког производа 
руралног туриззма. Очувањем и развојем 
нематеријалне културне баштине створили 
би се услови за дужи боравак туриста у 
руралним подручјима. 

Измена закона о ПДВ-у у делу који се 
односи на пореско ослобођење. 

Предлаже се ослобођење од ПДВ-а на 
производњу и промет производа који 
представљају производњу старих и 
уметничких заната. 

 

 

Закон о порезу на 
додату вредност 
("Сл. гласник РС", бр. 
84/04, 86/04 - испр, 
61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 6/14 - 
усклађени дин. изн, 
68/14 - др. закон, 
142/14, 5/15 - 
усклађени дин. изн, 
83/15 и 5/16 - 
усклађени дин. изн.) 

*Нова иницијатива Министарство 
финансија 

Регулисање парафискалних намета 
Одрживост малих и средњих предузећа 
угрожена је великим бројем накнада и такси 
утврђених великим бројем закона. Поред 
тога, локалне власти самостално утврђују 
висину локалних такси без јединствених 
критерија, па се локалне таксе знатно 
разликују од општине до општине. Одсуство 
критеријума и методологије примене закона 
за последицу има гашење привредних 
субјеката и пораст сиве економије. 
 

Министарство финансија у сарадњи са 
Координационим  телом за усмеравање 
активности на сузбијању сиве економије 
треба да приступи решавању овог 
проблема кроз измену постојећих 
закона или доношење новог закона 
којим би се кодификовале све постојеће 
накнаде и дефинисали критеријуми на 
основу којих би локалне самоуправе 
уврђивале локалне таксе. Неопходно је 
да постоји предвидивост трошкова, 
транспарентност и рационално 
коришћење јавних добара. 

Измена сета прописа 
који регулишу 
надлежност и 
финансирање 
локалне самоуправе 

*Упућиване 
иницијативе 

Министарство 
финансија 
 
Министарство 
државне 
управе и 
локалне 
самоуправе 
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Нелојална конкуренција у текстилној 
индустрији при увозу тепиха  
Евидентирано је да се приликом увоза 
тепиха, пре свега из Турске, избегава 
плаћања пореза (увоз тепиха из Турске под 
тарифним кодом за тафтоване подове 
(теписоне) 5703, уместо под тарифним 
бројем за ткане тепихе 5702), што негативно 
утиче на домаће произвођаче који увозе 
сировине које се не производе у Србији, као 
ни у државама са којима Србија има 
споразуме (јутана и памучна предива која 
воде порекло из Индије и Бангладеша). 

Минимализовање или укидање царина 
за увоз сировина које се не производе у 
Србији. 

Закона о царинским 
тарифама ("Сл. 
гласник РС", бр. 
62/05, 61/07 и 5/09) 

*Реализација у току 
Иницијатива је 
упућена 16.11.2015. 
број 19-1/9  
 
Предузети су кораци 
Управе царина у 
отклањању проблема 
на граничним 
прелазима 
 

Министарство 
финансија, 
Управи 
царина 
 

Нормирани трошкова који се исплаћују 
обвезнику – аутору за снимање филма 

Изменити чл. 56. ст. 2. Закона о порезу на 
доходак грађана, којим би се проценат 
нормираних трошкова за снимање 
филма, филмску глуму, сценографију, 
костимографију и остале делатности у 
кинематографији, са садашњих 43% од 
бруто прихода повећао на 80-90% од 
бруто прихода. 

Закон о порезу на 
доходак грађана 
("Сл. гласник РС", бр. 
24/01, 80/02, 80/02 - 
др. закон, 135/04, 
62/06, 65/06 - испр, 
31/09, 44/09, 18/10, 
50/11, 91/11 - одлука 
УС, 7/12 - усклађени 
дин. изн, 93/12, 
114/12 - одлука УС, 
8/13 - усклађени дин. 
изн, 47/13, 48/13 - 
испр, 108/13, 6/14 - 
усклађени дин. изн, 
57/14, 68/14 - др. 
закон, 5/15 - 
усклађени дин. изн, 
112/15 и 5/16 - 
усклађени дин. изн.) 

* Упућена 
инцијатива 
 
Иницијатива је 
упућена 
Министарству 
културе у новембру 
2015.  У одговору 
Министарства 
културе oд 17. 
децембра 2015.бр.29-
1/42  наведено је да 
је иницијатива 
прослеђена 
Министарству 
финансија, са молбом 
да размотре 
могућност измене 
члана јер постоји 
законски основ. 

Министарство 
финансија 
 
Министарство 
културе и 
информисања 
 
Министарство 
привреде 
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Плаћање пореза на службено оружје 
правних лица која обављају делатност 
приватног обезбеђења  
и дискриминаторски однос у односу За 
разлику од других правних лица која користе 
службено оружје у обављању послова 
везаних за јавну безбедност, правна лица 
која обављају делатност приватног 
обезбеђења су обвезници плаћања пореза 
на службено оружје 

Изменом  чл. 25. ст. 1. Закона о порезима 
на употребу, држање и ношење добара, 
изузети правна лица која обављају 
делатност приватног обезбеђења од 
обвезе плаћања пореза на службено 
оружје 

Закон о порезима на 
употребу, држање и 
ношење добара ("Сл. 
гласник РС", бр. 
26/01, 80/02, 43/04, 
31/09, 101/10, 24/11, 
100/11 - усклађени 
дин. изн. и 120/12 - 
усклађени дин. изн.)  

*Нова иницијатива Министарствo 
финансија  

Висина износа републичких 
административних такси за прибављање 
дозвола за рад за делатност приватног 
обезбеђења (лиценцирање)  
Делатност приватног обезбеђења 
оптерећена је високим износима 
републичких административних такси за 
прибављање дозвола за рад (лиценце),  
односно зa рeшeњe кoje сe дoнoси пo 
зaхтeву: 
-зa издaвaњe лицeнцe прaвнoм лицу, 
oднoснo прeдузeтнику зa вршeњe пoслoвa 
привaтнoг oбeзбeђeњa (75.000 дин. и сваких 
5 година још по додатних 26.250 дин.) 
-зa издaвaњe лицeнцe физичкoм лицу зa 
вршeњe пoслoвa привaтнoг oбeзбeђeњa 
(2.500 дин. и сваких 5 година још по додатних 
1.250 дин.) што је, уз трошкове за обавезну 
обуку и полагање стручног испита (просечно 
око 20.000 дин.) превелико оптерећење за 
послодавце у ионако отежаним условима 
пословања 

Смањити таксе или их укинути приликом 
прибављања наведених дозвола-
лиценци  први пут. 

Тарифе републичких 
администартивних 
такси ("Сл. гласник 
РС", бр. 
05/09,54/09,35/1050/1
1,70/11,55/12,93/12,4
7/13,65/13,57/14/45/1
5 и 83/15) 

*Нова иницијатива Министарству 
финансија 
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Царинска тарифа 1517

Ценовна конкурентност кондиторских 
производа озбиљно је  угрожена и на 
домаћем и на извозним тржиштима због, пре 
свега, цена основних  сировина које ова 
индустрија користи (шећер, млеко у праху, 
специфичне биљне масти и др.), а које су 
значајно изнад цена сировина које плаћају 
конкурентске кондиторске компаније из 
земаља ЕУ, Турске, као и из земаља у 
окружењу.  

Такође, проблем прецизнијег дефинисања 
тарифне групе 1517 и следљивост тарифног 
броја произвођача, односно поштовање 
царинске тарифе земље извознице. 

 

 прецизније дефинисање тарифне 
групе 1517 и следљивост тарифног 
броја произвођача, односно 
поштовање царинске тарифе земље 
извознице (узети у разматрање и BTI 
документa тј. званично тражити 
тумачење од светске царинске 
организације), 

  изузимање или смањење царинске 
стопе на 3% тарифног броја 1517 90 
99 00 Одлуке  о условима и начину за 
смањење царинских дажбина на 
одређену робу, односно изузимање 
одређене робе од плаћања 
царинских дажбина за  2017. год.. 

 Одлуке  о 
условима и 
начину за 
смањење 
царинских 
дажбина на 
одређену робу, 
односно 
изузимање 
одређене робе 
од плаћања 
царинских 
дажбина за  2017. 
год.. 

*Упућена 
иницијатива 

Упућена 
иницијатива(09.11.20
16.год.Бр.40-1-11) 

Министарство 
финансија доставило 
је ПКС 25.11. предлог 
одлуке о Условима и 
начину смањења 
царинских дажбина 
на одређену робу, 
односно за 
изузимање одређене 
робе од плаћања 
царинских дажбина 
за 2017. Годину у 
коме је наведено да 
је износ царине за 
царинску тарифу 
1517 15%. Истим 
дописом ПКС је 
информисана да се о 
предложеном 
смањењу царине за 
наведени царинску 
тарифу очекује 
мишљење 
Министарства 
пољопривреде.  

Министарство 
финансија 
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Услужна обрада дувана и продаја/извоз 
тако обрађеног дувана од стране 
произвођача 
Произвођачи дувана немају могућност да 
услужно обраде дуван и да тако обрађен 
дувана продају произвођачу дуванских 
производа или извезу преко извозника 
дувана, обрађеног дувана, односно 
дуванских производа. 

Предлаже се измена и допуна Закона о 
дувану (чл. 16а) у смислу да се 
произвођачу дувана омогући услужна 
обрада дувана, као и продаја истог 
произвођачу дуванских производа, 
односно извознику дувана, обрађеног 
дувана, односно дуванских производа. 

Закон о дувану ("Сл. 
гласник  РС", бр. 
101/05, 90/07, 95/10, 
36/11 , 93/12, 108/13 ) 

*Упућена 
иницијатива 
10.02.2016. за измену 
и допуну  чл. 16а 
Закона о дувану и 
допуна упућена 28. 
04. 2016. године (10 
.02. 2016. – бр. 20-1/7 
д27.04.2016. – 20-
1/25) 

Министарство 
финансија  

Министарство 
пољопривред
е и заштите 
животне 
средине 

 

Превисоки износи накнада за коришћење 
воде 
Висина накнаде за коришћење воде за 
произвођаче минералне воде у Србији 
највиша је у региону и износи 1,3750 дин/л 
што је  око 11 еур/м3. Овај износ прерачунат 
на исцрпљену воду  износи око 8еур/л, што је 
више него у земљама ЕУ - два пута веће 
оптерећење него у Хрватској или четири 
пута веће него у Словенији ( у Хрватској 
накнада износи 4 евра/м3, а у Словенији 2 
евра/м3 ). 

Изменити  Уредбу о висини накнаде на 
воде за 2016,  према којој висина 
накнаде за воде износи 1,3750 дин/л 
продате воде, тако да се висина накнаде 
за коришћење  воде  за флаширање 
утврди у износу који није већи од 
одговарајућег оптерећења у региону, 
односно смањити смањити износ 
накнаде за 30 %. 

 

Уредба о висини 
накнаде на воде за 
2016.  
("Сл. гласник РС", бр.  
10/16) 

*Упућена 
иницијатива 

Иницијатива је слата 
током 2014. године. 
док је  

Поновљена 
иницијатива  
упућена 29.11. 2016. 
год. (бр 04-01/4) 

Министарство 
финансија 

 

Министарство 
пољопривред
е и заштите 
животне 
средине 

Наплата ПДВ-а  
Привредно друштво које обавља услужну 
делатност и мора да набавља скупу опрему 
(на пример, учешће опреме у извођењу 
електромонтажних радова је изузетно 
велико, а зарада на опреми је мања од 10% 
што је недовољно за акумулацију), има 
велики проблем због тога што мора да издаје 
рачуне без ПДВ-а, а опрему да плаћа по 
износу на фактури у који је зарачунат ПДВ, 
због чега доводе у питање сопствену 

Када је у питању опрема и материјал 
који се набави по рачуну на коме је 
исказан и урачунат ПДВ, потребно је да 
се и према крајњем кориснику 
фактурише са урачунатим ПДВ-ом. 

Закон о порезу на 
додату вредност 
("Сл. гласник РС", бр. 
84/04, 86/04 - испр, 
61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 6/14 - 
усклађени дин. изн, 
68/14 - др. закон, 
142/14, 5/15 - 
усклађени дин. изн, 

*Нова иницијатива Министарство 
финансија 
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ликвидност.  То их ограничава у пословању, у 
смислу добијања банкарских гаранција и 
свега осталога што је потребно за 
континуирано пословање. Ово је проблем 
који је изражен код свих привредних 
друштава, како код малих тако и код великих, 
јер привредна друштва немају залихе новца 
којим би могли да кредитирају овако дугачке 
периоде између плаћања и наплате ПДВ-а 

83/15 и 5/16 - 
усклађени дин. изн.) 

Измене Закона о порезу на добит правних 
лица  
 

Изменама Закона о порезу на добит правних 
лица уведен је нови фискални облик – порез 
на добит по одбитку по стопи од 20% на 
приходе које оствари нерезидентно правно 
лице од резидентног правног лица по основу 
накнада услуга које се пружају или користе 
на територији Републике Србије. 

Највећи утицај на обрачун и плаћање пореза 
је земља резидентности страног правног 
лица. 

Уколико се страно правно лице налази у 
некој од земаља са преференцијалним 
пореским системом (земље пореског раја) 
стопа пореза је већа од опште и износи 25%.  

Уколико се страно правно лице начази у 
некој од земаља с којом Србија има 
склопљен уговор о избегавању двоструког 

У Закону је потребно дефинисати 
критеријуме за разграничавање услуга 
које су пружене и коришћене на 
територији од осталих, да би се 
одредило место коришћења и пружања 
услуга. 

 

Закон о порезу на 
добит правних лица 
 
("Сл. гласник", бр. 
25/2001, 80/2002, 
80/2002 - dr. zakon, 
43/2003, 84/2004, 
18/2010, 101/2011, 
119/2012, 47/2013, 
108/2013, 68/2014 - 
др. закон, 142/2014, 
91/2015 – аутентично 
тумачење 112/2015) 

*Нова иницијатива Министарство 
финансија 
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опорезивања порез по одбитку се не плаћа 
(уз одређене додатне услове). 

У свим осталим случајевима стопа пореза је 
20%. 

 

Евиденција контенера – неједнако се 
примењује у зависности од тумачења – 
Контролник, ЈЦИ или К број 

Написати обавезујуће упутство за све 
царинске службенике 

Одредбе чл.182., 185. 
И 186. Уредбе о 
царински 
дозвољеном 
поступању са робом 
(СЛ.гласник РС 
бр93/10, 63/13, 
145/14, 95/15 и 44/16) 

*У поступку 
решавања 
 
Управа царина је 
предложила да се 
укине декларисање 
контејнера и 
тренутно се 
инијатива  разматра 
са аспекта 
привредних 
субјеката 

Министарство 
финансија 
 
Управа 
царина 

Сива економија у друмском путничком 
саобраћају 

Једна од предложених мера за 
решавање проблема сиве економије у 
друмском путничком саобраћају, јесте 
иницијатива за повећањем права на 
повраћај (рефакцију) акцизе на 20 
динара по 1 литру горива (уместо 
садашњих око 8,50 динара) искључиво 
за редован линијски превоз путника који 
се обавља по овереним и 
регистрованим редовима вожње.  

Закон о акцизама 
 ("Сл. гласник РС", бр. 
22/2001, 73/2001, 
80/2002, 43/2003, 
72/2003, 43/2004, 
55/2004, 135/2004, 
46/2005, 101/2005 др. 
закон, 61/2007, 
5/2009, 31/2009, 
101/2010, 43/2011, 
101/2011, 6/2012 - 
усклађени дин. изн., 
43/2012 - одлука, 
76/2012 - одлука, 

*Упућена 
иницијатива 
 
Питање ће бити 
разматрано на 
заједничкој радној 
групи ПКС и 
Министарства 
финансија (подгрупа 
за фискални систем) 

Министарство 
финансија 



33 
 

93/2012, 119/2012, 
8/2013 - усклађени 
дин. изн., 47/2013, 
4/2014 - усклађени 
дин. изн., 68/2014 - 
др. закон, 142/2014, 
4/2015 - усклађени 
дин. изн., 5/2015 - 
усклађени дин. изн., 
55/2015, 103/2015 и 
5/2016 - усклађени 
дин. изн.) 
 

Сива економија у друмском путничком 
саобраћају 

Измена финансијских и пореских 
прописа како би се износ накнаде 
трошкова за долазак и одлазак са рада, а 
који је исплаћен у новчаном износу, 
третирао као зарада и оптеретио свим 
порезима и доприносима којима је 
оптерећена и зарада. 

Закон о раду ("Сл. 
гласник рс", бр. 
24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013 и 
75/2014) 

*Иницијатива 
покренута  

Министарство 
финансија 
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Укидање права на рефакцију плаћене 
акцизе за преузето гориво у погонске 
сврхе, за бродове који врше превоз 
терета унутрашњим речним саобраћајем 
 

Враћање одрбедаба Закона о акцизама, 
укинутим Законом о изменама и 
допунама („Сл. гласник РС“ бр. 103/2015), 
којим се одобрава право бродара на 
повраћај – рефакцију плаћене акцизе „за 
преузето гориво у погонске сврхе, за 
бродове који врше превоз терета 
унутрашњим речним саобраћајем“. 

Закон о акцизама 
("Сл. гласник РС", бр. 
22/2001, 73/2001, 
80/2002, 43/2003, 
72/2003, 43/2004, 
55/2004, 135/2004, 
46/2005, 101/2005 - 
др. закон, 61/2007, 
5/2009, 31/2009, 
101/2010, 43/2011, 
101/2011, 6/2012 - 
усклађени дин. изн., 
43/2012 - одлука, 
76/2012 - одлука, 
93/2012, 119/2012, 
8/2013 - усклађени 
дин. изн., 47/2013, 
4/2014 - усклађени 
дин. изн., 68/2014 - 
др. закон, 142/2014, 
4/2015 - усклађени 
дин. изн., 5/2015 - 
усклађени дин. изн., 
55/2015, 103/2015 и 
5/2016 - усклађени 
дин. изн.) 

*Нова иницијатива Министарство 
финансија 
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Немогућност примене Уредбе о 
подстицајима инвеститору да у 
Републици Србији производи 
аудиовизуелно дело 
Иако је Уредба  о подстицајима 
инвеститору да у Србији производи 
аудиовизуелно дело донета  августа 2015, 
до сада није донет Правилник о поступку 
доделе подстицаја инвеститору да у 
Србији производи аудиовизуелно дело. 
Комисија за поступак доделе подстицаја 
формирана је тек 22. 03. 2016, а јавни 
позив за деделу подстицајних средстава 
још није расписан. 
Последица наведеног је да се Уредба још 
увек не примењује 

Донети потребне подзаконске акте 
како би се омогућила примена 
Уредбе и расписивање јавног позива   
 

Уредба  о подстицајима 
инвеститору да у РС 
производи 
аудиовизуелно дело 
("Сл. гласник РС", 
бр.72/15) 

*Рeализовано  
Јавни позив је 
расписан је 20.04. 
2016.  
 

 

Министарство 
привреде 
Министарство 
културе и 
информисања 

 

Нормирани трошкови који се исплаћују 
обвезнику – аутору за снимање филма 

Измена члана 56. Ст. 2. Закона о 
порезу на доходак грађана, којим би 
се проценат нормираних трошкова за 
снимање филма, филмску глуму, 
сценографију, костимографију и 
остале делатности у кинематографији, 
са садашњих 43% од бруто прихода 
повећао на 80-90% од бруто прихода. 

Закон о порезу на 
доходак грађана 
("Сл. гласник РС", бр. 
24/01, 80/02, 80/02 - др. 
закон, 135/04, 62/06, 
65/06 - испр, 31/09, 
44/09, 18/10, 50/11, 
91/11 - одлука УС, 7/12 - 
усклађени дин. изн, 
93/12, 114/12 - одлука 
УС, 8/13 - усклађени дин. 
изн, 47/13, 48/13 - испр, 
108/13, 6/14 - усклађени 
дин. изн, 57/14, 68/14 - 
др. закон, 5/15 - 
усклађени дин. изн, 
112/15 и 5/16 - 
усклађени дин. изн.) 

*Иницијатива 
упућена 
Министарству 
културе у новембру 
2015.( Бр.29-2/36,  
23. ) 
 У одговору 
Министарства 
културе из децембра 
2015. стоји да су 
иницијативу 
проследили  
Министарству 
финансија, са 
молбом да размотре 
могућност измене 
члана. 

Министарство 
привреде 
 
Министарство 
културе и 
информисања  
 
Министарство 
финансија 
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Неусаглашености важећих техничких 
прописа за плоче иверица у односу на 
захтеве дефинисане стандардима на које 
се пропис из ове области позива, могући 
проблем произвођача иверице и 
намештаја и увозника иверице  

 

Донети нови Правилник 
 о техничким и другим захтевима за 
плоче иверице 

Правилник 
 о техничким и другим 
захтевима за плоче 
иверице 

*Решавање у току 
 
Радна група ради на 
изради Правилника 
о техничким 
захтевима за плоче 
иверице, стављена 
ван снаге Наредба о 
обавезном 
атестирању плоча 
иверица за општу 
употребу и 
грађевинарство. 
 
У току је 
усаглашавање текста 
Правилника, очекује 
се јавна расправа 

Министарству 
привреде 

Усаглашеност нових и половних 
машина са техничким захтевима за 
производе и оцењивање 
усаглашености  
Ова усаглашеност за сада  се јако слабо 
примењује код произвођача, увозника и 
корисника  или практично не постоји. 

Увести: 
- Контролу примене Закона о 
техничким захтевима за производе и 
оцењивање усаглашености и 
Правилника о безбедности машина, 
код произвођача, увозника и 
корисника  
-Мерае за контролу увоза половних 
машина, нпр. обавезу оцењивања 
усаглашености увезених половних 
машина у складу са  прописима , 
односно издавање Извештаја о 
прегледу или сл. 

Закон о техничким 
захтевима за производе 
и оцењивање 
усаглашености (''Сл. 
гласник РС'', бр.36/2009) 
Правилник о 
безбедности машина 
(''Сл. гласник РС'', 
бр.36/2009) 

*Нова иницијатива Министарство 
привреде 

Неадекватност техничке регулативе за 
тракторе и пољопривредна возила 
(прилокице и др.) 
Не постоји адекватна законска регулатива 
која обухвата и обједињује захтеве за 
безбедност трактора и пољопривредних 
возила за коришћење у пољопривреди и у 

Хитно усаглашавање и доношење 
прописа адекватних  Директиви 
2003/37/EC ( Directive 2003/37/EC of 
the European Parliament and of the 
Council of 26 May 2003 on type-
approval of agricultural or forestry 
tractors, their trailers and 

Закон о безбедности у 
саобраћају и на 
путевима ("Сл. гласник 
РС", бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 - одлука 
УС, 55/14, 96/15 др. 
закон и 9/16 одлука УС); 

*Нова иницијатива Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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саобраћају. Закон о безбедности у 
саобраћају и на путевима и Правилник о 
подели моторних и прикључних возила и 
техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима не даје решења 
адекватна постојећој регулативи 
EU/OECD/UN ECE ,па се на исти начин и не 
примењују за домаће и увозне производе 
нпр. за тракторске приколице, 
мотокултиваторе и заштитне рамове за 
тракторе. Из истих разлога, у последње 
четири године, регистрација тракторских 
приколица наших произвођача је била 
практично немогућа, док се увозне 
региструју без икаквих проблема. 

interchangeable towed machinery, 
together with their systems, 
components and separate technical 
units and repealing Directive 
74/150/EEC), Правилнику EU  167/2013 
(Regulation (EU) No 167/2013 of the 
European Parliament and of the Council 
of 5 February 2013 on the approval and 
market surveillance of agricultural and 
forestry vehicles ), Правилнику EU 
2015/208  
(supplementing Regulation (EU) No 
167/2013 of the European Parliament 
and of the Council of 8 December 2014 
with regard to vehicle functional safety 
requirements for the approval of 
agricultural and forestry vehicles) и 
Правилнику EU 2015/504 
(implementing Regulation (EU) No 
167/2013 of the European Parliament 
and of the Council of 11 March 2015 
with regard to the administrative 
requirements for the approval and 
market surveillance of agricultural and 
forestry vehicles). 

Правилник о подели 
моторних и прикључних 
возила и техничким 
условима за возила у 
саобраћају на путевима  
("Сл. гласник РС", бр. 
40/12, 102/12, 19/13, 
41/13, 102/14, 41/15, 
78/15, 111/15 и 14/16) 
Директива 2003/37/EC; 
Directive 74/150/EEC; 
Regulation (EU) No 
167/2013; 
Regulation (EU) No 
167/2013. 

Министарство 
привреде 
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Збирни транспорт хране животињског 
порекла 
 
Непостојање прописаних процедура за 
збирни транспорт храна животињског 
порекла 

На основу постојећег правног 
оквира прописаног Законом о 
ветеринарству који је дефинисао 
овај начин економског транспорта, 
као и на основу Правилника о 
садржини и изгледу обрасца као и 
начину издавања заједничког 
ветеринарског улазног документа, 
прописати процедуру за збирни 
транспорт хране животињског 
порекла 

Закон о 
ветеринарству 
 
Правилник о 
садржини и 
изгледу обрасца, 
као и начиниу 
издавања 
заједничког 
ветеринарског 
улазног документа 

*Реализовано

Управа за ветерину 
доставила је 25. 11. је 
позитиван став и 
разјашњење 
процедуре збирног 
транспорта хране 
животињског порекла.  

Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 

Услужна обрада дувана и продаја/извоз 
тако обрађеног дувана од стране 
произвођача 
 
Произвођачи дувана немају могућност да 
услужно обраде дуван и да тако обрађен 
дувана продају произвођачу дуванских 
производа или извезу преко извозника 
дувана, обрађеног дувана, односно дуванских 
производа. 

Донети Измене и допуне Закона о 
дувану (чл. 16а) у смислу да се 
произвођачу дувана омогући 
услужна обрада дувана, као и 
продаја истог произвођачу 
дуванских производа, односно 
извознику дувана, обрађеног дувана, 
односно дуванских производа. 

Закон о дувану 
("Сл. гласник  РС", 
бр. 101/05, 90/07, 
95/10, 36/11 , 93/12, 
108/13 ) 

*Упућена 
иницијатива 
10.02.2016. за измену и 
допуну  чл. 16а Закона 
о дувану и допуна 
упућена 28. 04. 2016. 
године (10 .02. 2016. – 
бр. 20-1/7 допуна 
27.04.2016. – 20-1/25) 

Министарство 
финансија 
Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 
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Превисоки износи накнада за коришћење 
воде 
Висина накнаде за коришћење воде за 
произвођаче минералне воде у Србији 
највиша је у региону и износи 1,3750 дин/л 
што је  око 11 еур/м3. Овај износ прерачунат 
на исцрпљену воду  износи око 8еур/л, што је 
више него у земљама ЕУ - два пута веће 
оптерећење него у Хрватској или четири пута 
веће него у Словенији ( у Хрватској накнада 
износи 4 евра/м3, а у Словенији 2 евра/м3 ). 

Изменити  Уредбу о висини накнаде 
на воде за 2016,  према којој висина 
накнаде за воде износи 1,3750 дин/л 
продате воде, тако да се висина 
накнаде за коришћење  воде  за 
флаширање утврди у износу који 
није већи од одговарајућег 
оптерећења у региону, односно 
смањити смањити износ накнаде за 
30 %. 

 

Уредба о висини 
накнаде на воде за 
2016. ("Сл. гласник 
РС", бр.  10/16) 

*Упућена 
иницијатива 

Иницијатива је 
упућивана и током 
2014. године 

Поновљена 
иницијатива  упућена 
29.11. 2016. год. (бр 
04-01/4) 

Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 

Министарство 
финансија 

Заштита озонског омотача 
Посебно је важно за произвођаче и увознике 
расхладних уређаја због врсте фреона који 
користе и који треба да буду прописани и 
дефинисани у складу са Директивама ЕУ 
(пример фреона R22, који има висок фактор 
оштећења озонског омотача и који се не 
користи у Европској унији а код нас није 
забрањен) 

Потребно је донети Уредбу о 
заштити озонског омотача и 
ускладити  са Директивама ЕУ  

Уредба о заштити 
озонског омотача 

*Нова иницијатива Министарству 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 

Управљање отпадом од електричних и 
електронских производа 
 

Изменити Закон о управљању 
отпадом у смислу увођења института 
Колективног оператера. Тиме би се 
дала могућност произвођачима и 
увозницима  да бирају да ли ће своју 
обавезу пренети на Колективног 
оператера или ће плаћати накнаду 
држави. Предлог је сагласан са 
Директивом 2012/19 ЕУ, па би се 
тиме ускладио Закон о управљању 
отпадом са ЕУ директивом. 
Предности новог медела управљања 
ЕЕ отпадом преко колективног 

Закон о 
управљању 
отпадом ("Сл. 
гласник РС", бр.  
36/09, 88/10 i 
14/16) 
-Директива 
2012/19 ЕУ. 

*Реализација у току  
 
Према информацијама 
Министарства 
пољопривреде и 
заштите животне 
средине у новом 
Закону о управљању 
отпадим чије је 
доношење планирано 
за другу полвину 2017. 
биће унето и питање 
колективних 

Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 
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оператера биле би бројне (мања 
накнада, а тиме и цена производа, 
једнак третман свих произвођача и 
увозника, потпуна контрола над 
финансијама од стране државе, 
транспарентно финансирање 
рециклера, дефинисана  
одговорност за остваривање 
постављених циљева, накнаде за ЕЕ 
производе примерене трошковима 
управљања ЕЕ отпадом, значајније 
инвестиције у инраструктуру, јачање 
сакупљачке мреже, већа упосленост 
капацитета рециклажне индустрије). 

индустријских шема и 
продужене 
одговорности 
произвођача. 
 
Представници ПКС су 
укључени у рад 
Министарства поводом 
ове теме 

Увоз неопасног отпада са зелене листе и 
окер листе 
 
Земље у региону (Албанија, Федерација Босна 
и Херцеговина, Хрватска, Мађарска, Румунија) 
су омогућиле цементној индустрији да 
користи  неопасан отпад као енергент у 
процесу производње. Заменом фосилних 
горива алтернативним изворима смањују се 
трошкови производње, а тиме и цена цемента. 
Задржавање забране увоза неопасног отпада 
угрожава рад домаће цементне индустрије. 
 
 

Дозволи увоз неопасног отпада са 
зелене листе и окер листе Цементној 
индустрији Србије, на основу Члана 
38. Закона о управљању отпадом (Сл 
гласник  РС, број 36/09,88/10,14/16),  
који децидно прописује ПОНОВНУ 
УПОТРЕБУ И ПОНОВНО 
ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ 
ОТПАДА. 

Закон о 
управљању 
отпадом 

*Реализација у току 
 
 

Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 

Преиспитивање подстицајних средства за 
рециклажну индустрију 
Доделу подстицајних средстава рециклажној 
индустрији која траје од 2010. требало би 
озбиљно преиспитати, како би се постигла 
одрживост и транспарентност. 

Изменити подзаконске акте -  уредбе 
и правилнике, у циљу обезбеђења 
одрживог и транспарентног система 
доделе субвенција по степену 
рециклаже и примене најбољих 
доступних техника (BAT) 

Правилник о 
усклађеним 
износима накнаде 
за управљање 
посебним 
токовима отпада 
("Сл. гласник РС", 
бр. 31/15)  

*Реализација у току 
 
Образована Радна 
група која ће бити 
одговорна за израду 
текста нацрта Уредбе, у 
којој ПКС има 
представника 

Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 
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Уредба о висини и 
условима за 
доделу 
подстицајних 
средстава ("Сл. 
гласник РС", бр. 
88/09, 67/10, 
101/10, 86/11 
и35/12) 

Одсуство системског оквира за подстицај  
зеленој економији 
Неопходно је обезбедити континуитет и 
предвидивости у систему финансирања 
заштите животне средине, у циљу смањења 
негативних утицаја на здравље, санације 
загађених локација, уклањања историјског 
отпада из предузећа у реструктурирању и 
стечају, отпада и отпадне воде, развоја 
рециклажне индустрије.... 

Оснивање Зеленог фонда Србије, као 
буџетског фонда, у складу са Законом 
о буџетском систему, обезбедило би 
успостављање континуитета и 
предвидивости у систему 
финансирања заштите животне 
средине (Чл. 90. Закона о изменама и 
допунама Закона о заштити животне 
средине) 

Закон о изменама 
и допунама Закона 
о заштити животне 
средине ("Сл. 
гласник РС", бр. 
14/16) 
 
Потребно је 
доношење 
подзаконских 
аката 
 

*Упућена 
иницијатива 
 
Потребни су 
подзаконски акти 
ПКС је у 
координацији са ГИЗ-
ом приступила 
изради текста нацрта 
Стратегије за 
увођење циркуларне 
економије у Србији 
(рок крај 2017) 

Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 

Израда коначне верзије Нацрта закона о 
изменама и допунама Закона о средствима 
за заштиту биља 

Циљ је да се направи јасан и  примењив 
законски оквир, који би био транспарентно 
донесен. 

 

 

Тражити од Министарства 
пољопривреде и заштите животне 
средине  званичну, коначну верзију  
Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о средствима за 
заштиту биља. 
Једна од верзија Нацрта је прошла 
јавну расправу, дате су примедбе, на 
које није било одговора, и од тада се 
Нацрту губи сваки траг. 

Закон о 
средствима за 
заштиту биља "Сл. 
гласник РС", бр. 
41/2009 

*Иницијатива 
упућена  
 
26. фебруара 2016.  
  
Очекује се одговор 
Министарства 

Министарство 
пољопривреде 
и заштите 
животне 
средине 
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Недостатак законске регулативе о 
привременом запошљавању радника 
 

Доношење Закона о агенцијама за 
привремено запошљавање 

Израда Закона о 
агенцијама за 
привремено 
запошљавање  

*Реализација у току

Представник ПКС је 
решењем Министра за 
рад, запошљавање, 
борачка и социјална 
питања укључен у 
радну групу за изаду 
текста Закона о 
агенцијама за 
привремено 
запошљавање 

Министарство 
за рад, 
запошљавање, 
борачка о 
социјална 
питања 
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Имплементација дуалног стручног 
образовања захтева системски оквир, 
којим ће се регулисати права и обавезе 
учешћа привреде у образовању, као и 
права и обавезе осталих учесника  

Привредна комора Србије је начинила листу 
потребних измена и допуна постојећег 
законодавног оквира, које ће омогућити 
системско регулисање учешћа привреде у 
образовању. Идентификовали смо потребу за 
интервенцијама у следећим подручјима:   
 
А) Правни и уговорни основ за учење на раду 
Б) Безбедност и заштита здравља на раду  
В) Финансирање образовања на радном месту 
Г) Осигурање квалитета образовања у 
компанијама (акредитација ученичких радних 
места, лиценцирање инструктора, 
дефинисање улоге наставника практичне 
наставе)   
Д) Утврђивање листе профила за образовање 
са елементима дуалног модела 

Формирати међуминистарску радну 
групу која ће координирати или 
боље руководити целокупним 
процесом увођења дуалног 
образовања (израда законодавног 
оквира и надзор на над почетком 
примене истог). Ова радна група 
треба да буде састављена од 
представника:  
‐ Министарства просвете 
‐ Министарства финансија 
‐ Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и 
социјална питања 

‐ Министарства државне управе и 
локалне самоуправе  

‐ Министарства привреде  
‐ Националне службе за 

запошљавање 
‐ Сталне конференције градова и 

општина 
‐ Привредне коморе Србије  
‐ Центра за образовне политике 

Више прописа, 
релевантних за 
теме наведене у 
првој колони  

*Упућена 
иницијатива 
8.11.2016. 

Влади Републике 
Србије, кабинету 
премијера  

Непоштовање рокова предвиђених  
Законом о уџбеницима 
Због непоштовања рокова предвиђених  
Законом о уџбеницима од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког 

Једини начин да се превазиђу 
проблеми настали због 
непоштовања рокова је да 
Министарство донесе одлуку да се 
ове године не спроводи процедура 

Закон о 
уџбеницима ("Сл. 
гласник РС", бр. 
68/15) 

*Делимично решено 

Иницијатива је 
упућена 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
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развоја, издавачи нису у могућности да 
професионално, на време и у складу са 
Законом изврше своје обавезе. 
  
 

одређивања цензуса од 5%, сачини 
детаљну анализу свих проблема и 
пропуста и покрене иницијативу за 
измену законских одредаба које су 
се у пракси показале као 
неспроводиве. 
 
Потребна је потпуна и доследна 
примена Закона 

 

Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
13.јула 2016. године 
(Бр: 29/1/11) 

Проблеми су решени 
делимично: План 
уџбеника је усвојен са 
4 месеца кашњења.  

Расписан је јавни 
позив за избор 
уџбеника и објављена 
је Листа уџбеника.  

Нема информација о 
Пројекту бесплатних 
уџбеника,није 
прописан начин 
прилагођавања 
садржаја и формата 
уџбеника... 
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Стандарди квалитета уџбеника 
Национални просветни савет је два пута 
гласао и није усвојио Стандарде квалитета 
уџбеника. Након тога је министар просвете 
донео одлуку да се Стандарди усвоје. 
Подзаконски акт о стандардима квалитета 
уџбеника требало би да буде основни 
инструмент за стварање амбијента за 
тржишно надметање издавача у погледу 
квалитета уџбеника. Предлог овог документа 
је такав да не може испунити ту основну улогу 
већ обрнуто, с великом вероватноћом може 
довести до многих негативних последица. 
 

Формирати компетентну радну групу 
за дефинисање стандарда квалитета 
уџбеника, која би добила задатак да 
изради потпуно нови предлог. 
 
Потребан је потпуно нови предлог 
Стандарда квалитета уџбеника.  

Стандарди 
квалитета 
уџбеника 

*Иницијатива 
упућена 

Бр.29-2/35,  
10. новембар 2015. 

Чланови 
Националног 
просветног савета 
траже додатна 
тумачења за 
Стандарде квалитета 
уџбеника. 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
 
 

Правилник о критеријумима за 
формирање највише малопродајне цене 
уџбеника 
 
Предлог  правилника о критеријумима за 
формирање највише малопродајне цене 
уџбеника, приручника и наставних материјала 
са ПДВ-ом и начину рада Комисије за 
одређивање највише малопродајне цене 
уџбеника, приручника и наставних материјала 
са ПДВ-о, није у складу са Законом о 
уџбеницима као ни са договорима који су 
вођени приликом израде Закона о 
уџбеницима.  
 
 

Потребно је преиспитати поступак 
доношења Предлога Правилника. 
 

 
Предлог 
правилника о 
критеријумима за 
формирање 
највише 
малопродајне 
цене уџбеника, 
приручника и 
наставних 
материјала са ПДВ-
ом 

*Упућена 
иницијатива 

 (Бр.29/2/11,  
13. jул 2016) 

Према 
информацијама 
којима располаже 
ПКС, ова тема биће 
предмет рада 
формиране радне 
групе  

 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
 
Mинистарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
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Приступ електронској бази научних података 
Кобсон (Универзитетска библиотека, 
Универзитет у Београду) 

Групација производјача средстава за 
заштиту биља организована при 
Привредној комори Србије, имајући пре 
свега у виду значај научних информација у 
смислу развоја производа и услуга у 
области производње и примене средстава 
за заштиту биља, као и захтеве везане за 
законски поступак који претходи 
одобравању стављања у промет средстава 
за заштиту биља, покреће иницијативу да 
се свим заинтересованим предузећима из 
Србије, без обзира на привредну грану 
којој припадају, омогући директно 
коришћење ове базе података.  

Иницијатива је да се преко ПКС 
фирмама/предузећима омогући 
директан приступ електронској бази 
научних података Кобсон 
(Универзитетска библиотека, 
Универзитет у Београду), уз плаћање 
чланарине и по истим условима као 
за научне институције у Србији. 

 

Омоћити ПКС 
приступ 
електронској бази 
научних пдатака 
Кобсон 

*Нова иницијатива Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Недовољна безбедност грађана у 
угоститељским објектима 
Неопходно је унапредити заштиту 
угоститељских објеката од пожара да се не би 
поновили трагични догађаји из 
угоститељских објеката у Новом Саду. 
 
 

Одложити примену Правилника о 
техничким нормативима за заштиту 
угоститељских објеката од пожара за 
12 месеци (са применом је требало 
да се почне 18.07.2016.). Време до 
почетка примене Правилника 
искористити за унапређење свести о 
ризику од пожара и безбедносне 
културе, за изградњу сериозне 
процене угрожености објеката од 
пожара од стране лиценцираних 
стручних лица ... 

Правилник о 
техничким 
нормативима за 
заштиту 
угоститељских 
објеката од 
пожара („Сл. 
гласник РС,  
бр.61/15) 

*Иницијатива упућена  
20.06.2016 

Министарство 
унутрашњих 
послова 

Нацрт акционог плана за спровођење 
Стратегије националне безбедности 
Републике Србије 

 
У току је израда Нацрта Стратегије 
националне безбедности Републике Србије  

Текст Нацрта достављен је на 
мишљење ПКС 3. новембра 2016. 
године. 

Упућен је  предлога за укључивање 
ПКС у реализацију Акционог плана 
Стратегије 

 

 

 

 

 

Стратегије 
националне 
безбедности 
Републике Србије 

*Упућена иницијатива  
Достављено је мишљење 
Привредне коморе 
Србије на Нацрт 
акционог плана за 
спровођење Стратегије 
националне безбедности 
Републике Србије 
23.новембра 2016. 

 

Министарство 
унутрашњих 
послова -  
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„Учење на даљину“ за лиценцирање 
службеника обезбеђења Правилником  о 
програмима и начину спровођења обуке за 
вршење послова приватног обезбеђења није 
предвиђено „учење на даљину“, као један од 
начина за припрему кандидата за полагање 
стручног испита и прибављања лиценци 
службеника обезбеђења. 

Донети измене и допуне  
Правилника о програмима и начину 
спровођења обуке за вршење 
послова приватног обезбеђења у 
смислу увођења могућноста „учења 
на даљину“, као једног од начина  
убрзавања процеса обуке и 
реализације лиценцирања 
службеника обезбеђења у што 
краћем року. 

Правилник о 
програмима и 
начину 
спровођења обуке 
за вршење 
послова приватног 
обезбеђења („Сл. 
гласник РС“, 
бр.117/14 

 

*Упућена иницијатива  
Министарству 
унутрашњих послова  

 

Министарство 
унутрашњих 
послова - 
Стручни савет 
министра 

 

Недоношење подзаконских аката у 
области приватног обезбеђења 
Због недоношења подзаконских аката у 
области приватног обезбеђења (две уредбе) 
немогућа је потпуна примена Закона о 
приватном обезбеђењу. 

Припремљени су и достављени 
предлози текстова две уредбе:  о 
обавезно обезбеђеним објектима и о 
минималним техничким условима 
обавезне уградње система техничке 
заштите у банкама и другим 
финансијским институцијама 

Закон о приватном 
обезбеђењу 

*Реализација у току

Иницијатива  
достављена 
Министарству 
унутрашњих послова 

У току је  израда 
Правилника о обавезној 
заштити финасијских 
институција 

Министарство 
унутрашњих 
послова  

Закон о странцима 
 
Привредна комора Србије препознаје 
потребу страних држављана који учествују у 
менаџменту привредних друштава која 
послују на територији Србије и доприносе 
доброј привредној клими у нашој земљи, за 
олакшаним третманом административних 
процедура које је неопходно испунити за 
добијање боравишне дозволе ових лица. 
 

Успоставити сарадњу ПКС и МУП на 
питањима од значаја за олакшан 
третман административних 
процедура за добијање боравишне 
дозволе страних држављања. 

С обзиром да је у поступку 
доношење новог Закона о 
странцима, потребно је размотрити 
активности које би допринеле 

Закон о странцима 
("Сл. Гласник РС", 
бр. 97/2008) 

*Реализација у току 

На основу састанка 
одржаног у 
Министарству 
унутрашњих послова 
упућена је иницијатива 
ПКС 18.новембра (Број:04 
– 1/1) са предлогом 
сарадње ПКС и МУП о 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
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 олакшаној реализацији ових послова 
МУП, преко ПКС, која би 
представљала сервис својим 
чланицама по овој теми. 

олакшаном третману 
административних 
процедура страних 
држављања.  
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МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Нормирани трошкова који се исплаћују 
обвезнику – аутору за снимање филма 
 
 

Изменити чл. 56. ст. 2. Закона о 
порезу на доходак грађана, којим би 
се проценат нормираних трошкова 
за снимање филма, филмску глуму, 
сценографију, костимографију и 
остале делатности у 
кинематографији, са садашњих 43% 
од бруто прихода повећао на 80-90% 
од бруто прихода. 

Закон о порезу на 
доходак грађана 
("Сл. гласник РС", 
бр. 24/01, 80/02, 
80/02 - др. закон, 
135/04, 62/06, 
65/06 - испр, 31/09, 
44/09, 18/10, 50/11, 
91/11 - одлука УС, 
7/12 - усклађени 
дин. изн, 93/12, 
114/12 - одлука УС, 
8/13 - усклађени 
дин. изн, 47/13, 
48/13 - испр, 
108/13, 6/14 - 
усклађени дин. 
изн, 57/14, 68/14 - 
др. закон, 5/15 - 
усклађени дин. 
изн, 112/15 и 5/16 - 
усклађени дин. 
изн.) 

* Упућена иницијатива 
Иницијатива  упућена 
Министарству културе у 
новембру 2015.  У 
одговору Министарства 
из децембра 2015. стоји 
да су иницијативу 
проследили  
Министарству 
финансија, са молбом да 
размотре могућност 
измене члана. 

Министарство 
културе и 
информисања 
 
Министарство 
финансија 
Министарство 
привреде 
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Регистрација кајака који се користе као 
основна опрема за обављање привредне 
делатности  
У уписнике чамаца и плутајућих објеката не 
уписују се спортски чамци без сопственог 
погона (веслачки чамци, кајаци, кануи, 
једрилице и слично) намењени такмичењу, 
чамци без сопственог погона који нису дужи 
од два и по метра, педолине, водени бицикли, 
даске и слична пловила ако се њима не 
обавља привредна делатност. Кајаци,  
уколико се користе за обављање привредне 
делатности-авантуристичке туре , треба да се 
региструју  и ако се користе као основна 
опрема за обављање ове делатности. Због 
трошкова регистрације (пр.за 5о кајака на 
годишњем нивоу би требало платити 
175.000,00 дин) ова делатност постаје 
неисплатива.  

Изменити чл. 153. Закона о  државној 
припадности и упису пловила у смислу 
либерализације регистрације кајака 
који се користе као основна опрема за 
обављање привредне делатности. 

Закон о  
државној 
припадности и  
упису пловила 
("Сл. гласник РС", 
бр. 10/13, 18/15} 
 

*Нова иницијатива Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
 

Дефинисање пловила у складу са Законом 
о туризму 
Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 
36/09,88/10,99/11-др закон,93/12,84/15) 
предвиђа, постојање пловног објекта за 
панорамско разгледање (чл. 81.) класе 
излетничко-туристичких пловила као 
најчешће и најмасовније коришћеног дела 
наутичке туристичке понуде. Закон о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама 
("Сл. гласник РС", бр. 73/10, 121/12) не 
препознаје такве врсте пловила, већ у погледу 
броја путника (туриста) који се могу укрцати 
на пловило препознаје само пловила која 

Дефинисати пловила у складу са 
одредбама Закона о туризму, односно 
усагласити одредбе ова два закона  

Закон о туризму 
("Сл. гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 
99/11-др закон, 
93/12, 84/15) 
Закон о 
пловидби и 
лукама на 
унутрашњим 
водама ("Сл. 
гласник РС", бр. 
73/10, 121/12) 

*Упућена иницијатива 
6.04.2016. 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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могу примити до 12 особа, а сва остала 
пловила са капацитетом преко 12 особа се 
третирају као „путнички брод“  који може 
примити онај број путника који му је одређен 
решењем надлежног државног органа, 
приликом регистрације истог, иако своју 
делатност обављају у ограниченом простору 
одређеног акваторијума. 

Неадекватност техничке регулативе за 
тракторе и пољопривредна возила 
(прилокице и др.) 
Не постоји адекватна законска регулатива 
која обухвата и обједињује захтеве за 
безбедност трактора и пољопривредних 
возила за коришћење у пољопривреди и у 
саобраћају. Закон о безбедности у саобраћају 
и на путевима и Правилник о подели 
моторних и прикључних возила и техничким 
условима за возила у саобраћају на путевима 
не даје решења адекватна постојећој 
регулативи EU/OECD/UN ECE ,па се на исти 
начин и не примењују за домаће и увозне 
производе нпр. за тракторске приколице, 
мотокултиваторе и заштитне рамове за 
тракторе. Из истих разлога, у последње 
четири године, регистрација тракторских 
приколица наших произвођача је била 
практично немогућа, док се увозне региструју 
без икаквих проблема. 

Хитно усаглашавање и доношење 
прописа адекватних  Директиви 
2003/37/EC ( Directive 2003/37/EC of the 
European Parliament and of the Council 
of 26 May 2003 on type-approval of 
agricultural or forestry tractors, their 
trailers and interchangeable towed 
machinery, together with their systems, 
components and separate technical 
units and repealing Directive 
74/150/EEC), Правилнику EU  167/2013 
(Regulation (EU) No 167/2013 of the 
European Parliament and of the Council 
of 5 February 2013 on the approval and 
market surveillance of agricultural and 
forestry vehicles ), Правилнику EU 
2015/208  
(supplementing Regulation (EU) No 
167/2013 of the European Parliament 
and of the Council of 8 December 2014 
with regard to vehicle functional safety 
requirements for the approval of 
agricultural and forestry vehicles) и 
Правилнику EU 2015/504 
(implementing Regulation (EU) No 
167/2013 of the European Parliament 
and of the Council of 11 March 2015 with 
regard to the administrative 
requirements for the approval and 

Закон о 
безбедности у 
саобраћају и на 
путевима ("Сл. 
гласник РС", бр. 
41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 - 
одлука УС, 55/14, 
96/15 др. закон и 
9/16 одлука УС); 
Правилник о 
подели 
моторних и 
прикључних 
возила и 
техничким 
условима за 
возила у 
саобраћају на 
путевима  ("Сл. 
гласник РС", бр. 
40/12, 102/12, 
19/13, 41/13, 
102/14, 41/15, 
78/15, 111/15 и 
14/16) 
Директива 
2003/37/EC; 

*Нова иницијатива Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
 
 
Министарство 
привреде 
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market surveillance of agricultural and 
forestry vehicles). 

Directive 
74/150/EEC; 
Regulation (EU) 
No 167/2013; 
Regulation (EU) 
No 167/2013. 

Управљање грађевинским отпадом 
Управљање грађевинским отпадом 
представља област која није у потпуности 
регулисана законом. Ставарењем нових 
материјала из рециклажног отпада, повећао 
би се број запослених , дошло би до уштеде 
материјалних средстава у изградњи 
грађевинских објеката и инфраструктуре и 
позитивног утицаја на заштиту природних 
добара и ресурса , као што су шљунак и камен. 

Потребно је додатно законски 
регулисати ову област ус кладу са 
принциима управљања 
грађевинским отпадом у складу са 
Протоколима ЕУ која регулишу ову 
област.. 

Доношење 
прописа који би 
регулисао 
управљање 
грађевинским 
отпадом 

*Упућена иницијатива  

Допуна предлога Правилника о испиту за 
стицање сведочанства о оспособљености 
за обављање делатности возара 
унутрашње пловидбе 
У предлогу Правилника о испиту за стицање 
сведочанства о оспособљености за обављање 
делатности возара унутрашње пловидбе није 
било предвиђено признавање стечених права 
лицима која имају најмање 3 године 
практичног искуства у свакодневном 
управљању предузећем, како је предвиђено 
Директивом 87/540/ЕЕЗ, од 9. новембра 1987. 
г. 
 

Предвидети признавање стечених 
права лицима која имају најмање 3 
године практичног искуства у 
свакодневном управљању предузећем 

Предлог 
правилника о 
испиту за 
стицање 
сведочанства о 
оспособљености 
за обављање 
делатности 
возара 
унутрашње 
пловидбе  

*Реализовано 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
обавестило је дописом 
ПКС да је прихваћена 
иницијатива ПКС, те да 
ће иста бити унета на 
обрасцу 3 Предлога 
правилника, на страни 2 

Допуна и измена Правилника  о образцу 
дозволе за каботажу (Службени гласник РС 
број 13/16) 

ПКС је предложила и усагласила са 
надлежним  министарством  допуну 
образца дозволе за каботажу 

Правилник  о 
образцу дозволе 
за каботажу 
(Службени 

*Реализовано 
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 гласник РС број 
13/16) 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре у 
сарадњи са ПКС 
усагласили измене и 
допуне Образца  

Измена правилника о најмањем броју 
чланова посаде које морају имати бродови 
и друга пловила трговачке морнарице 
Постојећи Правилник о најмањем броју 
чланова посаде које морају имати бродови и 
друга пловила трговачке морнарице 
предвиђа већи број чланова посаде од 
неопходног. 
 
 

ПКС је упутила иницијативу 
надлежном министарству да се члан 
14, 15. и 16. Правилника измене и 
потпуно усагласе са Резолуцијом 
Економске комисије Уједињених 
нација за Европу број 61 
 
Прописати: 
да се бродарцима из службе машине 
омогући да обављају послове 
морнара; 
 
да се регулише и најмањи број 
чланова посаде за пловила у стајању у 
случају ремонта, распреме и чекања; 
 
да се у најмањи број чланова посаде 
уврсти и приправник; 
 
да се број чланова у посаде у служби 
машина усклади са постојећим стањем 
и савременим решењима; 
 
да се измене чланови 6. став 3, члан 19. 
став 3 и члан 20. став 2. 
 
 

Правилник о 
најмањем броју 
чланова посаде 
које морају 
имати бродови и 
друга пловила 
трговачке 
морнарице (''Сл. 
гласник РС'' бр. 
28/15 и 99/15) 

*Реализација у току, 
делимично усвојено 
 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструцтуре 
обавестило је ПКС да се 
предложена иницијатива 
о најмањем броју 
чланова у посаде у 
служби машина 
прихвата. 
 
Предлог да се у најмањи 
број чланова посаде 
уврсти и приправник 
није прихваћен. 
 
Предлог да се 
правилником регулише 
И најмањи број чланова 
посаде за пловила у 
стајању у случају 
ремонта, распреме И 
чекања није прихваћен у 
делу који се односи на 
одређивање најмањег 
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броја чланова посаде 
када се брод налази у 
распреми. У вези са 
делом који се односи на 
одређивање најмањег 
броја чланова посаде за 
пловила која нису у 
пловидби (док чекају 
робу или наредбу) 
тражена је достава 
конкретног предлога 
ПКС, како би се ово 
питање размотрило од 
стране Министарства. 
 
Предлог  измена члана 6. 
став2, члана 19. став 3 и 
члана 20. став 2. нису 
прихваћене. 
 

Допуна Предлог правилника о обављању 
послова бродских агената и агената 
посредника  
Предлогом правилника о обављању послова 
бродских агената и агената посредника 
дефинисани су преоштри услови 

ПКС је предложила следеће допуне 
Предлога правилника: 
Смањити услове у погледу броја 
просторија коју ће агент морати да 
има у свом регистрованом седишту, са 
две на једну. 
Сем познавања енглеског језика 
омогућити познавање и осталих 
„дунавских језика“ (немачког, руског 
или француског) 
Захтеве за поседовањем РИС опреме и 
бродске радио станице не 
прописивати за агенте посреднике и 
агенте који поступају искључиво по 
налозима налогодаваца који раде на 
мору 
 

Предлог 
правилника о 
обављању 
послова 
бродских 
агената и агената 
посредника 

*Реализовано 
 
Министарство 
грађевинарства 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
обавестило је ПКС да су 
прихваћене предложене 
допуне  
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Непрецизно дефинисана одредба члана 
179.Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају 
Одредбама члана  179. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају утврђена је 
обавеза ПКС да, по захтеву превозника 
спроведе поступак провере усклађености 
важећих редова вожње са Даљинаром за 
међумесни саобраћај ("Сл. гласник РС" бр. 
120/12, 2/14 и 3/14) и овери усклађене редове 
вожње. Према мишљењу Министарства не 
постоји утврђен акт на који начин и у складу 
са којим актом би овај поступак био 
спроведен. С обзиром на чињеницу да велики 
проценат редова вожње није у сагласности са 
Даљинаром, класичном провером 
усклађености и применом члана 179. Закона 
дошло би до гашења ове привредне гране и 
до колапса у мобилности становништва. 
Наиме, преко 85% редова вожње, односно 
полазака не би могло да се региструје, иако је 
велики број редова вожње заправо у 
маргиналном одступању у односу на 
Даљинар. 

ПКС је,  у складу са закључком са 
седнице Групације за превоз путника у 
друмском саобраћају и аутобуске 
станице од 11.02.2016. године, упутила  
иницијативу за брисање члана 179. 
Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају. 
 

Закон о превозу 
путника у 
друмском 
саобраћају ("Сл. 
гласник РС" бр. 
68/15) 

*Реализација у току 
 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре је 17. 03. 
2016. г. обавестило ПКС 
да је спремно да у 
најкраћем могућем року 
размотри предложену 
иницијативу у сарадњи 
са представницима ПКС. 
С тим у вези од стране 
МГСИ  образована је 
Радна група  за израду 
Нацрта закона о о 
изменама Закона о 
превозу путника у 
друмском саобраћају 

Предлог Уредбе о допуни Уредбе о 
условима које морају да испуњавају луке, 
пристаништа и привремена претоварна 
места 

Достављене примедбе, усаглашене на 
заједничкој седници Групација за луке 
и пристаништа и Групације за речно 
бродарство на предлог Уредбе 

Уредбе о 
условима које 
морају да 
испуњавају 
луке, 
пристаништа и 
привремена 
претоварна 
места, 
Сл.гласник бр. 
33/2015 i 86/2016 

*Реализовано 
 
Донета Уредба, СЛ. 
Гласник 86/2016. 
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Нацрт закона о изменама и допунама 
Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама 

Достављене примедбе, усаглашене на 
заједничкој седници Групација за луке 
и пристаништа и Групације за речно 
бродарство на предлог Уредбе 

Закона о 
пловидби и 
лукама на 
унутрашњим 
водама, 
Сл.гласник РС 
бр. 73/2010, 
121/2012, 
18/2015, 96/2015 
- др. Закон и 
92/2016  

*Реализовано 
 
Донет Закон о изменама 
и допунама  92/2016 
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МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Означавање енергетске ефикасности за 
електричне уређаје 
До сада је донешено низ правилника за 
означавање енергетске ефикасности 
електричних уређаја (машина за прање веша, 
судова, електричне пећнице, електричне 
сијалице и светилкјке, расхладне уређаје, 
телевизоре, уређаје за климатизацију) али се 
чека доношење правилника за остале 
електричне уређаје. 

 

На основу Оквирне директиве ЕУ 
(2010/30/ЕУ) потребно је донети 
правилнике за  

 Канцеларијску опрему, 
укључујући рачунаре, сервере, 
опреме за обраду слике, УШПС 
уређаје, 

 усисиваче,  
 бојлере,  
 аспираторе... 

 

Правилник о 
означавању 
енергетске 
ефикасности за 
електричне уређаје 
 
До сада је донешено 
низ правилника за 
означавање 
енергетске 
ефикасности 
електричних уређаја 
(машина за прање 
веша, судова, 
електричне пећнице, 
електричне сијалице 
и светилкјке, 
расхладне уређаје, 
телевизоре, уређаје 
за климатизацију) 
али се чека 
доношење 
правилника за 
остале електричне 
уређаје. 

 

*Нова иницијатива

 

Министарству 
рударства и 
енергетике 
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МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Регулисање парафискалних намета 
Одрживост малих и средњих предузећа 
угрожена је великим бројем накнада и такси 
утврђених великим бројем закона. Поред тога, 
локалне власти самостално утврђују висину 
локалних такси без јединствених критерија, па 
се локалне таксе знатно разликују од општине 
до општине. Одсуство критеријума и 
методологије примене закона за последицу 
има гашење привредних субјеката и пораст 
сиве економије. 
 

Министарство финансија у сарадњи са 
Координационим  телом за 
усмеравање активности на сузбијању 
сиве економије треба да приступи 
решавању овог проблема кроз измену 
постојећих закона или доношење 
новог закона којим би се 
кодификовале све постојеће накнаде и 
дефинисали критеријуми на основу 
којих би локалне самоуправе 
уврђивале локалне таксе. Неопходно 
је да постоји предвидивост трошкова, 
транспарентност и рационално 
коришћење јавних добара. 

Измена сета 
прописа који 
регулишу 
надлежност и 
финансирање 
локалне 
самоуправе 

*Упућиване 
иницијативе 

Министарство 
финансија 
 
Министарство 
државне 
управе и 
локалне 
самоуправе 
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Обављање послова заступања  
Закон о осигурањује значајно је 
либерализовао услове за  обављање послова 
заступања. Чланом 105. је  уведена могућност 
да послове заступања могу да обављају и лица 
која нису у радном односу код друштва за 
заступање, код заступника у осигурању и 
правних лица из члана 98. став 2. Закона 
(банке, лизинг компаније и Поште Србије). 
Међутим задржан је услов да и та лица морају 
имати овлашћење НБС, односно морају бити 
овлашћени заступници, што подразумева да 
испуњавају прописане  услове у погледу 
обуке и полагања испита за стицање тог 
звања. Посебан проблем за ширење мреже 
заступника је то што је Одлуком о стицању 
звања и усавршавања овлашћених 
посредника и овлашћених заступника у 
осигурању, прописано да овлашћени 
заступник треба да има најмање 6 месеци 
радног искуства у лицу које пружа 
финансијске услуге. То отвара питање, где 
лице које жели да постане овлашћени 
заступник може да стекне радно искуство, 
уколико није запослено код лица која пружају 
услуге заступања.  
 

Допунити Закон о осигурању у смислу 
увођења института зависног 
заступника - додати 
 нови члан 98а, како би се омогућило  
да и физичка лица која немају 
овлашћење НБС, могу обављати 
послове заступања  под условом: да 
послове заступања обавља у име и за 
рачун једног друштва за осигурање; да 
износ годишње премије или суме 
осигурања по  једном уговору, не 
може бити већи од  износа који 
пропише  НБС. Истовремено 
прописати да је друштво за осигурање 
дужно да обучи зависног заступника и 
пружи му потребна знања и 
информације потребне за продају 
осигурања из уговора о заступању, као 
и да води регистар зависних 
заступника, који мора учинити 
доступним за надзор Народној банци 
Србије.   

Закон о 
осигурању   
("Сл. гласник РС", 
бр. 139/14) 

*Иницијатива 
покренута 2014, 
обновљена 2015.  
Став НБС  бр. 3703/2/15 
од 21.10.2015. године. 
(дат као прилог  уз 
одговор  на  сумиране 
иницијативе достављене 
НБС)  
је да је за сада  извршен 
прихватљив степен 
либерализације  канала 
продаје. За даљу 
либерализацију требало 
би саагледати ефекте 
донетих промена.  
Идентичан је и став 
Министарства финансија 
Бр.011-00-128/2015-16 
6. октобар 2015 у 
одговору на иницијативе 
добијене од ПКС, а које 
се односе на 
финансијски систем. 

 

Народна банка 
Србије, 
бр.09 - 2/8 
3. јун 2014. 
године 
Министарство 
финансија 
Бр. 01-5/253  
22. септембар 
2015. године 
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РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Привлачење инвестиција 
Имајући у виду значај привлачења, како 
страних тако и домаћих инвеститора, 
Привредна комора Србије је припремила 
предлог Протокола о међусобној сарадњи 
са Републичким геодетским заводом. 
 
Предмет Протокола je међусобна сарадња 
страна потписница Протокола 
ради  повећања ефикасности и 
унапређење пословања РГЗ-а, у циљу 
ефикасније реализације инвестиција у 
Републику Србију. 

 
 
 

 

Предмет Протокола je међусобна 
сарадња страна потписница 
Протокола ради  повећања 
ефикасности и унапређење 
пословања РГЗ-а, у циљу ефикасније 
реализације инвестиција у 
Републику Србију. 

 
Привредна комора Србије ће, у 
складу са својом основном улогом 
унапређења и заштите интереса 
српске привреде, отворити нови 
сервис који ће пружати стручну 
помоћ потенцијалним 
инвеститорима и од њих 
прикупљати све податке о великим 
инвестицијама у Републику Србију, а 
чија је  реализација условљена 
претходним поступком који се води 
пред РГЗ-ом. 
Након прикупљања свих потребних 
информација и обраде података 
ПКС  ће у  редовно достављати 
податке РГЗ-у,  како би се РГЗ старао 
да у оквиру својих 
капацитета  благовремено реши по 
захтеву инвеститора, а све у циљу 
подршке привреди и развоју 
инвестиција у Републици Србији. 

Протокол о 
међусобној 
сарадњи 
између ПКС и 
Републичким 
геодетским 
заводом 

*Реализација у току

У другој половини 
децембра месеца 2016. 
Потписаће се Протокол 
о међусобној сарадњи 
између ПКС и 
Републичког геодетског 
завода 

Републичком 
геодетском 
заводу 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 






