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Р Е З И М Е 

Пандемија изазвана заразном болешћу КОВИД-19, утицала је на све аспекте економске активности, на нивоу појединачних земаља, и на 

глобалном нивоу. 

Земље погођене Корона вирусом прибегавале су рестриктивним мерама, у циљу спречавања и ширења негативних последица заразне болести, 

уводећи ванредне мере, а једна од првих мера које су спроведене је затварање границa за промет робе и путника. Ступање на снагу ванредних 

мера, резултирало је смањењем капацитета процеса рада, заустављањем производње и прекидом нормалног тока пословања. Сектори привреде, 

попут угоститељства, туризма и транспорта путника, у потпуности су прекинули пружање услуга корисницима, што директно или индиректно утиче 

на пословање и у другим секторима у ланцу снабдевања и логистике. Међутим, постоје и сектори који преживљавају блажи негативни утицај, као 

што су прехрамбена и фармацеутска индустрија, трговина, производња медицинских средстава и заштитне опреме, а насупрот томе, отварају се и 

нове прилике за пословање на даљину, као на пример учење online.  

Након проглашавања ванредног стања у Републици Србији, 15. марта 2020. године, због појаве КОВИД-19 у Србији, Привредна комора Србије 

реаговала је промптно како би пружила подршку привреди у ванредним околностима пословања: 

 

 Успостављен је Инфо сервис за поуздано информисање привреде о кључним питањима, одлукама, мерама и препорукама Владе 

Републике Србије и њиховом утицају на поједине секторе привреде; 

 Формиране су и посебне кризне групе за секторе трговине, фармацеутску и хемијску индустрију, хотелијерство и банкарство; 

 Објављен је Кодекс понашања као препорука компанијама у циљу преузимања мера ради спречавања ширења заразних болести; 

 У раду Кризног штаба за отклањање штетних последица по привреду услед КОВИД-19, као заступник целокупне привреде учествовао је 

председник Привредне коморе Србије; 

 Привредна комора Србије учествовала је у изради мера економске политике за пружање подршке привреди и била иницијатор за 

формирање имплементационог тима за спровођење мера, у чијем раду је и активно учествовала; 

 Успостављена је оперативна сарадња са билатералним коморама и осталим пословним асоцијацијама по питању брзог и ефикасног 

пружања одговора на питања привреде у вези директних давања државе, одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде, кредита за 

ликвидност и гарантних шема;  

 Стручне службе Привредне коморе Србије биле су у сталном контакту са представницима Владе Републике Србије, ресорних 

министарстава и надлежних институција, као и међународних пословних асоцијација и организација, како би помогли привредницима да 
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превазиђу изазове и смање негативни утицај Корона вируса на пословне резултате и билатералне економске релације са страним 

партнерима; 

 Привредна комора Србије је у сарадњи са Министарством финансија одмах након доношења Уредбе о фискалним погодностима и 

директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских 

последица насталих услед болести КОВИД-19, припремила Упутство за примену Уредбе; 

 Истовремено Привредна комора Србије је у сарадњи са Министарством финансија припремила три сета најчешћих питања и одговора у 

вези са применом Уредбе, са укупно 84 одговора на најчешћа питања и на тај начин привредницима отклонила дилеме у вези са 

остваривањем права на мере подршке; 

 Привредна комора Србије је у сарадњи са Министарством привреде и Фондом за развој Републике Србије, припремила питања и одговорe 

у вези са применом Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним 

економским условима услед пандемије КОВИД-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, укупно 61; 

 Привредна комора Србије је учествовала у изради инструкција за наставак рада угоститељских објеката, тржних центара, јавног градског, 

приградског и локалног превоза;  

 Привредна комора Србије имала је велики број медијских објава, настављена је добра сарадња са медијима кроз сарадњу са пружањем 

информација о пословању привреде у новим околностима.  

Заступајући интересе привреде у овим ванредним околностима, Привредна комора Србије је закључно са даном укидања ванредног стања 

покренула 64 иницијативе за доношење/измену одлука и мера Владе Републике Србије у вези са пословањем привреде у условима КОВИД-19, од 

чега је прихваћено укупно 42 са циљем убрзања промета роба, очувања трговинских токова, обезбеђивања редовног снабдевања становништва, 

ограничавања цена основних животних намирница, повећања капацитета производње дезинфекционих и средстава за личну хигијену, али и 

омогућавања извоза робе спремне за извоз. 

 

Поред тога, решавани су проблеми у пословању појединачних компанија, а неки од њих су: допремање акцизних маркица за дуванску индустрију 

у тренутку отежаног промета роба, проблем преласка/превоза робе преко административног прелаза Мердаре, помоћ при легализацији 

докумената о пореклу робе за потребе извоза.  

 

Успешно спроведене реформе на дигиталној трансформацији привреде су управо кроз овај период кризе, показале да су стратешки циљеви Владе 

Републике Србије оправдани, указују на чињеницу да ће дигитална привреда имати врло важну улогу у будућем економском поретку, као и да је 
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утицај технолошких решења у периодима криза, попут ове пандемије, веома значајан. Области у којима је технологија помогла у току ове 

пандемије уједно су нам указале и на секторе који носе прилике које би требало искористити, као што су: 

 online куповина и достава; 

 настава и учење на даљину; 

 организација пословних састанака и конференција; 

 комуникација (укључујући друштвене мреже); 

 рад од куће тј. на даљину. 

 

У том смислу, посебно похваљујемо напоре Владе Републике Србије, која је у овим ванредним околностима уважавала и подржавала иницијативе 

привреде и на тај начин омогућила даље обављање привредних делатности. 

Привредна комора Србије и након окончања ванредног стања, наставља истим темпом да буде поуздан сервис привреде у пружању информација 

привредницима, која тежи потпуној нормализацији пословања уз поштовање одлука и мера које су још увек на снази, а односе се превасходно на 

заштиту здравља и безбедност запослених на радним местима.  
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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Привремена забрана уласка у Србију -
молба за додатно прецизирање Одлуке у 
вези са уведеним мерама Владе РС  
 
Проблем представља нејасноћа да ли се 
држављани Републике Србије који су 
боравили на подручјима са интензивном 
трансмисијом Корона вируса, приликом 
уласка у Републику Србију задржавају две 
недеље у карантину, а страни држављани 
враћају у земље из којих су дошли или у 
своје матичне земље?  
 
Са друге стране поставља се питање шта се 
дешава у ситуацији када је у питању страни 
држављанин који има привремени боравак у 
РС и у нашој земљи је у радном односу. Да 
ли се такво лице враћа у земљу, остаје у 
карантину, или пак улази у Републику Србију 
уколико има потврду Министарства 
здравља да је здраво. 

У циљу пружања подршке 
предузетим мерама Владе РС и 
благовременом информисању и 
пружању поузданих информација 
привредним субјектима, затражено је 
додатно прецизирање предложене 
мере која се односи на привремену 
забрану уласка странаца у Републику 
Србију, који су боравили у Народној 
Републици Кини, Републици Кореји и 
Швајцарској (прецизирано је да се 
она односи искључиво на особе које 
су боравиле у провинцији Хубеј 
Народне Републике Кине, граду Дегу 
и провинцији Северни Гјонгсанг 
Републике Кореје и кантону Тићино у 
Швајцарској), те за лица која су 
боравила у Италији и Ирану. 

Одлука о 
проглашењу 
болести КОВИД-
19 изазване 
вирусом SARS-
CoV-2 заразном 
болешћу 

*Упућена 
иницијатива 
 
13.03.2020. 
13-2/9 

Министарство 
здравља 

Иницијатива зa уклањање 
административних препрека у циљу 
обезбеђења континуитета снабдевања 
лековима, медицинским средствима и 
другим средствима за заштиту здравља 
грађана Републике Србије 
 

Предложено је уклањање 
административних препрека у 
поступцима који се воде код 
Министарства здравља, Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије 
(АЛИМС) и Републичког фонда за 
здравствено осигурање (РФЗО). 

 *Делимично 
реализовано 
 
24.03.2020. 
 
Поновљено 
02.04.2020. 

Министарство 
здравља 
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У реализацији набавке и одржавања 
континуитета снабдевања тржишта, 
учесници у ланцу снабдевања се суочавају 
са административним препрекама, чијим 
би се уклањањем обезбедило ефикасно и 
правовремено снабдевање неопходним 
производима за заштиту здравља грађана 
Србије. 

1. Да, у складу са чланом 156. 
важећег Закона о лековима, 
Министарство здравља по хитном 
поступку доноси одлуке да се лек 
пусти у промет у паковању које није 
обележено у складу са Законом 
(паковање је без контролне маркице, 
или које није обележено на српском 
језику), као и да се подносиоцима 
захтева омогући подношење истог 
електронским путем. 
2. Да се за лекове који су 
регистровани у Републици Србији, а 
за које су произвођачи, односно 
носиоци дозволе за лек најавили 
несташице, од стране РФЗО убрза 
поступак стављања на Листу Д  
3. Да се за нерегистроване 
лекове у Републици Србији за којима 
постоји у здравственим установама, 
оних који се не налазе на Листи Д и 
оних који се не издају о трошку 
средстава обавезног здравственог 
осигурања, укине ограничење у 
годишњој количини од 5000 
паковања. 
4. Да АЛИМС убрза поступак 
издавања увозних дозвола за 
нерегистроване лекове, као и 
поступак одобравања додатних 
маркица за наведене лекове.  
5. Да АЛИМС у поступку 
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одобравања увоза нерегистрованог 
лека у Републику Србију прихвата 
GMP сертификат из EUDRA базе 
сертификата. 
6. Да АЛИМС убрза поступак 
издавања Решења о 
регистрацији/продужавању/обнови 
регистрације медицинских 
средстава, као и поступак издавања 
дозволе/варијације/обнове дозволе 
за лек, који су неопходни за примену 
у превенцији и борби против вируса. 
7. Да Министарство здравља 
привремено дозволи Галенским 
Лабораторијама које имају дозволу 
за израду галенских лекова, да 
израђују и галенске лекове 70% 
етанол и 3% хидроген, као и 
биоцидна средстава (гелови за 
дезинфекцију), без спровођења 
поступка допуне важеће дозволе за 
израду галенских лекова издате од 
стране Министарства здравља. 
8. Да Министарство здравља 
привремено дозволи Галенским 
Лабораторијама апотека на 
примарном нивоу које имају дозволу 
за израду галенских лекова, да могу 
да врше снабдевање галенским 
лековима и здравствених установа 
на секундарном, односно 
терцијарном нивоу. 
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9. Да гранични санитарни 
инспектори Министарства здравља 
убрзају поступак службене контроле 
приликом увоза, као и да се убрза 
поступак издавања health sertifikatа за 
потребе извоза предмета опште 
употребе.  
 

Доношење oдлуке о пуштању у промет 
лека у паковању које није обележено у 
складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима и прописима 
донетим за спровођење овог закона 
 
У складу са обавештењем РФЗО о потреби 
обезбеђивања лекова који се испоручују 
здравственим установама у количинама 
потребним за 6 месеци, носиоци дозволе 
за лек страних произвођача су тренутно у 
поступку набавке већих количина лекова. 

Међутим, код већине се као проблем 
појављује немогућност да обезбеде 
лепљење контролних маркица, а које се 
ради ручно у веледрогерији у Србији. 
Наиме, проблем је у радној снази, које су 
до сада ангажовали по потреби и којих је 
сада све мање. 

Како због наведеног проблема 
можемо доћи у ситуацију да у Србији 
имамо неопходне лекове, али да они 
не могу да се дистрибуирају јер нису 
обележени у складу са важећим 
Законом о лековима, молимо за 
помоћ у решавању овог опроблема,  

Имајући у виду да је обележавање 
лекова у надлежности АЛИМС, као и 
чињеницу да у складу са чланом 156. 
важећег Закона о лековима, 
Министарство здравља може, 
изузетно да донесе одлуку да се лек 
пусти у промет у паковању које није 
обележено у складу са Законом. 

Закон о лековима 
и медицинским 
средствима ("Сл. 
гласник РС", бр. 
30/2010, 
107/2012, 
113/2017 - др. 
закон и 105/2017 - 
др. закон) 

 

 

* Реализовано 
 
18.03.2020. 
 
Поновљено 
02.04.2020.  
 
*Надлежна 
регулаторна тела 
су поступањем по 
појединачним 
случајевима 
доносила решења, 
чиме је био 
обезбеђен 
континуитет у 
снабдевању 
лековима 

Министарство 
здравља 
 
Aгенција за 
лекове и 
медицинска 
средства 
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Предлог мера за осигурање сигурности 
снабдевања кисеоником у Србији 
 
Ситуација у Републици Србији указивала је 
да је неопходно донети предложене мере, 
из предострожности. 

Дати су предлози мера за осигурање 
сигурности снабдевања кисеоником 
за потребе здравствених установа: 

1.1. Употреба боца за кисеоник 
(технички или за храну) у 
расположивим паковањима за 
пуњење медицинског кисеоника – 
боце које су компатибилне за 
кисеоник (технички или за храну). 
 
Одступање:  
Боца за технички кисеоник има 
другачији колор код (боју тела са 
којом се визуално одваја од боца за 
мед. кисеоник). 
 
Корективне мере:  
Боца за технички кисеоник мора да 
буде усаглашена са захтевима 
покретне опреме под притиском 
(испитана и усаглашена са захтевима 
Уредбе о П-ОПП, АДР и ГМП-изузев 
одступања у колор коду). Припрема, 
пуњење, обележавање и одобрење – 
спроводиће се по већ одобреним 
протоколима за медицински 
кисеоник. 

1.2. Привремено коришћење 
пунионице за технички кисеоник за 
пуњење мед. кисеоника 
Технички кисеоник је гас истог 

 *Реализована 
иницијатива 
 
06.04.2020. 
09.03-8/20 

Министарство 
здравља 
 
Агенција за 
лекове и 
медицинска 
средства 
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квалитета као медицински, само има 
другу намену. 
Одступање  
Пунионица за технички кисеоник има 
исте захтеве за безбедност, 
пројектовање, употребу и процес 
пуњења, али није обухваћена 
дозволом за лек. 
 
Корективне мере:  
Произвођач медицинског гаса је 
дужан да изврши пријаву надлежном 
органу и достави документацију за 
‘’привремену пунионицу у време 
ванредне ситуације’’, укључујући и 
верификацију пуњења, у складу са 
захтевима ГМП. 

1.3. Периодично контролисање боца, 
уколико на боци за кисеоник истекне 
датум за периодично контролисање 
(периодика за боце кисеоника је 10 
година, према захтевима АДР) 
препорука је да се настави са 
пуњењем тих боца, уколико 
испуњавају све остале захтеве 
усаглашености са регулативом.  

1.4. Привремено преузимање 
снабдевања  
Омогућити да снабдевање преузме 
друга компанија која има дозволу за 
промет медицинског кисеоника као 
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подуговорену активност (поруџбина 
или уговор о сарадњи између две 
фирме). 

1.5. Регулатори притиска за 
немедицинске гасове у примени за 
медицински кисеоник 
За време трајања ванредног стања, 
дозволити употребу регулатора 
притиска и протока за техничке, 
немедицинске гасове, за које се 
након Анализе ризика и оперативне 
верификације утврди да су 
опреативни, компатибилни за 
медицински кисеоник и безбедни за 
пацијента. 

Одлука о забрани извоза лекова Предложено превазилажење 
проблема: 

1. Тумачењем Одлуке о забрани 
извоза лекова, везано за изузетке од 
забране. Наведено је која документа 
Управа царине треба да тражи 
приликом извоза, мимо 
подразумеваних у спољно 
трговинском промету. 
2. Изменама и допунама Одлуке о 
забрани извоза лекова, 
дефинисањем одредница које се 
односе на пословање домаћих 
правних лица која отпремају лекове 
који су под царинским надзором, као 
и одреднице које се односе на извоз 

Одлука 
о престанку 
важења Одлуке о 
забрани извоза 
лекова 
(„Сл.гласник РС“, 
број 60/20) 
 

*Реализовано 
 
18.03.2020. 
20.03.2020 
27.03.2020. 
22.04.2020. 
 
 
 

Министарство 
здравља 
 
Републички фонд 
за здравствено 
осигурање 
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лекова домаћих произвођача који 
нису регистровани у Србији и део су 
уговорене производње као и за 
лекове који су истог производног 
састава, са једним именом 
регистрације у Србији а другим за 
продају на ино тржишта 
3. Предложен модел забране извоза 
лекова уз давање могућности да се у 
случају изузетака од забране, извоз 
лекова омогући уз 
сагласност/одобрење Министарства 
здравља. 
4. Предложено укидање забране 
извоза лекова, уз Изјаву одговорног 
лица произвођача којим се 
произвођач безусловно обавезује на 
континуирано и несметано 
снабдевање тржишта Републике 
Србије свим лековима које 
производи, да је лагер залиха лекова 
намењених тржишту Републике 
Србије довољан да подмири 
повећане потребе тржишта и да се 
извозом лекова ни на који начин 
неће угрозити снабдевање тржишта 
Републике Србије. 
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Издавање дозвола за кретање -Проблеми 
у примени Инструкције привредним 
субјектима  
 
Велике компаније имају и по неколико 
стотина запослених који раде у ноћним 
сменама, тако да издавање радних налога 
изискује додатно време и анагажовање 
запослених, а што не доприноси 
ефикасности у пословању. 

Предлаже се да Министарство 
унутрашњих послова упути 
инструкцију о поступању, како би се 
превазишле неусаглашености, као и 
да се појединачни радни налози не 
издају на дневном нивоу већ на 
период од 7 дана. 

Наредба о 
ограничењу и 
забрани кретања 
лица на 
територији 
Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“, 
број 32/20) и 
Инструкција 
привредним 
субјектима у вези 
са поступком за 
издавање 
дозвола за 
кретање 
Mинистарства 
привреде бр. 023-
00-188/2020-09 од 
19.03.2020.  

*Делимично 
реализовано 
 
20.03.2020. 
01-41/4 
 
*Донето је 
појашњење 
Министарства 
привреде да 
послодавац који 
има до 100 
запослених у 
смени је дужан да 
издаје дневни 
радни налог, док 
послодавац који 
има преко 100 
запослених издаје 
радни налог на 
недељном нивоу 
за свако лице које 
се налази на 
списку за 
издавање дозволе 
(предлог ПКС је био 
да дозволе имају 
важење 7 дана) 

Министарство 
привреде 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова 
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива-ургенција за редовно 
плаћање извршених услуга привредним 
субјектима која послују у сектору пружања 
услуга приватног обезбеђења, одржавања 
хигијене објеката, услуга дезинфекције, 
дератизације и дезинсекције као и 
привредни субјекти који се баве 
пружањем услуге посредовања и 
уступања запослених 
 
Припадници приватног физичког 
обезбеђења, радници на одржавању 
хигијене објеката, запослени у привредним 
друштвима која пружају услугу 
дезинфекције, дератизације и 
дезинсекције и ангажовани радници 
запослени преко привредних субјеката који 
се баве услугом посредовања и уступањем 
запослених (агенцијско запошљавање) 
суочени су са проблемом ликвидности 
услед настале здравствене ситуације и 
проглашењем епидемије. Они, услуге, 
пружају Наручиоцима посла, државним 
органима и институцијама, на основу 
Уговора о јавним набавкама, а запослени 
који раде на тим пословима су у радном 
односу код Извршиоца услуга (услуге 
обезбеђења, одржавање хигијене, услуге 
дезинфекције, дератизације и 

Предложено је да се у ''ХИТНА 
ПЛАЋАЊА'' уврсте плаћања 
наведених услуга од стране државних 
органа и институција у складу са 
уговорима закљученим у поступцима 
јавних набавки, како би се услуге из 
ових области обављале несметано и у 
истом континуитету и квалитету. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
26.03.2020. 

Министарство 
финансија 
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дезинсекције агенцијско запошљавање…), 
где запослени учествују 85% у укупним 
трошковима привредних субјеката за 
пружање наведених услуга. Угрожено је 
преко 100.000 радника запослених у 
приватном сектору који су директно 
ангажовани на извршењу уговора. 

Предлог за изузимање од плаћања 
царинских дажбина за етил алкохол у 
2020. години на основу Одлуке о 
условима и начину за смањење 
царинских дажбина на одређену робу 
 
Роба под тарифном ознаком 2207 10 00 00 
по Међународном споразуму о слободној 
трговини између Републике Србије и 
Републике Белорусије потпада под 
изузетке из режима слободне трговине 
приликом увоза на царинску територију 
Републике Србије из Републике Белорусије 
са наплатом царинске стопе од 30%. 
Посебно имајући у виду да се ради о 
стратешки важном производу у овом 
тренутку за Рс и неопходној сировини за 
производњу галенских и магистралних 
лекова, као и дезинфекционих средстава 
чија је употреба у превенцији и борби против 
вируса КОВИД-19 препоручена од стране 
Светске здравствене организације. 

Предложена је привремена допуна 
Одлуке о условима и начину за 
смањење царинских дажбина на 
одређену робу, односно за 
изузимање одређене робе од 
плаћања царинских дажбина у 2020. 
год. („Сл. гласник РС“, број 94/19), 
односно омогућавање увоза робе 
под тарифном ознаком 2207 10 00 00 
(са наименовањем: -етил - алкохол 
алкохолне јачине 80% вол или јачи, 
неденатурисани) у Републику Србију 
из Републике Белорусије, без 
царине. 
Усвајање овог предлога допринело 
би да цена финалног производа, који 
је од посебног значаја за 
становништво и привреду у тренутку 
појаве и ширења  
КОВИД-19, не буде повећана, с 
обзиром да је дошло до значајног 
повећања цене ове сировине на 
светском тржишту. 

Одлука о 
условима и 
начину за 
смањење 
царинских 
дажбина на 
одређену робу, 
односно за 
изузимање 
одређене робе од 
плаћања 
царинских 
дажбина у 2020. 
години („Сл. 
гласник РС“, број 
94/19) и Одлука о 
одређивању 
пољопривре-дних 
и прехрамбених 
производа за које 
се плаћа посебна 
дажбина при 
увозу и 
утврђивању 
износа посебне 

*Реализовано 
 
24.03.2020. 
 
*Донета је Одлука 
о условима за 
изузимање од 
плаћања 
царинских 
дажбина за 
одређену робу 
(„Сл. гласник РС“, 
број 48/20)-
укинута је царина 
на увоз, али је 
остала посебна 
дажбина да се 
наплаћује 
 
*ПКС је 
05.04.2020. 
упутила допуну 
иницијативе –  
да се укину и 
посебне дажбине 

Министарство 
финансија 
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дажбине („Сл. 
гласник РС“, бр. 
108/16, 78/17, 
119/17, 42/18, 
104/18, 94/19) 

предвиђене за 
овај тарифни број 

Иницијатива за ослобађање плаћања 
месечних накнада за приређиваче игара 
на срећу у време трајања Одлуке о 
ограничењу организовања игара на срећу 
 
С обзиром да су приређивачи игара на 
срећу, Одлуком о ограничењу 
организовања игара на срећу, били у 
обавези да затворе своје објекте од 01. 
априла 2020. године, а поједине локалне 
самоуправе донеле су Одлуку о забрани 
приређивања игара на срећу и пре 01. 
априла, самим тим нису у могућности да 
обављају своју делатност и остварују 
планиране приходе, предложено је да их 
Министарство финансија ослободи 
следећих месечних накнада прописаних 
Законом о играма на срећу („Сл. гласник 
РС“, број 18/20). 

Предложено је да се размотри 
могућност за ослобађање плаћања 
месечних накнада за приређивање 
игара на срећу за време трајања 
Одлуке о ограничењу организовања 
игара на срећу и то: 

- Накнаде за одобрење, члан 75. став 
1.; 
- Накнаде за приређивање , члан 76. 
став 1.; 
- Накнаде за одобрење, члан 90. став 
1.; 
- Накнаде за приређивање, члан 91. 
став 1. 

Одлука о 
ограничењу 
организовања 
игара на срећу 
(„Сл. гласник РС“, 
број 49/20) 

*Упућена 
иницијатива 
 
27.04.2020. 
11.03-3/6 
 

Министарство 
финансија 
 

Иницијативе за измене и допуне Закона о 
отвореним инвестиционим фондовима са 
јавном понудом са предлогом за 
одлагање рока за усклађивање пословања 
и општих аката друштава која управљају 
отвореним инвестиционим фондовима са 
Законом о отвореним инвестиционим 
фондовима са јавном понудом  

Предложена је измена и допуна 
Закона о отвореним инвестиционим 
фондовима са јавном понудом („Сл. 
гласник РС“, број 73/19) и померање 
рока дефинисаних чланом 130. 
предметног закона за минимално 3, а 
оптимално 6 месеци. 

Закон о 
отвореним 
инвестиционим 
фондовима са 
јавном понудом 
(„Сл. гласник РС“, 
број 73/19) 

*Упућена 
иницијатива 
 
11.05.2020. 
11.05-1/15 
15.05.2020. 
11.05-2/8 
 

Министарство 
финансија  
 
Комисија за 
хартије од 
вредности 
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Предметни закон је ступио на снагу 
19.10.2019.године, подзаконска акта 
Комисије за хартије од вредности су 
објављена 03.05.2020.године, тако да 
друштва за управљање која тренутно 
послују у РС имају рок до 19.07.2020. 
године за усклађивање са одредбама 
подзаконских аката- правилника Комисије, 
односно око два и по месеца, што је 
изузетано кратак рок, посебно узимајући у 
обзир околности ванредног стања и 
пандемије. 

*Одговор 
Комисије за 
хартије од 
вредности бр.2/5-
990-672/2-20 
4/1-111-510/16-20 
од 11.05.2020. у 
коме се наводи да 
је за наведено 
питање надлежно 
Министарство 
финансија 

Иницијатива и предлози мера за додатну 
подршку угроженим привредним 
делатностима (саобраћај и туризам) 
 

Предложене су мере секторске 
подршке за привредна друштва која 
обављају делатност превоза путника 
у друмском саобраћају и аутобуске 
станице, као и за привредне субјектe чија 
је шифра делатности из области 
угоститељства и туризма, а све у циљу 
ублажавања негативних последица 
изазваних здравственом 
ситуацијом,обзиром да је, услед 
предузетих мера Владе РС за 
сузбијање заразне болести, делатност 
привредних субјеката у наведеним 
областима сведена готово на нулу. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
*Након одржаног 
састанка у 
Министарству 
финансија 
ради се на 
реализацији 
измена услова 
коришћења 
кредита Фонда за 
развој  
 

Министарство 
финансија  
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

Молба за изузеће од забрана рада за 
ветеринарске апотеке и малопродајне 
објекте за храну за животиње и храну за 
кућне љубимце  
 
У односу на постојећу структуру 
пољопривредних газдинстава, значај 
исхране животиња веома је важан, 
нарочито у сегменту исхране животиња 
које су у оквирима сточарске производње 
(репродуктивне животиње). Без адекватне 
исхране могуће је очекивати повишени 
степен угинућа, проблем сакупљања 
споредних производа животињског 
порекла, напуштање животиња од стране 
власника животиња. 
Такође, око 80% власника снабдева се 
храном за кућне љубимце у ветеринарским 
апотекама и специјализованим 
малопродајним објектима за храну за 
животиње. Снабедевање храном 
репродуктивних животиња, врши се преко 
мреже малопродајних објекта и 
ветеринарских апотека и потражња је већа 
за 30%. 

Предложено је доношење мере о 
изузећу забране рада за 
ветеринарске апотеке и 
малопродајне објекте за храну за 
животиње и храну за кућне љубимце 
на целој територији Републике 
Србије. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
25.03.2020. 
 
*Одговор Управе 
за ветерину бр. 
323-07-83/2020-
05/55 од 
26.03.2020. 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
 
Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 

Захтев за дозвољавање коришћења 
мензе и кантине код послодавца за 
исхрану запослених - Предлог за измену и 
допуну Одлуке о посебним мерама 
пружања услуга у области трговине на 

Предложено је да се Одлука допуни 
следећом тачком: 

„Изузетно од тачке 1. и 2. ове одлуке, 
дозвољено је коришћење мензе или 

Одлука о 
посебним мерама 
пружања услуга у 
области трговине 
на мало, која 

*Упућена 
иницијатива 
 
26.03.2020. 
 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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мало, која обухвата продају хране и пића 
у угоститељским објектима и продају 
хране за ношење („Сл. гласник РС“, број 
39/20) 
 
Питање исхране запослених у 
производним компанијама делимично је 
уређено Одлуком којом је предвиђено да 
правна лица и предузетници који обављају 
делатност у области трговине на мало, која 
обухвата продају хране и пића ту делатност 
односно пружање услуга настављају да 
обављају уз примену посебне мере 
заштите запослених и корисника услуга - 
која подразумева да се сервирање и 
послуживање хране и пића гостима не 
може вршити непосредно у затвореном 
простору и у простору организованих 
башти на отвореном, укључујући мензе и 
кантине у којима се у организацији 
послодавца послужују запослени, те да 
могу наставити да пружају услуге 
послуживања хране и пића уз 
организовање доставне службе или преко 
шалтера за пружање услуге без уласка лица 
којима се пружа услуга у објекте. 
Сходно наведеном, намеће се питање, у 
ситуацији када послодавац обезбеди 
оброк запосленима (запослени га не 
купују) и храна се служи преко шалтера, да 
ли запослени могу да обедују у 
послодавчевој мензи, јер је то врло често 

кантине код послодавца од стране 
запослених ради обедовања под 
условом да су примењене све 
превентивне мере које се односе на 
дезинфекцију, санитарно-техничке 
услове и хигијенске услове.“ 
 
Алтернативно, предложено је да се 
сачини одређено Упутство или 
Обавештење у вези са наведеним. 

обухвата продају 
хране и пића у 
угоститељским 
објектима и 
продају хране за 
ношење („Сл. 
гласник РС“, број 
39/20) 

Министарство 
трговине, туризма 
и телекомуникац. 
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једино место у којем је то могуће. Чак и 
уколико послодавац одустане од 
послуживања хране, због наведене одлуке, 
запослени ће сами доносити своју храну, 
али опет морају негде да обедују и једино 
решење је да то буде поменута менза, јер 
је, уосталом, у погоне у којима се 
производи храна забрањено уносити другу 
храну.  

Проблеми са којима се суочава млекарска 
индустрија 
 
Мере донете на основу Одлука Владе РС 
на основу којих је обустављен рад 
угоститељских и туристичких објеката, 
вртића, школа, факултета и студентских 
домова, довеле су до незавидног положаја 
млекарску индустрију. Мање млекаре, које 
су биле везане за HORECA сектор у Србији, 
престају са радом. Проблем се развија 
смањењем извоза производа од млека на 
тржишта земаља ЦЕФТА – региона, из 
истих разлога. Представници овог сектора 
указују и на промене у структури 
производње, те је тренутна ситуација таква 
да се увећава производња кисело-млечних 
производа у односу на традиционално 
српске извозне брендове – сиреве и 
маслац (уз остале млечне намазе). 
Уочено је смањење откупа сировог млека у 
појединим деловима Републике Србије и 
до 50%, уз залихе производа од млека, 

Предложен је интервентни откуп и 
размена производа од млека за 
семенску робу, вештачко ђубриво, 
гориво, обзиром да иде време сетве 
ратарских култура, које су неопходне 
за исхрану музних грла. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
29.03.2020. 
 
Поновљено 
22.04.2020. 
10.04-1/13 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
 
Републичка 
дирекција за 
робне резерве 
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које тренутно износе око 400 тона 
полутврдих сирева и око 100 тона маслаца 
(рок употребе 6 -12 месеци) захтевају хитну 
подршку. 
Престанак рада млекара створио би 
проблем откупа сировог млека, што 
директно доводи у питање даље 
пословање фармера али и опстанак 
млечног говедарства у Србији. 

Предлог за хитну интервенцију 
Републичке дирекције за робне резерве 
усмерену ка произвођачима млинске 
индустрије 
 
Имајућу у виду новонасталу ситуацију 
изазвану корона вирусом, произвођачи 
млинске индустрије предлажу хитну 
интервенцију Републичке дирекције за 
робне резерве која би омогућила да се 
млинска индустрија снабде одређеном 
количином пшенице по цени која је важила 
пре доношења Одлуке о ограничењу 
висине цена и маржи основних животних 
намирница и заштитне опреме („Сл. 
гласник РС“, број 35/20”). 

Предложено је да Републичка 
дирекција за робне резерве изврши 
позајмицу пшенице путем јавног 
позива произвођачима млинске 
индустије у количини од 30.000 т до 
40.000 т у периоду од 30 дана коју би 
произвођачи вратили из рода 
наредне жетве, или изврши продају 
произвођачима млинске индустрије 
пшеницу у количини од 30.000 т до 
40.000 т у периоду од 30 дана по цени 
од 18,5 дин по килограму пшенице 
плус ПДВ. 

Одлука о 
ограничењу 
висине цена и 
маржи основних 
животних 
намирница и 
заштитне опреме 
(„Сл. гласник РС“, 
број 35/20”). 

*Упућена 
иницијатива 
 
31.03.2020. 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
 
Mинистарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
 
Републичка 
дирекција за 
робне резерве 

Молба за мишљење у вези са прометом 
свежег квасца 

Затражено је мишљење са аспекта 
примене Правилника о декларисању, 
означавању и рекламирању хране („Сл. 
гласник РС", бр. 19/17, 16/18, 17/20), да 
ли се свежи квасац под условима 
наведеним у допису који је приложен уз 
молбу, може ставити у промет. 

Правилник о 
декларисању, 
означавању и 
рекламирању 
хране („Сл. гласник 
РС“, бр. 19/17, 
16/18, 17/20“) 

*Упућена 
иницијатива 
 
01.04.2020. 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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Предлог за измену Одлуке о одређивању 
пољопривредних и прехрамбених 
производа за које се плаћа посебна 
дажбина при увозу и утврђивању износа 
посебне дажбине 

Поводом неповољне епидемиолошке 
ситуације узроковане појавом вируса 
КОВИД-19 у Републици Србији и 
повећане потребе за одређеним 
робама, упућена молба за укидање 
посебних дажбина при увозу робе 
под тарифном ознаком 2207 10 00 00 
(са наименовањем: -етил - алкохол 
алкохолне јачине 80% вол или јачи, 
неденатурисани) у Републику Србију, 
која по јединици производа (литар) 
износи 12,00 рсд (за увоз из ЕУ) 
односно 30,00 рсд (осим за увоз из ЕУ) 

Одлука о 
одређивању 
пољопривредних и 
прехрамбених 
производа за које 
се плаћа посебна 
дажбина при 
увозу и 
утврђивању 
износа посебне 
дажбине („Сл. 
гласник РС“, бр. 
108/16, 78/17, 
119/17, 42/18, 
104/18, 94/19) 

*Упућена 
иницијатива 
 
05.04.2020. 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

Кретање пољопривредних произвођача за 
време трајања ванредног стања 
 
Пољопривредни произвођачи се суочавају 
са низом потешкоћа како би на време 
обавили све неопходне агротехничке мере 
у наведеним пољопривредним гранама, а 
истовремено испоштовали актуелну меру 
забране кретања, те је с тим у вези 
потребно изналажење адекватног решења 
како би се пољопривредни радови 
извршили у предвиђеним роковима, а да 
се притом не угрозе мере заштите 
становништва. 

Предложено је: 

1. Да се пољопривредним 
произвођачима, као и члановима 
газдинстава, уписаним у Регистар 
пољопривредних произвођача, 
обезбеди могућност добијања 
дозвола за кретање у време 
полицијског часа за период од 
минимум 15 дана.  
2. Да правна лица могу да подносе 
захтеве за дозволе за кретање за све 
кооперанте са којима би направили 
посебне уговоре, под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу.  
3. Да се издавање дозвола 
пољопривредним произвођачима 

 *Упућена 
иницијатива 
 
08.04.2020. 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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препусти надлежном општинском 
органу (неопходно је да свака 
општина задужи потребан број 
службеника у наведену сврху). 
Општински орган би у том случају 
надлежној полицијској станици 
достављао спискове са бројевима РПГ 
(регистарски број пољопривреног 
газдинства) како би се вршила 
контрола и несметано спровођење 
мера током ванредног стања. 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде би у том 
случају могло да има контролну 
функцију у смислу провере регистра. 

Молба за решавање проблема у сектору 
семенарства 
 
Компаније које се баве производњом 
семенског кукуруза, имају проблем јер не 
могу да почну са сетвом уколико им се не 
обезбеди радна снага (сезонски радници), 
која је потребна у јуну текуће године, када 
се уклањају односно скидају метлице 
кукуруза. 

Предложено је: 

1. Произвођачима би било значајно 
да им се обезбеди помоћ од стране 
војске Републике Србије. 
 
2. Да се омогући да правна лица могу 
да подносе захтеве за дозволе за 
кретање за све кооперанте са којима 
би направили посебне уговоре, под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као и да се дозволе 
добијају по убрзаној процедури. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
08.04.2020. 
10.06-1/1 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 

Предлог за измену Одлуке о ограничењу 
висине цена и маржи основних животних 
намирница и заштитне опреме („Сл. 
гласник РС", број 35/20”) 
 

Предложено је да се у предметној 
одлуци из тачке 1. бришe подтачкa: 

1. Брашно од пшенице,  
као и да се иста дода у тачку 2. Одлуке. 

Одлука о 
ограничењу 
висине цена и 
маржи основних 
животних 

*Реализовано 
 
10.04.2020. 
01-41/20 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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намирница и 
заштитне опреме 
(„Сл. гласник РС", 
број 35/20) 

Иницијатива за одобрење кретања 
пчеларима старијим од 65 година и 
пчеларима који селе своје кошнице и 
њиховим пратиоцима до својих 
пчелињака 
 
Услед проглашења вандредног стања од 
стране Владе Републике Србије, лицима 
која су старија од 65 година је забрањено 
кретање ван својих домова, па је на тај 
начин онемогућено и кретање пчеларима 
до њихових пчелињака. С тим у вези, 
Групација за пчеларство и производњу 
меда Удружења за сточарску производњу и 
прераду сточарских производа, сматра да 
по узору на друге европске земље, попут 
Немачке, Хрватске, Словеније итд, кретање 
пчелара у строго контролисаним условима 
и уз строге мере опреза (од куће до кола, 
из кола до пчелињака), не представља 
потенцијалну опасност да ће се пчелар 
заразити корона вирусом. 
 
Велики проблем представља и третирање 
засада средствима за заштиту биља. Многи 
воћари, услед забране кретања после 17 
часова, третирају своје воћњаке у току 
дана, а чак и да не користе средства која су 

Предложено је да се одобри кретање 
пчеларима старијим од 65 година и 
пчеларима који селе своје кошнице и 
њиховим пратиоцима. 

Наредба о 
ограничењу и 
забрани кретања 
лица на 
територији 
Републике Србије 

*Упућена 
иницијатива 
(реализовано 
укидањем 
ванредног стања) 
 
16.04.2020. 
10.04-1/12 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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отровна за пчеле (што је забрањено 
законом у току цветања), може довести до 
страдања пчела. Услед немогућности 
одласка на пчелињак, пчелари ће овакве 
проблеме касно уочити.  
Такође, проблем представља и крађа 
кошница. 
 

Иницијатива за укључење произвођача 
цвећа и украсног биља у мере подршке 
развоја пољопривреде 
 
Узимајући у обзир проблеме са којима се 
Србија суочава у време пандемије изазване 
вирусом КОВИД-19, као и други 
пољопривредни произвођачи и привредни 
субјекти, произвођачи цвећа и украсног 
биља су се нашли у тешкој економској 
ситуацији. Улагања у овај вид 
пољопривредне производње су била 
велика у току 2019. године, а управо је сада 
временски период када је потражња 
сезонских производа највећа, а самим тим 
и период повраћаја уложених средстава.  
 
Услед актуелне ситуације узроковане 
мерама за спречавања ширења заразе 
Корона вирусом, произвођачи су дошли у 
ситуацију да не могу тржишно да 
валоризују своју производњу. 
 
 

Предложено је да се размотри 
могућност регулисања статуса 
произвођача цвећа и украсног биља у 
односу на пољопривредне 
произвођаче воћа и поврћа, кроз 
економске мере подршке Владе 
Републике Србије. 

/ *Упућена 
иницијатива 
 
23.04.2020. 
10.06-1/2 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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Пословна сарадња ЈП Војводинашума и 
дрвопрерађивача 
 
Два су кључна проблема која се односе на 
смањење цена дрвних сортимената и 
правилно класирање и примену важећих 
стандарда. 
 

Потребно је размотрити тренутне 
цене дрвних сортимената и умањити 
их због новонастале ситуације на 
тржишту, којa је изазвано пандемијом. 

 *Упућена  
Иницијатива 
 
10.03-6/5 
24.04.2020 
 
*Одговор ЈП 
Војводинашуме 
бр. 1687/I од 
05.05.2020. 

ЈП ВОЈВОДИНА 
ШУМЕ 

Молба за пружање подршке рибарству 
 
Изузетно тешко стање у рибарству је 
додатно угрожено увођењем ванредног 
стања проузоркованог епидемијом корона 
вирусом. Продаја рибе у време Великог 
поста је поготово потпуно заустављена тако 
да је жива риба морала бити враћена у 
рибњаке, а неопходно је засновати нову 
производњу. 

Предложено је: 

1. Исплата једнократне помоћи 
регистрованим рибњацима у износу 
од 60 динара по килограму 
производене рибе у 2019. години 
(сума новца коју су произвођачи риба 
већ изгубили током зимског периода 
услед угинућа, а коју нису могли да 
надокнаде продајом рибе због 
затварања пијаца); 
2. Применити меру ослобађања 
плаћања водопривредних обавеза 
регистрованих рибњака током 2020. 
године;  
3. Повећати контролу увоза 
слатководне живе рибе којом се 
ствара нелојална конкуренција 
домаћим произвођачима (приликом 
увоза живе рибе, пре свега шарана, 
царине и прелевмани се плаћају само 
за део рибе, а услед немогућности 
обављања контроле тачне количине 

 *Упућена 
иницијатива 
 
04.05.2020. 
10.04-1/14 
 
Допуна  
12.05.2020. 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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живе рибе у базенима на граници); 
4. У сарадњи са произвођачима рибе 
у Србији, формирати оперативно тело 
у Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде за 
пружање подршке произвођачима 
рибе и превазилажење наведених 
проблема; 
5. У договору са прерађивачком 
индустријом, прерадити комплетну 
количину рибе која је планирана за 
продају. На овакав начин би се роби 
(конзумна риба) продужио рок 
трајања.  

Предлог за измену и допуну Одлуке о 
забрани извоза лекова („Сл.гласник РС”, 
број 33/20)-изузимање ветеринарског 
лека 
 
Република Србија је једна од ретких 
земаља, која нема посебан закон о 
ветеринарским лековима, а специфичности 
које са собом носи област ветеринарског 
лека захтева и теоретско и практично 
знање. Проблем ствара и заједничка 
царинска тарифа за хумани и ветеринарски 
лек у спољнотрговинском пословању. 
Дефиниција лека и медицинских средстава 
који се употребљавају у ветеринарској 
медицини, јасно упућује да ти производи 
нису од посебног значаја за спречавање 
евентуалних несташица у ванредној 

Предлаже се да се из наведене одлуке 
изузму лекови и медицинска средства 
која се употребљавају у ветер. 
медицини, а која су регистрована у РС 
обзиром да се у чињенично стање 
може врло једноставно контролисати 
приликом извоза ових пошиљки, 
прегледом пратеће документације 
(Решење о производњи лекова и 
медицинских средстава који се 
употребљавају у ветеринарској 
медицини Управе за ветерину 
Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде уз Решење 
носиоца дозволе за промет истог). 

Одлука о забрани 
извоза лекова 
(„Сл. гласник РС”, 
број 33/20) 

*Реализовано 
 
18.03.2020. 
01-41/1 
 
 

Министарство 
пољопривреде 
шумарства и 
водопривреде 
 
Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникациј
а 
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ситуацији у којој се налази Република 
Србија, а у сврхе чега је донета предметна 
одлука.  
На основу информација извозника (само 
једна фактура која је стопирана износи 
42.500 еура) а имајући у виду да је 
употреба ветеринарског лека и 
медицинских средстава који се 
употребљавају у ветеринарској медицини, 
у производном циклусу животиња 
неопходна, постоји проблем да ће доћи до 
прекида пословних уговора. За сада је то 
тржиште Руске федерације, поремећај на 
инотржишту ствара несташице и даје 
конкуренцији простора, што је директни 
губитак за домаћег произвођача (извозника). 
 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Изузимање појединих производа са листе 
привремене забране извоза по основу 
Одлуке о привременој забрани извоза 
основних производа битних за 
становништво („Сл. гласник РС’’, бр. 28/20, 
33/20, 37/20, 39/20, 41/20, 43/20, 54/20, 
59/20, 63/20) 
 
Ради обезбеђивања редовног снабдевања 
основним животним намирницама битним 

Омогућити извоз производа за 
којима је задовољена тражња на 
домаћем тржишту, којим се 
омогућава поновно враћање на 
инострана тржишта и наставак 
реализације уговора са иностраним 
партнерима. 
 
 

Одлука о 
привременој 
забрани извоза 
основних 
производа битних 
за становништво 
(„Сл. гласник РС“, 
бр. 28/20, 33/20, 
37/20, 39/20, 41/20) 

*Реализовано1 
 
26.03.2020. 
 
Допуна  
03.04.2020. 
01-41/6 
 
*Одговор МФ 
бр.483-00-

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникациј
а 
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за становништво донета је Одлука о 
забрани извоза производа битних за 
становништво (прехрамбених производа, 
средстава за хигијену, медицинске опреме, 
дезинфекционих средстава и др.). За неке 
од производа са листе забране омогућен је 
поново извоз на иницијативу привреде уз 
подршку ПКС, јер постојеће количине 
задовољавају домаће потребе (јестиво 
уље6, сирово уље10, брашно4, шећер2,). 
 
Након нормализације снабдевања, од 
забране извоза изузети су производи којих 
има довољно на домаћем тржишту, а ту 
спадају неке врсте детерџената3 и 
средстава за личну хигијену (таблете за 
машинско прање судова, тоалетне 
куглице,5, папирни кухињски убруси8, 
папирне марамице, марамице за бебе7 које 
нису антисептичке, средство за прање 
ветробранских стакала9, медицинска 
заштитна опрема11). Поред тога извоз је 
омогућен и за индустријске одмашћиваче1 
који се користе у индустријској производи, 
а не користе се за широку потрошњу.  
 
 

240/2020-17 од 
27.03.2020. да се 
ПКС по овом 
питању обрати 
МТТТ 
 
*ПКС се обратила 
МТТТ са захтевом 
за изузеће 
 
*Реализовано2 
 
17.03.2020. 
01-25/16 
 
Допуна 
20.03.2020. 
01-41/5 
 
*Реализовано3 
 
23.03.2020. 
01-41/9 
 
Поновљено 
27.04.2020. 
01-41/23 
 
*Реализовано4 

 
17.03.2020. 
01-25/16 
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*Реализовано5 
 
15.03.2020. 
 
*Реализовано6 
 
23.03.2020. 
10.02-1/21 
 
*Реализовано7 
 
24.03.2020. 
01-41/13 
 
*Реализовано8 
 
07.04.2020. 
 
*Реализовано9 
21.04.2020. 
01-41/22 
 
*Реализовано10 
 
27.04.2020. 
01-41/24 
 
*Реализовано11 
 
29.04.2020. 
01-41/25 
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Примена Одлуке о ограничењу висине 
цена основних животних намирница и 
заштитне опреме („Сл. гласник РС“, број 
30/20)-марже 
 
Неопходно да се Одлуком додатно 
регулише неколико битних аспеката, како 
би се постигао жељени циљ описан у првој 
тачки Одлуке - спречавање поремећаја на 
тржишту или отклањања штетних 
последица поремећаја на тржишту у 
погледу снабдевања робом насталих услед 
ширења вируса SARS–CoV-2 – а 
истовремено се избегле одређене 
нејасноће у тумачењу и примени исте. 

1. Ограничавање цена требало 
би да се односи не само на трговину 
на велико и мало основних животних 
намирница и заштитне опреме, већ и 
да се дејство Одлуке прошири и на 
набавну цену производа формирану 
од стране произвођача и директних 
добављача производа. С тим у вези, 
предложено је да се ограничење за 
трговце (укључујићи и апотеке) 
дефинише на сличан начин као што је 
претходно учињено у погледу 
ограничења марже за хлеб односно 
да постоји ограничење у односу на 
бруто трговачке марже, које не могу 
да буду веће од примењених на дан 
05.03.2020. године; 
 
2. Ограничење цене треба 
проширити (подтачка 35) и на 
алкохол (етил алкохол) као основну 
сировину за производњу 
дезинфекционих средстава, а не само 
у погледу ограничења цене као готовог 
производа 
3. Ограничавање цена на ниво 
који је постојао на дан 05.03.2020, је 
неопходно да се односи само на 
редовне цене а не и на акцијске које 
су важиле за одређене производе 
дана 05.03.2020. године; 
4. Имајући у виду да одређени 

Одлука о 
ограничењу 
висине цена 
основних 
животних 
намирница и 
заштитне опреме 
(„Сл.гласник РС“, 
број 30/20) 

*Реализовано 
 
17.03.2020. 
11.01-1/32 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
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производи наведени у тачки 1. став 2. 
Одлуке, подтачка 7) Воће и поврће и 
подтачка 9) Свеже месо; подтачка 26) 
Маске, пластичне са текстилним 
филтером; подтачка 29) Маске 
папирне; подтачка 31) Рукавице, 
гумене, хируршке и остале; 
подртачка 33) Варикина и остали 
дезинфектанти; подтачка 34) асепсол; 
подтачка 35) Алкохол, набављају 
скоро свакодневно и цена ових 
производа зависи од много чинилаца 
на тржишту (потражња, понуда, увоз), 
сматрамо да исти морају бити 
издвојени од производа чије залихе 
трговци већ имају из ранијег 
периода, односно да се ограничења 
за трговце дефинишу на начин 
описан у тачки (I), како би Одлука 
спречила поремећаје на тржишту и 
омогућила утврђивање чинилаца који, 
поред трговаца, утичу на евентуално 
повећање цена ових производа 
(произвођачи, увозници и слично). 

Предлог за измену и допуну Одлуке о 
забрани извоза лекова („Сл. гласник РС”, 
број 33/20) - изузимање ветеринарског 
лека 
 
Република Србија је једна од ретких 
земаља, која нема посебан закон о 
ветеринарским лековима, а специфичности 

Предлаже се да се из наведене 
одлуке изузму лекови и медицинска 
средства која се употребљавају у 
ветеринарској медицини, а која су 
регистрована у Републици Србији, 
обзиром да се чињенично стање 
може врло једноставно контролисати 
приликом извоза ових пошиљки, 

Одлука о забрани 
извоза лекова 
(„Сл. гласник РС”, 
број 33/20) 

*Реализовано 
 
18.03.2020. 
01-41/1 
 

Министарство 
трговине, туризма 
и телекомуникац. 
 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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које са собом носи област ветеринарског 
лека захтева и теоретско и практично 
знање. Проблем ствара и заједничка 
царинска тарифа за хумани и ветеринарски 
лек у спољнотрговинском пословању. 
Дефиниција лека и медицинских средстава 
који се употребљавају у ветеринарској 
медицини, јасно упућује да ти производи 
нису од посебног значаја за спречавање 
евентуалних несташица у ванредној 
ситуацији у којој се налази Република 
Србија, а у сврхе чега је донета предметна 
одлука.  
На основу информација извозника (само 
једна фактура која је стопирана износи 
42.500 еура) а имајући у виду да је 
употреба ветеринарског лека и 
медицинских средстава који се 
употребљавају у ветеринарској медицини, 
у производном циклусу животиња 
неопходна, постоји проблем да ће доћи до 
прекида пословних уговора. За сада је то 
тржиште Руске федерације, поремећај на 
инотржишту ствара несташице и даје 
конкуренцији простора, што је директни 
губитак за домаћег произвођача 
(извозника). 

прегледом пратеће документације 
(Решење о производњи лекова и 
медицинских средстава који се 
употребљавају у ветеринарској 
медицини Управе за ветерину 
Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде уз 
Решење носиоца дозволе за промет 
истог). 

Предлог за измену и допуну Одлуке о 
посебним мерама пружања услуга у 
области трговине на мало, која обухвата 
продају хране и пића у угоститељским 
објектима и продају хране за ношење 

Предложено је да се Одлука допуни 
следећом тачком: 

„Изузетно од тачке 1. и 2. ове одлуке, 
дозвољено је коришћење мензе или 
кантине код послодавца од стране 

Одлука о 
посебним мерама 
пружања услуга у 
области трговине 
на мало, која 

*Упућена 
иницијатива 
 
26.03.2020. 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникација 
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(„Сл. гласник РС“, бр. 39/20) - 
дозвољавање коришћења мензе и 
кантине код послодавца од стране 
запосленог 
 
Проблем представља питање исхране 
запослених у производним компанијама. 
Наиме, оно је делимично уређено 
Одлуком којом је предвиђено да правна 
лица и предузетници који обављају 
делатност у области трговине на мало, која 
обухвата продају хране и пића ту делатност 
односно пружање услуга настављају да 
обављају уз примену посебне мере 
заштите запослених и корисника услуга - 
која подразумева да се сервирање и 
послуживање хране и пића гостима не 
може вршити непосредно у затвореном 
простору и у простору организованих 
башти на отвореном, укључујући мензе и 
кантине у којима се у организацији 
послодавца послужују запослени, те да 
могу наставити да пружају услуге 
послуживања хране и пића уз 
организовање доставне службе или преко 
шалтера за пружање услуге без уласка 
лица којима се пружа услуга у објекте. 
 
Сходно наведеном, намеће се питање, у 
ситуацији када послодавац обезбеди 
оброк запосленима (запослени га не 
купују) и храна се служи преко шалтера, да 

запослених ради обедовања под 
условом да су примењене све 
превентивне мере које се односе на 
дезинфекцију, санитарно-техничке 
услове и хигијенске услове.“ 
 
Алтернативно, предложено је да се 
сачини одређено Упутство или 
Обавештење у вези са наведеним. 

обухвата продају 
хране и пића у 
угоститељским 
објектима и 
продају хране за 
ношење („Сл. 
гласник РС“, број 
39/20) 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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ли запослени могу да обедују у 
послодавчевој мензи, јер је то врло често 
једино место у којем је то могуће. Чак и 
уколико послодавац одустане од 
послуживања хране, због наведене одлуке, 
запослени ће сами доносити своју храну, 
али опет морају негде да обедују и једино 
решење је да то буде поменута менза, јер 
је, уосталом, у погоне у којима се 
производи храна забрањено уносити другу 
храну. 

Предлог за хитну интервенцију 
Републичке дирекције за робне резерве 
усмерену ка произвођачима млинске 
индустрије 
Имајућу у виду новонасталу ситуацију 
изазвану корона вирусом, произвођачи 
млинске индустрије предлажу хитну 
интервенцију Републичке дирекције за 
робне резерве која би омогућила да се 
млинска индустрија снабде одређеном 
количином пшенице по цени која је важила 
пре доношења Одлуке о ограничењу 
висине цена и маржи основних животних 
намирница и заштитне опреме („Сл. 
гласник РС“, број 35/20”). 
 

Предложено је да Републичка 
дирекција за робне резерве изврши 
позајмицу пшенице путем јавног 
позива произвођачима млинске 
индустрије у количини од 30.000 т до 
40.000 т у периоду од 30 дана коју би 
произвођачи вратили из рода 
наредне жетве или изврши продају 
произвођачима млинске индустрије 
пшеницу у количини од 30.000 т до 
40.000 т у периоду од 30 дана по 
цени од 18,5 дин по килограму 
пшенице плус ПДВ. 

Одлука о 
ограничењу 
висине цена и 
маржи основних 
животних 
намирница и 
заштитне опреме 
(„Сл. гласник РС“, 
број 35/20) 

*Упућена 
иницијатива 
 
31.03.2020. 

Министарство 
трговине, туризма 
и телекомуникац. 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
 
Републичка 
дирекција за 
робне резерве 

Предлог за стављање ван снаге Одлуке о 
привременој забрани извоза основних 
производа битних за становништво („Сл. 
гласник РС“, бр.54/20, 59/20, 63/20) 
 

Предлаже се стављање ван снаге 
наведене одлуке, чиме би се 
омогућио несметан извоз робе. 

Одлука о 
привременој 
забрани извоза 
основних 
производа битних 

*Реализовано 
 
06.05.2020. 
01-41/26 
 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникациј
а 
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Од доношења предметне одлуке, 
снабдевање домаћег тржишта је потпуно 
стабилизовано и тражња је подмирена у 
потпуности.  
Забрана извоза која је на снази одлаже и 
негативно утиче на наставак реализације 
уговора са партнерима из иностранства као 
и на спољнотрговински биланс РС. 
Поред тога и у Европској унији, која је 
најзначајнији спољнотрговински партнер 
Републике Србије долази до ублажавања 
мера које су донете услед појаве и ширења 
КОВИД-19 чиме је омогућен слободан 
промет основних производа. Уколико се 
иста мера благовремено не спроведе и у 
Републици Србији, домаћој привреди, 
поред материјалних губитака, прети и 
губитак позиција на страним тржиштима. 

за становништво 
("Сл. гласник РС", 
бр.54/20, 59/20, 
63/20) 

 
 

Иницијатива за стављање ван снаге 
појединих одредби Одлуке о ограничењу 
висине цена основних животних 
намирница и заштитне опреме („Сл. 
гласник РС“, бр. 35/20, 55/20 и 57/20) 
 
Имајући у виду да су се укидањем 
ванредног стања и нормализацијом 
тржишта стекли услови, сматрамо да је 
неопходно да се одредбе Одлуке којима се 
ограничавају цене и марже основних 
животних намирница ставе ван снаге. 

Предложено је стављање ван снаге 
наведене одлуке, у делу који се 
односи на основне животне 
намирнице. 

Одлука о 
ограничењу 
висине цена 
основних 
животних 
намирница и 
заштитне опреме 
(„Сл.гласник РС“, 
бр. 35/20, 55/20, 
57/20) 

*Реализовано 
 
07.05.2020. 

Министарство 
трговине, туризма 
и 
телекомуникациј
а 
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Захтев за отварање граничних прелаза за 
транспорт житарица и уљарица (прелази: 
СОТ и Богојево) 
 
Два затворена прелаза према Републици 
Хрватској веома су битна за привреду и 
њихово затварање успорава извоз и знатно 
поскупљује транспорт.  
Гранични прелаз СОТ је значајан из 
разлога што је у Бачкој Паланци извозна 
лука за житарице и уљарице и увозна за 
минерална ђубрива. Затварањем прелаза, 
робе из Срема и Мачве и увозна за исти 
регион постаје не конкурентна због 
транспорта који сада мора да иде преко 
Руме, Фрушке Горе и Новог Сада до Бачке 
Паланке што за више од 10 €/т подиже 
цену. 
 
Гранични прелаз Богојево је значајан из 
разлога што представља најбитнији 
железнички прелаз за извоз житарица и 
уљарица. Његово затварање знатно 
смањује железнички транспорт роба на 
тржишту за која немамо алтернативни 
транспорт. 
 
 

Предлаже се да се наведени 
гранични прелази отворе за 
транспорт житарица и уљарица, чиме 
би се омогућило да извоз робе буде 
настављен сличним темпом из 
региона Западног Срема, Бачке и 
дела Баната. 

Одлука о 
затварању 
граничних 
прелаза („Сл. 
гласник РС“, бр. 
25/20, 27/20, 
35/20, 47/20, 
66/20) 

*Упућена 
иницијатива 
 
20.03.2020. 
01-41/3 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
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Измене Одлуке о затварању граничних 
прелаза и Одлуке о проглашењу болести 
КОВИД-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
заразном болешћу (отварање граничног 
прелаза Нови Сад за речни саобраћај и 
продужавање рока за транзит конвоја 
теретних бродова кроз РС за по 48 сати) 
 
Након затварања граничних прелаза Нови 
Сад и Апатин, ситуација је таква да су 
теретни бродови принуђени да излазне и 
улазне ревизије ка и из Републике 
Хрватске обављају на граничном прелазу 
Бездан, који се налази на 1.425 km реке 
Дунав и да се потом враћају у неку од лука 
у Републици Хрватској - Осијек или 
Вуковар. 
 
Такође, по обављању искрцаја/укрцаја 
робе у хрватским лукама бродови морају 
да се врате на гранични прелаз Бездан да 
би извршили улазну ревизију у Републику 
Србију што подразумева да морају прећи 
92 km узводне пловидбе од луке Вуковар и 
вратити се истим путем низводно, што 
узрокује знатно увећање трошкова 
пловидбе и транспорта, а које директно 
сноси бродар. 

Предложено је: 

1. Измена Одлуке о затварању 
граничних прелаза Владе Републике 
Србије („Сл. гласник РС“, бр. 25 од 12. 
марта 2020, 27 од 13. марта 2020.), на 
тај начин да се за речни саобраћај 
отвори гранични прелаз Нови Сад, у 
сврху обављања улазних и излазних 
ревизија према Републици Хрватској. 
2. Измена тачке 4. став 2. под 2) 
Одлуке о измени и допуни одлуке о 
проглашењу болести КОВИД-19 
изазване вирусом SARS-COV-2 
заразном болешћу Владе РС („Сл. 
гласник РС“, бр. 23 од 10. марта 2020, 
24 од 11. марта 2020, 27 од 13. марта 
2020, 28 од 14. марта 2020, 30 од 15. 
марта 2020, 32 од 16. марта 2020, 35 
од 18. марта 2020.), на тај начин да се 
продужи рок за транзит конвоја 
теретних бродова кроз РС за по 48 
сати, тако да се транзитна пловидба 
на међународном водном путу на 
територији РС, ограничи на период не 
дужи од 138 часова за бродске 
саставе и 108 часова за самоходна 
пловила од момента уласка на 
територију Републике Србије, у 
случају узводне пловидбе, односно 
на период не дужи од 120 часова за 
бродске саставе и 98 часова за 
самоходна пловила од момента 

Одлука о 
затварању 
граничних 
прелаза Владе 
Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“, 
бр. 25/20, 27/20) 

*Упућена 
иницијатива 
(реализовано 
након укидања 
ванредног стања) 
 
20.03.2020. 
01-41/7 
 
Поновљено 
06.04.2020. 
 
Поновљено  
13.05.2020. 
11.04-2/30 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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уласка на територију РС у случају 
низводне пловиде. 
 

Молба за измену и допуну Наредбе о 
ограничењу и забрани кретања лица на 
територији Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, број 34/20) - ветеринари са 
лиценцом 
 
У складу са одредбама по Закону о 
ветеринарству, поред ветеринарских 
организација надлежних за вршење 
ветеринарске делатности, очекује се 24h 
доступност корисницима (животињама) 
ветеринарских услуга, а за потребе хитних 
стања, редовних терапијских услуга, или у 
складу са пословима уговореним по 
Програму мера здравствене заштите 
животиња ради спречавања појаве, раног 
откривања, ширења, праћења, сузбијања 
или искорењивања заразних болести. 
У градским срединама у којима се налази 
велики број кућних љубимаца значајно је 
не запоставити чињенице, да у оквиру 
одређених терапија, пси морају излазити 
на сат времена у шетњу (ради 
физиолошких потреба). У тим случајевима, 
надлежни ветеринари су ти који би могли 
пружити подршке надлежним лицима за 
контолу кретања становништва. Такође, 
постоји озбиљна претња од повећања 
броја луталица на улицама града. 

Предложено је да се у тачки 3. 
Наредбе, дода подтачка 4. која гласи: 

„4) Ветеринарски радници – са 
лиценцом“, а у тачки 4. Наредбе, 
додати нови став, који гласи: 
 
„Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе 
не односи се ни на физичка лица која 
су у пратњи животиња које су под 
терапијом, а за које је одговоран 
надлежни ветеринар са лиценцом“. 
 

Наредба о 
ограничењу и 
забрани кретања 
лица на 
територији 
Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“, 
број 34/20) 

*Упућена 
иницијатива 
(реализовано 
након укидања 
ванредног стања) 
 
20.03.2020. 
01-41/8 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
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Ветеринари са терена су обавештени за 
пријаву рада ван ограниченог времена, 
али постоји проблем у обрасцу пријаве - 
због територије, које покривају као служба 
од јавног интереса и законске обавезе да 
обезбеде здравствену заштиту животиња у 
сваком тренутку. Дежурство ветеринара се 
не одвија на једном месту, већ је други 
систем организације. Такође, за проблеме 
око „ноћног“ рада, ветеринари су се 
обраћали кризним штабовима по 
регионима. 

Потреба за хитним решавањем проблема 
на граничном прелазу Мокрање, према 
Републици Бугарској - увоз сумпорне 
киселине 
 
Проблем је у застоју при увозу сумпорне 
киселине из Републике Бугарске. С 
обзиром да је Одлуком о затравању 
граничних прелаза („Сл. гласник РС“, бр. 
25/20, 27/20, 35/20) затворен прелаз 
Мокрање, превоз се врши преко граничног 
прелаза Вршка Чука. Таквим камионима 
уведена је полицијска пратња, што 
додатно отежава превоз. 

Предложено је да се омогући 
прелазак преко граничног прелаза 
Мокрање, из разлога што је пут краћи 
а безбедносни ризик за возаче, да се 
заразе, далеко мањи. 
 
Алтернативно, предложено је 
укидање наведене полицијске 
пратње, како би се омогућило 
неометано, у континуитету, 
допремање наведене сировине за 
производњу минералног ђубрива, 
која је сада неопходна за пролећну 
сетву. 

Одлука о 
затравању 
граничних 
прелаза („Сл. 
гласник РС“, бр. 
25/20, 27/20, 
35/20) 

*Реализовано 
 
23.03.2020. 
01-41/12 

Министарство 
унутрашњих 
послова 

Проблем продужетка регистрације 
возила, за здравствене установе -
болнице, апотеке по основу Одлуке о 
важењу личних докумената држављана 
РС за време ванредног стања  
 

Предложено је да се што пре 
пропишу процедуре или пронађе 
техничко решење за превазилажење 
описаног проблема. 

Одлука о важењу 
личних 
докумената 
држављана РС за 
време ванредног 
стања („Сл. 

*Реализовано 
 
29.03.2020. 
11.07-3/10 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
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Наведеном одлуком су делегирана 
овлашћења техничким прегледима за 
обављање поступка регистрације већег 
броја субјеката који су до ступања на снагу 
ванредног стања и поменуте одлуке ове 
послове обављали у Министарству 
унутрашњих послова. 
 
Приликом покушаја продужетка 
регистрације возила, за здравствене 
установе (болнице, апотеке), које нису 
регистроване у Агенцији за привредне 
регистре, већ у Привредном суду и јавних 
предузећа, која се финансирају из буџета, 
не постоје техничке могућности апликације 
да се на техничком прегледу обави 
процедура продужења регистрације и 
издавања регистрационе налепнице. Тиме 
се доводи у питање нормално 
функционисање и обављање делатности 
низа важних институција, посебно у време 
епидемије и проглашеног ванредног 
стања. 

гласник РС“,број 
32/20) 

Проблеми у примени Инструкције 
привредним субјектима у вези са 
поступком за издавање дозвола за 
кретање Mинистарства привреде 
 
Велике компаније имају и по неколико 
стотина запослених који раде у ноћним 
сменама, тако да издавање радних налога 
изискује додатно време и ангажовање 

Предлаже се да Министарство 
унутрашњих послова упути 
инструкцију о поступању, како би се 
превазишле неусаглашености, као и 
да се појединачни радни налози не 
издају на дневном нивоу већ на 
период од 7 дана. 

Наредба о 
ограничењу и 
забрани кретања 
лица на 
територији 
Републике Србије 
(„Сл. гласник РС“, 
број 32/20) и 
Инструкција 

*Делимично 
реализовано 
 
20.03.2020. 
01-41/4 
 
*Донето је 
појашњење 
Министарства 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
 
Министарство 
привреде 
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запослених, а што не доприноси 
ефикасности у пословању. Такође, 
привредни субјекти се на терену суочавају 
са проблемом да им службена лица 
Министарства унутрашњих послова, при 
заустављању запослених на улицама, у 
време забране кретања у периоду 20.00 до 
05.00 часова, траже да поред уредно 
издатог радног налога које су им 
послодавци издали, за сваки појединачни 
излазак, имају и добијену потврду од 
стране министарства, у неким случајевима 
и са потписом и печатом. 

привредним 
субјектима у вези 
са поступком за 
издавање 
дозвола за 
кретање 
Mинистарства 
привреде бр. 023-
00-188/2020-09 од 
19.03.2020. 
године 

привреде да 
послодавац који 
има до 100 
запослених у 
смени је дужан да 
издаје дневни 
радни налог, док 
послодавац који 
има преко 100 
запослених издаје 
радни налог на 
недељном нивоу 
за свако лице које 
се налази на 
списку за 
издавање дозволе 
(предлог ПКС је 
био да дозволе 
имају важење 7 
дана) 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Примена члана 123. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају 
услед проглашења ванредног стања 

Покренута иницијатива којом је 
тражено да се, од стране МГСИ, дају 
тачне инструкције, нарочито везано 
за проблем одржавања редовних 
линија за међународни превоз 
путника на подручјима угроженим 

Закон о превозу 
путника у 
друмском 
саобраћају („Сл. 
гласник РС“, бр. 
68/15, 41/18, 

*Реализовано 
 
16.03.2020. 
11.04-2/19 
 
*Обавештење 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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Корона вирусом: да ли је неопходно 
да се превозник обрати 
Министарству захтевом у складу са 
чланом 123. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају, 
приликом сваке измене, односно 
обуставе саобраћаја на линијама као 
и на који начин ће доказати да су 
обуставе превоза, односно измене 
урађене у складу са одлукама страних 
држава.  

44/18-др. закон, 
83/18, 31/19 и 9/20) 

МГСИ од 
17.03.2020. 
 
*Одлука о 
затварању 
граничних прелаза 
за улазак у 
Републику Србију 
(„Сл. гласник РС”, 
број 37/20). 
 
*Одлукa о 
проглашењу 
болести КОВИД-19 
изазване вирусом 
SARS-CoV-2 
заразном болешћу 

Примена члана 73. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају 
услед проглашења ванредног стања  

У складу са одредбама Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају превозници 
који имају регистроване редове вожње у 
обавези су да исте одржавају сходно 
утврђеном режиму обављања. 

 

Покренута је иницијатива за 
омогућавање редукције полазака на 
регистрованим редовима вожње за 
међумесни превоз због смањеног 
броја путника на редовним 
регистрованим линијама за 
међумесни превоз услед појаве 
корона вируса.  

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

*Реализовано 
  
17.03.2020. 
11.04-2/19 
 
*Обавештење 
МГСИ од 
17.03.2020. 
 
*Одлука о 
затварању 
граничних прелаза 
за улазак у РС 
(„Службени гласник 
РС”, бр 37/20). 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 



44 

 

*Одлукa о 
проглашењу 
болести КОВИД-19 
изазване вирусом 
SARS-CoV-2 
заразном болешћу 

Усаглашавање предлога редова вожње у 
међумесном превозу путника 
 
Узимајући у обзир Одлуку о проглашењу 
ванредног стања на територији Републике 
Србије („Сл. гласник РС“, број 29/20), као и 
дефинисане процедуре и рокове који се 
односе на усаглашавање редова вожње, 
тачније ангажман и рад Комисије за 
усаглашавање предлога редова вожње, 
тренутно не постоји могућност реализације 
активности на усаглашавању предлога 
редова вожњи. 
Такође, да би се очувала транспарентност, 
јавност и кавалитет у раду, овај специфично 
сложен и стручан процес морао би се 
наставити у околностима редовног стања и 
пословања. 

Предложено је доношење акта о 
прекидању свих радњи и активности 
на усаглашавању предлога редова 
вожњи у смислу Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају („Сл. 
гласник РС“, бр. 68/15, 41/18, 44/18-
др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20), 
односно њиховог одлагања, до 
истека проглашеног вандредног 
стања. 

Уредба о мерама 
у друмском 
саобраћају за 
време ванредног 
стања насталог 
услед болести 
КОВИД-19 
изазване вирусом 
SARS-CoV-2 („Сл. 
гласник РС“, број 
55/20) 

*Упућена 
иницијатива 
 
20.03.2020. 
11.04-4/143 
 
*Одговор МГСИ 
од 21.03.2020. у 
коме се наводи да 
је потребно да 
ПКС на основу 
својих овлашћења 
донесе одлуку о 
одлагању 
поступка 
усаглашавања 
предлога редова 
вожњи у 
међумесном 
превозу путника 
са постојећим 
редовима вожње 
за текућу годину и 
спајању с 
поступком 
усаглашавања 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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предлога редова 
вожњи у 
међумесном 
превозу са 
постојећим 
редовима вожње 
за наредну 
годину, с тим да 
предлози редова 
вожњи за текућу 
годину буду 
важећи односно 
да не морају 
поново да се 
доносе. 
 
*Допис ПКС од 
04.04.2020. упућен 
МГСИ да МГСИ 
упути Влади РС 
молбу да се 
изврши допуна 
Уредбе о мерама 
за време 
ванредног стања 
(„Сл. гласник РС“, 
бр. 31/20, 36/20, 
38/20, 39/20, 
43/20, 47/20 и 
49/20), којом ће 
поступак 
усаглашавања 
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предлога редова 
вожње у 
међумесном 
превозу путника 
за 2020. годину 
бити обједињен са 
поступком 
усаглашавања за 
2021. годину. 
 
*Донета Уредба о 
мерама у 
друмском 
саобраћају за 
време ванредног 
стања насталог 
услед болести 
КОВИД-19 
изазване вирусом 
SARS-CoV-2 

Измене одлуке о затварању граничних 
прелаза и Одлуке о проглашењу болести 
КОВИД-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
заразном болешћу (отварање граничног 
прелаза Нови Сад за речни саобраћај и 
продужавање рока за транзит конвоја 
теретних бродова кроз РС за по 48 сати) 
 
Након затварања граничних прелаза Нови 
Сад и Апатин, ситуација је таква да су 
теретни бродови принуђени да излазне и 
улазне ревизије ка и из Републике 

Предложено је: 

1. Измена Одлуке о затварању 
граничних прелаза Владе Републике 
Србије („Сл. гласник РС“, бр. 25 од 12. 
марта 2020, 27 од 13. марта 2020.), на 
тај начин да се за речни саобраћај 
отвори гранични прелаз Нови Сад, у 
сврху обављања улазних и излазних 
ревизија према Републици Хрватској. 
2. Измена тачке 4. став 2. под 2) 
Одлуке о измени и допуни одлуке о 
проглашењу болести КОВИД-19 

Одлука о 
затварању 
граничних 
прелаза Владе 
Републике Србије 
(„Сл.гласник РС“, 
бр. 25/20, 27/20) 

*Упућена 
иницијатива 
(реализовано 
након укидања 
ванредног стања) 
 
20.03.2020. 
01-41/7 
 
Поновљено 
06.04.2020. 
 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
 
Министарство 
унутрашњих 
послова 
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Хрватске обављају на граничном прелазу 
Бездан, који се налази на 1.425 km реке 
Дунав и да се потом враћају у неку од лука 
у Републици Хрватској - Осијек или 
Вуковар. 
 
Такође, по обављању искрцаја/укрцаја 
робе у хрватским лукама бродови морају 
да се врате на гранични прелаз Бездан да 
би извршили улазну ревизију у Републику 
Србију што подразумева да морају прећи 
92 km узводне пловидбе од луке Вуковар и 
вратити се истим путем низводно, што 
узрокује знатно увећање трошкова 
пловидбе и транспорта, а које директно 
сноси бродар. 

изазване вирусом SARS-COV-2 
заразном болешћу Владе Републике 
Србије („Сл. гласник РС“, бр. 23 од 10. 
марта 2020, 24 од 11. марта 2020, 27 
од 13. марта 2020, 28 од 14. марта 
2020, 30 од 15. марта 2020, 32 од 16. 
марта 2020, 35 од 18. марта 2020.), на 
тај начин да се продужи рок за 
транзит конвоја теретних бродова 
кроз Републику Србију за по 48 сати, 
тако да се транзитна пловидба на 
међународном водном путу на 
територији Републике Србије, 
ограничи на период не дужи од 138 
часова за бродске саставе и 108 
часова за самоходна пловила од 
момента уласка на територију 
Републике Србије, у случају узводне 
пловидбе, односно на период не 
дужи од 120 часова за бродске 
саставе и 98 часова за самоходна 
пловила од момента уласка на 
територију Републике Србије у 
случају низводне пловиде. 

Поновљено  
13.05.2020. 
11.04-2/30 
 

Иницијатива да се сачини званично 
упутство за поступање возача у вези са 
поштовањем Закона о радном времену 
посаде возила у друмском превозу и 
тахографима, као и инструкције за 
поступање контролних органа на терену, 
имајући у виду АЕТР споразум 
 

Предложено је да се сачини званично 
упутство од стране Министарства за 
поступање возача у наведеним 
ситуацијама, али уједно и да се направе 
инструкције за поступање контролних 
органа на терену. 

Закон о радном 
времену посаде 
возила у друмском 
превозу и 
тахографима и 
АЕТР споразум 

*Реализовано 
 
21.03.2020. 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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Ситуација на граничним прелазима између 
Србије и суседних земаља али и између 
европских држава је таква да отежава 
возачима поштовање одредби Закона о 
радном времену посаде возила у друмском 
превозу и тахографима. Такође, посебан 
изазов је и одређено време за транзит од 
12 сати на територији Србије, као и 
ситуација на терену да се возила која улазе 
у Србију у транзиту стављају у конвој.  
 
Увођење забране кретања од 20:00 до 
05:00 часова такође утиче на могућност 
поштовања одредби овог прописа, од 
стране возача и у домаћем и у 
међународном транспорту.  
 
Како АЕТР споразум али и Закон о радном 
времену посаде возила у друмском 
саобраћају и тахографима садрже одредбу 
која, у случају непредвиђених околности 
које могу настати, а које су врло извесне у 
околностима проглашеног ванредног стања 
и пандемије вируса у готово свим 
европским државама, даје право возачу да 
одступи од правила и норми за времена 
управљања, пауза и одмора, потребно је да 
се сачини званично упутство од стране 
МГСИ за поступање возача у овим 
ситуацијама, али уједно и да се направе 
инструкције за поступање контролних 
органа на терену. 
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Укидање карантина за чланове посаде 
теретних бродова, предлог за измену 
Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном 
болешћу  
 
Донетом одлуком предвиђа се, и то само 
за посаде теретних бродова приликом 
замене чланова: „Бродовима који плове на 
унутрашњим водним путевима Републике 
Србије, без обзира да ли су у транзиту или 
упловљавају, односно испловљавају из 
домаће луке или пристаништа, није 
дозвољена замена чланова посаде који су 
страни држављани, док је замена чланова 
посаде који су домаћи држављани 
дозвољена уз упућивање члана посаде који 
напушта брод на спровођење мера 
карантина у трајању од 28 дана – у 
објекат војне установе „Моровић”, Шид и 
Миратовачко поље. 

На овај начин дискриминише се речни 
саобраћај у односу на све остале видове 
саобраћаја, иако се зна да су те посаде 
много мање изложене ризику заразе, од 
посада у другим видовима транспорта, с 
обзиром на то да су због природе посла 
већ затворене на самим бродовима и да су 
све околне земље већ увеле забране 
напуштања бродова у њиховим лукама. 
Посаде теретних бродова су у 
вишедневном, чак и вишенедељном 

Предложено је да се наведеном 
одлуком предвиди изузетак од 
обавезног карантина и за чланове 
посаде теретних бродова. 

Одлука о 
проглашењу 
болести КОВИД-
19 изазване 
вирусом SARS-
CoV-2 заразном 
болешћу („Сл. 
гласник РС“, бр. 
23/20, 24/20, 
28/20, 30/20, 
32/20, 35/20, 
37/20, 38/20, 
39/20) 

*Реализовано 
 
24.03.2020. 
 
Поновљено 
27.03.2020. 
 
Поновљено 
13.05.2020. 
 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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карантину због природе посла и најновијих 
мера. 

Молба за разматрањем могућности 
обављања улазне и излазне ревизије у 
Великом Градишту за бродове који 
превозе транзитну робу за Хрватску 
 
Како је затворен гранични прелаз у Новом 
Саду и Апатину бродови морају да плове 
до граничног прелаза, до ЛК Бездан да би 
се обавила ревизија. 

Разлози за разматрање могућности 
обављања улазне и излазне ревизије у 
Великом Градишту су следећи: 

 Продужена је пловидба у дужини од 
182 км; 

 Повећава се потрошња горива за око 
3600 лит.; 

 Време испоруке робе касни најмање 
48ч; 

 Уговорене цене није могуће повећати 
(због горе наведених разлога); 

 Већина укрцаног особља су 
држављани Републике Србије, а по 
препоруци Владе Републике Србије, 
компаније би задржале запослене. 
 

Предложено је да се размотри 
могућност за обављање улазно - 
излазне ревизије (и обрнуто) у 
Великом Градишту, за бродове који 
превозе транзитну робу за Хрватску и 
да се сви бродови за улазно - излазну 
ревизију (и обрнуто) унапред пријаве 
ЛК Бездан и ЛК Велико Градиште. 
 
Ове две Лучке Капетаније могу 
бродове пратити преко RIS-а и 
контролисати њихово стајање, јер 
бродови који превозе транзитну робу 
смеју стајати само на званичним 
сидриштима Републике Србије. 
 

 *Упућена 
иницијатива 
 
16.04.2020. 
 
*МГСИ је 
доставило 
мишљење МФ-
Управе царина 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

Предлог измена и допуна Правилника о 
садржини и начину вођења књиге 
инспекције, грађевинског дневника и 
грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, број 

Предлог је да се, у циљу даље 
дигитализације грађевинског сектора, 
изменом Правилника омогући 
електронско вођење грађевинског 

Правилник о 
садржини и 
начину вођења 
књиге инспекције, 

*Упућена 
иницијатива 
 
16.12.2020. 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 
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62/19) – ургенција на иницијативу бр. 
09.02 -1/50 од 16.12.2019. године 

дневника, грађевинске књиге и књиге 
инспекције. 

грађевинског 
дневника и 
грађевинске 
књиге („Сл. 
гласник РС“, број 
62/19) 

09.02 -1/50  
 
Поновљено 
30.04.2020. 
09.02 -1/16 

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлог за превазилажење проблема 
приликом сакупљања и откупа шумских 
плодова и лековитог биља за време 
трајања ванредног стања  
 
На основу члана 15. Уредбе о стављању под 
контролу коришћења и промета дивље 
флоре и фауне („Сл. гласник РС“, бр.31/05, 
45/05 – исправка, 22/07,38/08, 9/09 и 
69/11, 95/18 - др. закон) Министарство 
расписује конкурс за издавање дозвола за 
сакупљање из природе заштићених врста 
дивље флоре, фауне и гљива у 2020. 
години, коју издаје по прибављеном 
мишљењу Завода за заштиту природе 
Србије.  

Јавни конкурс садржи врсте и количине 
(контигенте) које се могу сакупљати у 
текућој години. На основу поднете пријаве 

Предложено је да: 

- Министарство заштите животне 
средине предложи Влади РС да 
суспендује одлуку о плаћању накнаде 
у целости и да на основу добијених 
обавештења изда дозволу без 
накнаде чиме би много помогла ову 
грану привреде. Суспензија ове 
одлуке у зависности од трајања 
епидемије би могла да траје до 
септембра 2020. године или да важи 
само за 2020. годину, а почетком 
2021. године суспензија одлуке би 
могла бити укинута;  

- на предлог Министарства заштите 
животне средине, Влада РС донесе 
нову Уредбу по којој би се издале 
привремене дозволе за сакупљање 
које би послужиле компанијама да 

Уредба о 
стављању под 
контролу 
коришћења и 
промета дивље 
флоре и фауне 
(„Сл. гласник РС“, 
бр.31/05, 45/05 – 
исправка, 
22/07,38/08, 9/09 
и 69/11, 95/18 - 
др. закон) 

*Упућена 
иницијатива 
 
22.04.2020. 
 
*Негативан 
одговор 
Министарства бр. 
353-01-873/2020-
04 од 29.04.2020. 

Министарство 
заштите животне 
средине 
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на конкурсу, Завод за заштиту природе 
Србије даје мишљење и Министарство 
заштите животне средине у року од 15 
дана, по пријему захтева, обавештава 
подносиоца захтева о количинама које су 
им одобрене, висини накнаде и року 
уплате од 10% од укупне законом 
прописане вредности за 1 кг наведених 
врста. 
 
Овај износ компаније уплаћују пре него 
што се откупи и један кг наведених врста, 
што од случаја до случаја износи од 
100.000,00 РСД па до 1.000.000,00 РСД по 
једном привредном субјекту, а да при томе 
не знају да ли ће уопште откупити и један 
кг наведених врста. 

 

раде, а уколико пословање крене 
приближним темпом, спремни су да 
накнаду плате по продаји робе коју су 
евентуално откупили, с обзиром да се 
ради о врсти роба које се у 90% 
случајева извозе, те не би било 
лако доказиво приложеном 
документацијом;  

- на предлог Министарства заштите 
животне средине Влада РС донесе 
нову Уредбу по којој би издала 
привремене дозволе, а за које би 
платили 10% од укупне обрачунате 
суме новца за уплату а уколико се рад 
буде несметано одвијао остатак 
новца од 90% уплатили би приликом 
продаје наведених врста;  

- на предлог Министарства заштите 
животне средине, Влада РС донесе 
Уредбу по којој би све добијене 
дозволе за сакупљање и извоз имале 
продужен рок важења за још једну 
годину уколико се не искористе, тј. не 
откупи се и не прода купљена 
количина по дозволама, што значи да 
добијене дозволе у овом периоду 
имају рок важења до 1. марта 2022 
године. 
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Одлагање примене члана 25. Закона о 
професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом 
 
Закључком Владе Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, бр. 35/20,37/20) у свим 
органима државне управе, Аутономне 
Покрајине Војводине и јединицама 
локалне самоуправе, посебним 
организацијама, установама, јавним 
предузећима и другим организацијама 
којима је оснивач или већински власник 
Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе, обустављен 
је рад са странкама путем непосредног 
контакта.  
Институције из овог Закључка обавезне су 
да обезбеде наставак обављања послова 
који су се обављали у непосредном 
контакту са странкама и то путем писане 
или електронске поште или телефонским 
путем. 

Омогућити одлагање рока за 
запошљавање ОСИ до завршетка 
ванредног стања. 

Закључак Владе 
РС („Сл. гласник 
РС“, бр. 
35/20,37/20) и 
Закон о 
професионалној 
рехабилитацији и 
запошљавању 
особа са 
инвалидитетом 

*Упућена 
иницијатива 
 
04.05.2020. 
09.06-2/17 

Министарство за 
рад, борачка и 
социјална питања 
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МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Молба да јединице локалне самоуправе 
не доносе одлуке и препоруке које се 
тичу рада малопродајних објеката, а које 
су у супротности са одлукама надлежних 
републичких органа и кризних штабова 
које је основала Влада РС 

Предложено је да се не доносе 
одлуке и препоруке које се тичу рада 
малопродајних објеката, а које су у 
супротности са одлукама надлежних 
републичких органа и кризних 
штабова које је основала Влада РС. 

 *Реализовано 
 
20.03.2020. 
01-41/10 
 
23.03.2020. 
03.04.2020. 
15.04.2020. 
 
27.04.2020. 
11.01-1/34 

Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 

Предлог измена и допуна Уредбе о 
примени рокова у управним поступцима 
за време ванредног стања („Сл. гласник 
РС", бр. 41/20, 43/20) 
 
Проблеми у пословању грађевинских 
компанија које у свом пословању користе 
Централну евиденцију обједињене 
процедуре. 

Предложена је измена Уредбе о 
примени рокова у управним 
поступцима за време ванредног 
стања, тако што би процедуре које се 
спроведе по ЦЕОП биле изузете од 
њене примене, а све у циљу 
поједностављења процедуре. 

Уредба о примени 
рокова у 
управним 
поступцима за 
време ванредног 
стања („Сл. 
гласник РС“, бр. 
41/20, 43/20). 

*Упућена 
иницијатива 
 
04.05.2020. 
09.02-1/17 

Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 

Молба за изузеће од забрана рада за 
ветеринарске апотеке и малопродајне 
објекте за храну за животиње и храну за 
кућне љубимце  
 
У односу на постојећу структуру 
пољопривредних газдинстава, значај 
исхране животиња веома је важан, 

Предложено је доношење мере о 
изузећу забране рада за 
ветеринарске апотеке и 
малопродајне објекте за храну за 
животиње и храну за кућне љубимце 
на целој територији Републике 
Србије. 

/ *Упућена 
иницијатива 
 
25.03.2020. 
 
*Одговор Управе 
за ветерину бр. 
323-07-83/2020-

Министарство 
државне управе и 
локалне 
самоуправе 
 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
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нарочито у сегменту исхране животиња 
које су у оквирима сточарске производње 
(репродуктивне животиње). Без адекватне 
исхране могуће је очекивати повишени 
степен угинућа, проблем сакупљања 
споредних производа животињског 
порекла, напуштање животиња од стране 
власника животиња. 
 
Такође, око 80% власника снабдева се 
храном за кућне љубимце у ветеринарским 
апотекама и специјализованим 
малопродајним објектима за храну за 
животиње. Снабедевање храном 
репродуктивних животиња, врши се преко 
мреже малопродајних објеката и 
ветеринарских апотека и потражња је  
већа за 30%. 

05/55 од 
26.03.2020. 

водопривреде 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијативе за измене и допуне Закона о 
отвореним инвестиционим фондовима са 
јавном понудом са предлогом за одлагање 
рока за усклађивање пословања и општих 
аката друштава која управљају отвореним 
инвестиционим фондовима са Законом о 
отвореним инвестиционим фондовима са 
јавном понудом  

Предложена је измена и допуна 
Закона о отвореним инвестиционим 
фондовима са јавном понудом („Сл. 
гласник РС“, број 73/19) и померање 
рока дефинисаних чланом 130. 
предметног закона за минимално 3, а 
оптимално 6 месеци. 

Закон о 
отвореним 
инвестиционим 
фондовима са 
јавном понудом 
(„Сл. гласник РС“, 
број 73/19) 

*Упућена 
иницијатива 
 
11.05.2020. 
11.05-1/15 
 
15.05.2020. 
11.05-2/8 

Комисија за 
хартије од 
вредности  
 
Министарство 
финансија  
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Предметни закон је ступио на снагу 
19.10.2019. године, подзаконска акта 
Комисије за хартије од вредности су 
објављена 03.05.2020. године, тако да 
друштва за управљање која тренутно 
послују у Републици Србији имају рок до 
19.07.2020. године за усклађивање са 
одредбама подзаконских аката- 
правилника Комисије, односно око два и 
по месеца, што је изузетно кратак рок, 
посебно узимајући у обзир околности 
ванредног стања и пандемије. 

 
*Одговор 
Комисије бр. 2/5-
990-672/2-20 
4/1-111-510/16-20 
од 11.05.2020. у 
коме се наводи да 
је за наведено 
питање надлежно 
Министарство 
финансија 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Проблеми са којима се суочава млекарска 
индустрија 
 
Мере донете на основу Одлука Владе РС на 
основу којих је обустављен рад 
угоститељских и туристичких објеката, 
вртића, школа, факултета и студентских 
домова, довеле су до незавидног положаја 
млекарску индустрију. Мање млекаре, које 
су биле везане за HORECA сектор у Србији, 
престају са радом. Проблем се развија 
смањењем извоза производа од млека на 
тржишта земаља ЦЕФТА – региона, из 
истих разлога. Представници овог сектора 

Предложен је интервентни откуп и 
размена производа од млека за 
семенску робу, вештачко ђубриво, 
гориво, обзиром да иде време сетве 
ратарских култура, које су неопходне 
за исхрану музних грла. 

 *Упућена 
иницијатива 
 
29.03.2020. 
 
Поновљено 
22.04.2020. 
10.04-1/13 

Републичка 
дирекција за робне 
резерве 

 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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указују и на промене у структури 
производње, те је тренутна ситуација таква 
да се увећава производња кисело-млечних 
производа у односу на традиционално 
српске извозне брендове – сиреве и 
маслац (уз остале млечне намазе). 
Уочено је смањење откупа сировог млека у 
појединим деловима Републике Србије и 
до 50%, уз залихе производа од млека, које 
тренутно износе око 400 тона полутврдих 
сирева и око 100 тона маслаца (рок 
употребе  
6 – 12 месеци) захтевају хитну подршку. 
Престанак рада млекара створио би 
проблем откупа сировог млека, што 
директно доводи у питање даље 
пословање фармера али и опстанак 
млечног говедарства у Србији. 

Предлог за хитну интервенцију 
Републичке дирекције за робне резерве 
усмерену ка произвођачима млинске 
индустрије 
 
Имајућу у виду новонасталу ситуацију 
изазвану корона вирусом, произвођачи 
млинске индустрије предлажу хитну 
интервенцију Републичке дирекције за 
робне резерве која би омогућила да се 
млинска индустрија снабде одређеном 
количином пшенице по цени која је 
важила пре доношења Одлуке о 
ограничењу висине цена и маржи 

Предложено је да Републичка 
дирекција за робне резерве изврши 
позајмицу пшенице путем јавног 
позива произвођачима млинске 
индустије у количини од 30.000 т до 
40.000 т, у периоду од 30 дана, коју 
би произвођачи вратили из рода 
наредне жетве, или изврши продају 
произвођачима млинске индустрије 
пшеницу у количини од 30.000 т до 
40.000 т у периоду од 30 дана по 
цени од 18,5 дин по килограму 
пшенице плус ПДВ. 

Одлука о 
ограничењу 
висине цена и 
маржи основних 
животних 
намирница и 
заштитне 
опреме(„Сл. 
гласник РС“, број 
35/20”). 

*Упућена 
иницијатива 
 
31.03.2020. 

Републичка 
дирекција за робне 
резерве 

 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 

 

Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде 
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основних животних намирница и заштитне 
опреме („Сл. гласник РС“, број 35/20”). 

 

Молба за хитну интервенцију- 
интервентна размена основних 
протеинских сировина за исхрану живине 
(кукуруз и соја) за товним пилићима 
 
Циљ предметне молбе, очување матичних 
јата, одржавање тока производње у 
континуитету, као и број запослених у 
национално традиционалној живинарској 
производњи.  
 
Исхрана животиња, а онда и пернате 
живине, неопходна је за живот сваке 
јединке, недостатак и неадекватна исхрана 
може довести до великог помора и 
матичних јата и живих пилића, што би 
свакако изазвало огромну штету. Поновно 
покретање производног циклуса готово не 
би било могуће у периоду од годину и 
више дана. 

Полазећи од потреба исхране 
живине за основним сировинама (пр. 
за произвођача који има 700.000 
кљунова у турнусу, потребе су на 
месечном нивоу количине од око 
1.080 тона сојиног зрна или 270 тона 
недељно и кукуруза око 2.450 тона 
месечно или 612 тона недељно), 
предложили би интервенцију у току 
трајања ванредног стања. На 
недељном нивоу се може вршити 
размена а по динамици узета 
сировина се раздуживала са 
одређеном количином товних 
пилића. За обрачун би користили 
тренутне берзанске цене: 

- кукуруз 15,8-16,0 дин/кг 
- сојино зрно 39,7-40,0 дин/кг 
- утовљено пиле просечне 

тежине 2,2-2,4кг цена 105 
дин/кг 

 *Упућена 
иницијатива 
 
06.04.2020. 
10.04-1/10 

Републичка 
дирекција за робне 
резерве 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлог мера за осигурање сигурности 
снабдевања кисеоником у Србији 
 
Тренутна ситуација у Републици Србији 
указује да је неопходно донети 
предложене мере, из предострожности. 

Дати су предлози мера за осигурање 
сигурности снабдевања кисеоником 
за потребе здравствених установа: 

1.1. Употреба боца за кисеоник 
(технички или за храну) у 
расположивим паковањима за 
пуњење медицинског кисеоника 

Да отпочну са пуњењем медицинског 
кисеоника у свим расположивим, 
доступним паковањима – боце које су 
компатибилне за кисеоник (технички 
или за храну). 
Одступање:  
Боца за технички кисеоник има 
другачији колор код (боју тела са 
којом се визуално одваја од боца за 
мед. кисеоник). 
Корективне мере:  
Боца за технички кисеоник мора да 
буде усаглашена са захтевима 
покретне опреме под притиском 
(испитана и усаглашена са захтевима 
Уредбе о П-ОПП, АДР и ГМП-изузев 
одступања у колор коду). Припрема, 
пуњење, обележавање и одобрење – 
спроводиће се по већ одобреним 
протоколима за мед. кисеоник. 

 *Реализовано 
 
06.04.2020. 
09.03-8/20 

Агенција за 
лекове и 
медицинска 
средства 
 
Министарство 
здравља 
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1.2. Привремено коришћење 
пунионице за технички кисеоник за 
пуњење мед.кисеоника 

Да отпочну са пуњењем медицинског 
кисеоника и на линијама 
(пунионица/filling rack) на којима се 
врши пуњење техничког кисеоника. 
Технички кисеоник је гас истог 
квалитета као медицински кисеоник, 
само има другу намену. 
Одступање  
Пунионица за технички кисеоник има 
исте захтеве за безбедност, 
пројектовање, употребу и процес 
пуњења, али није обухваћена 
дозволом за лек. 
Корективне мере:  
Произвођач медицинског гаса је 
дужан да изврши пријаву надлежном 
органу и достави документацију за 
‘’привремену пунионицу у време 
ванредне ситуације’’, укључујући и 
верификацију пуњења, у складу са 
захтевима ГМП. 

1.3. Периодично контролисање боца 

У току ванредне ситуације, уколико 
на боци за кисеоник истекне датум за 
периодично контролисање 
(периодика за боце кисеоника је 10 
година, према захтевима АДР) 
препорука је да се настави са 
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пуњењем тих боца, уколико 
испуњавају све остале захтеве 
усаглашености са регулативом.  

1.4. Привремено преузимање 
снабдевања  

За време трајања ванредног стања, 
уколико би једна од компанија 
(произвођач медицинског кисеоника) 
дошла у ситуацију да привремено 
није у стању да изврши производњу, 
пуњење или испоруку лека ка својим 
уговореним здравственим 
установама (нпр. сви запослени у 
пруниници и резервна посада су 
заражени вирусом, итд.), снабдевање 
би одмах преузела друга компанија 
која има дозволу за промет 
медицинског кисеоника (уколико 
располаже са довољно ресурса) као 
подуговорену активност (поруџбина 
или уговор о сарадњи између две 
фирме) и у потпуној међусобној 
координацији. 

1.5. Регулатори притиска за 
немедицинске гасове у примени за 
медицински кисеоник 

За време трајања ванредног стања, 
дозволити употребу регулатора 
притиска и протока за техничке, 
немедицинске гасове, за које се 
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након Анализе ризика и оперативне 
верификације утврди да су 
оперативни, компатибилни за 
медицински кисеоник и безбедни за 
пацијента. 
Такве регулаторе обележити 
ознаком/етикетом “MEDICAL SERVICE 
COVID-19”, што је усаглашено на 
нивоу европске асоцијације (видети 
EIGA doc. BN27). 

Проблем набавке заштитне опреме за 
потребе заштите запослених 
 
 

Предложено је да се свим правним 
субјектима дозволи куповина маски и 
заштитне опреме са страних тржишта, 
без обзира на делатност. 

Све компаније са територије 
Републике Србије могу да увозе 
маске и заштитну опрему искључиво 
за сопствене потребе – потребе 
заштите здравља својих запослених. 
Ово је допуштено уз јасно 
ограничење да није дозвољена 
дистрибуција, продаја трећим 
лицима нити било каква трговина тим 
маскама и заштитном опремом. 

Закон о 
медицинским 
средствима („Сл. 
гласник РС", број 
105/17) и 
Правилник о 
увозу 
медицинских 
средстава која 
нису регистрована 
(„Сл. гласник РС“, 
бр. 39/18, 104/18) 

 

*Реализовано 
 
*20.03.2020. 
Влада РС је 
донела Одлуку да 
све компаније са 
територије 
Републике Србије 
могу да увозе 
маске и заштитну 
опрему искључиво 
за сопствене 
потребе – потребе 
заштите здравља 
својих запослених. 
Ово је допуштено 
уз јасно 
ограничење да 
није дозвољена 
дистрибуција, 
продаја трећим 
лицима нити било 

Агенција за 
лекове и 
медицинска 
средства 
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каква трговина 
тим маскама и 
заштитном 
опремом. 
 
*26.03.2020. 
АЛИМС је 
објавила 
Инструкцију о 
начину увоза 
маски и рукавица 
за сопствене 
потребе за заштиту 
запослених,  
за време трајања 
епидемије вируса 
корона (КОВИД-19) 

Доношење одлуке о пуштању у промет 
лека у паковању које није обележено у 
складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима и прописима 
донетим за спровођење овог закона 

У складу са Обавештењем РФЗО о 
потреби обезбеђивања лекова који се 
испоручују здравственим установама у 
количинама потребним за 6 месеци, 
носиоци дозволе за лек страних 
произвођача су тренутно у поступку 
набавке већих количина лекова. 
Међутим, код већине се као проблем 
појављује немогућност да обезбеде 
лепљење контролних маркица, а које 
се ради ручно у веледрогерији у 
Србији. Наиме, њима су проблем 
људи који су лепили маркице а које 
су до сада ангажовали по потреби и 
којих је сада све мање (због органичења 

Закон о лековима 
и медицинским 
средствима („Сл. 
гласник РС“, бр. 
30/2010, 
107/2012, 
113/2017 - др. 
закон и 105/2017 - 
др. закон) 

 

 

* Реализовано 
 
18.03.2020. 
 
Поновљено 
02.04.2020  
 
*Надлежна 
регулаторна тела 
су поступањем по 
појединачним 
случајевима 
доносила решења, 
чиме је био 
обезбеђен 

Aгенција за 
лекове и 
медицинска 
средства 
 
Министарство 
здравља 
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људи, превоза тих људи и сл.). 
 
Како због наведеног проблема 
можемо доћи у ситуацију да у Србији 
имамо неопходне лекове, али да они 
не могу да се дистрибуирају јер нису 
обележени у складу са важећим 
Законом о лековима, молимо за 
помоћ у решавању овог проблема.  

Имајући у виду да је обележавање 
лекова у надлежности АЛИМС, као и 
чињеницу да у складу са чланом 156. 
важећег Закона о лековима, 
Министарство здравља може, 
изузетно да донесе одлуку да се лек 
пусти у промет у паковању које није 
обележено у складу са Законом. 

континуитет у 
снабдавању 
лековима 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

Одлука о забрани извоза лекова Предложено превазилажење 
проблема: 

1. Тумачењем Одлуке о забрани 
извоза лекова, везано за изузетке од 
забране. Наведено је која документа 
Управа царине треба да тражи 
приликом извоза, мимо 
подразумеваних у спољно 
трговинском промету. 
2. Изменама и допунама Одлуке о 

Одлука 
о престанку 
важења Одлуке о 
забрани извоза 
лекова („Сл. 
гласник РС“, број 
60/20) 
 

*Реализовано 
 
18.03.2020. 
20.03.2020 
27.03.2020. 
22.04.2020. 
 
 
 

Републички фонд 
за здравствено 
осигурање  
 
Министарство 
здравља 
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забрани извоза лекова, 
дефинисањем одредница које се 
односе на пословање домаћих 
правних лица која отпремају лекове 
који су под царинским надзором, као 
и одреднице које се односе на извоз 
лекова домаћих произвођача који 
нису регистровани у Србији и део су 
уговорене производње као и за 
лекове који су истог производног 
састава, са једним именом 
регистрације у Србији а другим за 
продају на ино тржишту 
3. Предложен модел забране извоза 
лекова уз давање могућности да се у 
случају изузетака од забране, извоз 
лекова омогући уз 
сагласност/одобрење Министарства 
здравља. 
4. Предложено укидање забране 
извоза лекова, уз Изјаву одговорног 
лица произвођача којим се 
произвођач безусловно обавезује на 
континуирано и несметано 
снабдевање тржишта Републике 
Србије свим лековима које 
производи, да је лагер залиха лекова 
намењених тржишту РС довољан да 
подмири повећане потребе тржишта 
и да се извозом лекова ни на који 
начин неће угрозити снабдевање 
тржишта Републике Србије 
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СОКОЈ 

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ KОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ - РАТЕЛ 

РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ - РЕМ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ - ОФПС 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива Групације за радиодифузију 
Удружења за креативну индустрију, за 
престанак потраживања обавеза чланица 
Групације, које су настале до почетка 
ванредног стања, док траје ванредно 
стање, као и укидање финансијских 
обавеза према свим емитерима 
(радијским и тв) док траје ванредно 
стање 

Услед потпуног колапса рекламног 
тржишта због ванредног стања, велики 
број рекламних кампања се отказује и 
оставља без прихода радио и ТВ станице. 

- Престанак потраживања обавезе 
према ЕТВ настале до почетка 
ванредног стања па док траје 
ванредно стање, а предлог је да се 
након завршетка ванредног стања 
дуговање распореди равномерно до 
краја године; 

- Укидање финансијских обавеза 
према свим емитерима (радијским и 
телевизијским) за време трајање 
ванредног стања 

 *Делимично 
реализовано 

25.03.2020. 

*Одговор СОКОЈ- 
донета одлука 

*Oдговор ОФПС 
број 1748/50 од 
01.04.2020. 

*Одговор Савета 
РЕМ-а 

*Одлука 
Надзорног одбора 
ЕТВ број:О-NO-T-
2/20, 26.03.2020. 

*Одговор РАТЕЛ-а 
број:1-02-
3491/119/20-1 
 
*Одговор РЕМ-а 
број 08-743/20-2 
од 01.06.2020. 

СОКОЈ 

Емисиона 
техника и везе 
(ЕТВ) 

РАТЕЛ 

РЕМ 

ОФПС  
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ГРАД БЕОГРАД 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива за разматрање предлога 
Града Београда упућена ка Влади 
Републике Србије за подстицај 
станоградњи путем обезбеђивања 
стамбених решења за здравствене 
раднике који су понели највећи терет 
борбе и одбране против КОВИД-19 
 
Град Београд се обратио Привредној 
комори Србије са предлогом за 
спровођење додатних економских мера за 
подстицај привредне активности 
грађевинске индустрије која је имала 
значајан удео у привредном расту до 
појаве и ширења КОВИД-19 у Србији. 
Предлог се односи на подршку 
станоградњи путем обезбеђивања 
стамбених решења за здравствене 
раднике који су понели највећи терет 
борбе и одбране против КОВИД-19.  
 
Модел станоградње који би био започет у 
Београду, као носиоцу привредног раста, 
могао би се имплементирати и у други 
локалним самоуправама широм Републике 
Србије. На тај начин грађевинска 
индустрија добила би додатни замајац за 
повећање обима радова са пратећим 

Привредна комора Србије предлаже 
да се размотре следећи предлози 
Града Београда са мерама: 
 

 Смањење обавезног учешћа са 
20% на 10% од купопродајне 
цене станова, алтернативно 
примена модела којим би 
рочност кредита одређивала 
учешће; 
 

 Субвенционисање дела учешћа. 
Уколико би се учешће смањило 
на 10%, уз истовремено 
субвенционисање још половине 
од 5% из буџета Републике 
Србије, у великој мери било би 
решено питање учешћа које је 
главна препрека за решавање 
стамбених питања; 
 

 Успостављање комуникације са 
пословним банкама о 
снижавању каматних стопа на 
стамбене кредите за 0,5 - 1%, 
односно разматрање услова под 
којим би пословне банке биле 
спремне да понуде нижу 

 *Упућена 
иницијатива 
 
07.05.2020. 
01-41/27 

Влада РС 
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услугама и ефикасну реализацију пројеката 
уз поштовање међународних стандарда. Са 
друге стране, стамбена решења била би 
обезбеђена за категорију становништва, 
којој је помоћ државе у обезбеђивању 
„крова над главом“ неопходна како би 
наведено егзистенцијално питање могла 
да реши. 
 

каматну стопу у дефинисаном 
периоду од нпр. шест месеци; 
 

 Преиспитивање висине такси 
које корисници стамбених 
кредита плаћају Републичком 
геодетском заводу (заложна 
изјава, упис хипотеке и сл.), уз 
омогућавање попуста у висини 
од 30-50%; 

 
Мере које утичу на раст продаје 
станова у новоградњи: 

 Разматрање могућности 
куповине стана у новоградњи на 
кредит након 50% или 60% 
извршених грађевинских 
радова, уместо садашњих 80%  
 

 Омогућавање повраћаја ПДВ на 
први стан, уз повећање 
квадратуре са садашњих 40м2 
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