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РЕЗИМЕ
Унапређујући методолошку матрицу из претходних издања, у четрнаестом издању „Кварталне анализе примене прописа од значаја за привреду“
представљамо иницијативе наших чланица из различитих сектора привреде, за које сматрамо да могу утицати на релаксацију услова пословања на
тржишту Републике Србије.
Материјал пред Вама састоји се од резимеа, који наводи теме које су кључне у модернизацији правног оквира и његовог прилагођавања
интересима привреде и детаљног табеларног приказа постојећих проблема, предлога за њихово решавање који су покренути у 2019. години и
попис иницијатива које се покренуте у претходним годинама.
У циљу давања пуног доприноса унапређењу законодавног оквира Републике Србије, Привредна комора Србије је у јулу текуће године потписала
Споразум о сарадњи са Народном скупштином Републике Србије и на тај начин институционално формализовала сaрадњу две институције,
стварајући нови канал комуникације и могућности за укључивање представника Привредне коморе Србије у рад одбора Народне скупштине, када
се разматрају прописи и питања од значаја за привреду, ради споровођења заједничких активности на унапређењу привредног амбијента и
успостављању континуираног дијалога и међусобне размене информација од значаја за привреду Републике Србије.
Представници Привредне коморе Србије активно учествују у раду „Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа“
(Савет за БДП), који представља веома значајан механизам комуникације између Привредне коморе Србије и Владе Републике Србије, омогућава
и оставља простор за презентовање, аргументовање предлога и указивање на актуелне проблеме са којима се суочава привреда, сублимирајући
најзначајније иницијативе чланица Привредне коморе Србије из различитих сектора привреде, за које сматрамо да могу допринети стварању
стабилне пословне климе и побољшању регулаторног оквира.
Четрнаеста квартална анализа примене прописа од значаја за привреду Привредне коморе Србије садржи приказ нових иницијатива и
иницијатива привреде које нису решене у предходном периоду.
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Посебно истичемо иницијативе привреде које су реализоване у протеклом периоду:
✓ Израда подзаконског акта – Општи услови међумесног превоза („Службени гласник РС“, број 45/19);
✓ Измене Правилника о начину обављања организованог превоза деце –делимично реализовано („Службени гласник РС“, број 52/19);
✓ Измена Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом – делимично реализованo; почетком примене новог Царинског закона донета је
нова Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима („Службени гласник РС", број 39/19);
✓ Усвојене измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 54/19);
✓ Измене Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва („Службени гласник РС“, број 59/19);
✓ Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС“, број 55/19);
✓ Измене Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта – делимично реализовано;
✓ Измена Листе активних супстанци у биоцидном производу („Службени гласник РС“, број 7/19);
✓ Молба за достављањем објашњења о висини таксе за произвођаче биоцидних производа прописане Уредбом о висини такси, обвезницима
плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима („Службени гласник РС", број 90/ 2015).
У групу нових иницијатива чланица Привредне коморе Србије које се односе на унапређење постојећег пословног амбијента, у периоду од јуна до
септембра 2019. године, убрајају се:
➢ Иницијатива за именовање тела за оцену усаглашености медицинских средстава произведених у Републици Србији;
➢ Захтев за давање мишљења о начину измиривања обавеза здравствених установа по посебним уговорима за лекове који се финансирају из
других извора;
➢ Предлог допуне Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу од плаћања царинских дажбина у 2019.
години („Службени гласник РС“, бр.38/19, 51/19) - област биљне производње и прехрамбене индустрије;
➢ Иницијатива за измене и допуне Закона о порезу на додату вредност (чл.53);
➢ Иницијатива за измене и допуне Закона о девизном пословању;
➢ Захтев да се бришу, односно ставе ван снаге одредбе Закона о накнaдама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС", бр.
95/2018,49/2019), у делу који се односи на лекове;
➢ Иницијатива за измене и допуне Правилника о квалитету и другим захтевима за фине пекарске производе, жита за доручак и снек
производе;
➢ Коментари на Правилник о условима заштите животне средине које морају да испуне корисници ИПАРД подстицаја;
➢ Проблем грађевинских објеката који су саграђени уз дозволу и укњижени на пољопривредном земљишту чији је власник Република
Србија;
➢ Иницијатива за израду Упутства за декларисање меда и пчелињих производа;
➢ Иницијатива за допуну Закона о ветеринарству;
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➢ Иницијатива за решавање проблема збрињавања амбалаже која се третира као опасан отпад;
➢ Предлог за допуну Закона о средствима за заштиту биља;
➢ Иницијатива за сврставање стручне литературе књиге под називом „Сувомонтажна градња, стандардизовани описи радова, правила за
обрачун и нормативи“ на списак обавезујућих правила за извођење сувомонтажних радова у Републици Србији;
➢ Предлози Привредне коморе Србије за измене и допуне Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16);
➢ Иницијатива за решавање проблема статуса објеката уписаних у катастар по Закону о посебним условима за упис права својине на
објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, бр. 25/13, 145/14,96/15);
➢ Иницијатива за продужење рока важења Стручног мишљења АЛИМС о категоризацији производа;
➢ Потврда о формалној комплетности поднетог захтева за продужење важности решења о регистрацији за медицинска средства;
➢ Потребне исправе које обезбеђује привредно друштво-произвођач медицинских средстава са седиштем у РС, приликом увоза
репроматеријала за производњу медицинских средстава;
➢ Иницијатива за измену Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва.
Као и у претходним издањима и Четрнаеста квартална анализа примене прописа од значаја за привреду садржи поновљене иницијативе
упућене надлежним државним органима као и покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису
усвојени или се још увек разматрају.
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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за именовање тела за оцену
усаглашености медицинских средстава
произведених у Републици Србији

Предлог чланица Привредне коморе
Србије је да Министарство здравља
именује, односно овласти Агенцију за
лекове и медицинска средства да
може да обавља поступак
оцењивања усаглашености
медицинских средстава
произведених у Републици Србији.
У прилог оваквом предлогу је
чињеница да је АЛИМС и до сада, у
току поступка уписа медицинског
средства у Регистар, вршио процену
техничког фајла медицинских
средстава која нису имала
Сертификат о усаглашености.
Привредна комора Србије ће
поздравити и било који други модел
решења проблема који ће за крајњи
циљ имати постојање именованог
тела у Републици Србији, и могућност
да се наведена медицинска средства
и даље прометују, уз поштовање
одредби новог Закона.
Поставља се питање на који начин ће
установе измиривати своје обавезе за
лекове испоручене по посебним
уговорима који се финансирају из
других извора (нису о трошку РФЗО):

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

*Упућена
иницијатива

Министарство
здравља

/

*Упућена
иницијатива

Произвођачи медицинских средстава са
седиштем у Републици Србији се сусрећу са
проблемима, због непостојања именованог
тела са седиштем у Републици Србији за
оцењивање усаглашености медицинских
средстава са основним захтевима, а у вези
примене Закона о медицинским
средствима, који могу резултирати
немогућношћу даљег пласмана својих
производа на тржиште Републике Србије.
Произвођачи који се сусрећу са овим
проблемом производе медицинска
средства која се дуги низ година прометују
на тржишту Републике Србије и за сада
немају интерес да ове производе извозе у
Европску унију и да за потребе оцењивања
усаглашености ангажују нотификовано тело
са седиштем у ЕУ.
Захтев за давање мишљења о начину
измиривања обавеза здравствених
установа по посебним уговорима за
лекове који се финансирају из других
извора
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18.06.2019.
09.06-2/23

22.07.2019.
09.06-2/27

Министарство
здравља

У складу са Инструкцијом за ефикасније
• у случају када код установе у
управљање системом финансирања
току реализације посебног
здравствене заштите и контроле трошкова
уговора наступи трајнија
лечења осигураних лица од 28. 02.2019.
неспособност плаћања,
године, РФЗО је за лекове који се набављају
односно претећа
у поступку централизоване јавне набавке
неспособност плаћања,
закључио анексе оквирног споразума са
односно презадуженост под
добављачима на основу којих здравствене
условима прописаним
установе закључују појединачне уговоре са
законом којим се уређује
добављачима за осигурана лица (за које
стечај;
директно плаћање добављачу врши РФЗО у
• у случају када установа има
складу са Закључцима Владе), а посебно
блокирани подрачун у
уговоре за лекове који се финансирају из
моменту закључења уговора.
других извора (лекови који нису о трошку
РФЗО).
Иницијатива за измену и допуну
С тим у вези, предложено је следеће:
Правилника о новој храни („Сл. гласник
• На основу члана 7. и потребе
РС“, број 88/2018)
подношења захтева за
издавање дозволе дат је
У Привредној комори Србије је дана 14.
предлог форме Образаца
фебруара ове године организован скуп на
захтева за издавање
тему примена и тумачење Правилника о
одобрења Министарству
новој храни на коме је активно учешће
здравља о новој храни која се
имало Министарство здравља, али и
ставља у промет на тржишту
представници факултета, акредитованих
Републике Србије
• У предлогу форме Образаца
лабораторија и представника привреде.
ред 6 - Веза са научним
Заједнички је закључено да је потребно
мишљењем Европске
изменити и допунити Правилник. Такође,
агенције за безбедност хране
договорено је да се у оквиру Удружења за
(EFSA)о процени безбедности
прехрамбену индустрију формира радна
нове хране навести линк
група која би припремила одређене
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Правилник о новој * Раније упућена
храни („Сл.
иницијатива
гласник РС“, број
током 2019.год.
88/2018)
17.05.2019.
10.02-1/8

Министарство
здравља

предлоге за измену.

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

Сходно томе чланице ПКС сматрају да
је довољно упутити на Европску
агенцију за безбедност хране (EFSA)
научно мишљење, како би се избегло
понављање поступка на локалном
нивоу за нову храну која је испитана и
постоји релевантно научно мишљење
од међународно признате
институције.
Групација произвођача дијететских
намирница и дечије хране, а с
обзиром на постојање и утемељење
у Закону предлаже што хитније
доношење прописа и усаглашавањем
са следећим уредбама ЕУ:
• Урeдбa 609/2013/ЕУ од 12.
јуна 2013. Eврoпскoг
Пaрлaмeнтa и Сaвeтa o хрaни
зa oдojчaд и мaлу дeцу, хрaни
зa пoсeбнe мeдицинскe
нaмeнe и зaмeни зa
кoмплeтну днeвну исхрaну
при рeдукциjскoj диjeти
• Уредба 127/2016/ЕУ oд 25.
септембрa 2015. Европског
парламента и Савета o дoпуни
Уредбe 609/2013/ЕУ
Eврoпскoг пaрлaментa и
Сaветa у пoглeду пoсeбних
зaхтeвa зa сaстaв и
инфoрмaциje у вeзи пoчeтних
и прeлaзних фoрмулa зa
oдojчaд, кao и у пoглeду
8

Подзаконски акти
по основу Закона
о безбедности
хране („Сл.
гласник РС“, број
17/19)

* Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
17.05.2019.
10.02-1/9

Министарство
здравља

зaхтeвa зa инфoрмaциje кoje
сe oднoсe нa исхрaну
oдojчaди и мaлe дeцe.
• Уредба 128/2016/ЕУ oд 25.
септембрa 2015. o дoпуни
Уредбe 609/2013/ЕУ
Eврoпскoг пaрлaментa и
Сaветa у пoглeду пoсeбних
зaхтeвa зa сaстaв и
инфoрмaциje зa хрaну зa
пoсeбнe мeдицинскe нaмeнe.
Осим преузимања наведених
европских уредби, потребно је и
кориговати листу са дефинисаним
контаминантима из важећег
Правилника о здравственој
исправности дијететских производа
("Сл. гласник РС", бр. 45/10, 27/11,
50/12, 21/15, 75/15, 7/17, 103/18).
Имајући у виду да су у Европској
унији одредбе за контаминанте за све
категорије хране сврстане у Уредбу
1881/2006/ЕУ (од 19. децембра 2006.
о утврђивању максимално
дозвољених количина одређених
контаминаната у храни, један од
предлога Групације је листу
контаминаната прикључити Прилогу 5
Правилника o максимално
дозвољеним количинама остатака
средстава за заштиту биља у храни и
храни за животиње („Сл. гласник РС“,
бр. 22/18 и 90/18), за који је
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надлежно Мин. пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Исти став, Групација има и за
усаглашавање са Уредбом
2073/2005/ЕК од 15. новембра 2005,
у погледу микробиолошких
критеријума, стога је предлог листу за
микробиолошке критеријуме из
важећег Правилника о здравственој
исправности дијететских производа
прикључити Правилнику о општим и
посебним условима хигијене хране у
било којој фази производње, прераде
и промета („Сл.гласник РС“ бр. 72/10
и 62/18), за који је такође надлежно
Мин. пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
С обзиром да се у члану 12. Закона
регулише и храну са измењеним
нутритивним саставом потребно је
преузети Уредбу 828/2014/ЕУ) од 30.
јула 2014 о захтевима за
информисање потрошача о
одсутности или смањеној
присутности глутена у храни која би
обухватила храну за особе
интолерантне на глутен, као и Уредбу
1925/2006/ЕК о додавању храни
витамина, минерала и других
супстанци за храну обогаћену
витаминима, минералима и другим
супстанцама са хранљивим или
физиолошким ефектом и др.
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Предлози за унапређење доступности
примене препоручене вакцинације у
Републици Србији
За спровођење посебних мера за заштиту
становништва од заразних болести
препорученим вакцинама, не обезбеђују
се средства у складу са законом којим се
уређује област здравствене заштите и
законом којим се уређује област
здравственог осигурања.
Родитељи/пацијенти који желе да се
вакцинишу препорученим вакцинама ту
могућност имају уколико сами купе
вакцину у здравственој установи – апотеци.
Упркос законској регулативи и изузетном
напору Министарства здравља да се
вакцинација континуирано спроводи, за
већину родитеља/пацијената препоручена
вакцинација није доступна, будући да у
великом броју здравствених установа није

Узимајући у обзир захтеве чланица
Привредне коморе Србије, хитност
доношења прописа, али и редовне
послове Министарства здравља,
договорено је да Групација
произвођача дијететских намирница
и дечије хране преведена српски
језик: Урeдбу 609/2013/ЕУ и
дeлeгирajуће Урeдбу 127/2006/ЕУ и
Урeдбу 128/2016/ЕУ, до краја маја
месеца ове године и исте проследи
Министарству здравља.
У јавно здравственом интересу је да
се у најкраћем року омогући
препоручена вакцинација, јер
нејасноће које постоје имају
индиректан утицај на календар
обавезне имунизације, али и на
опште ставове становништва о
неопходности вакцинације.
Предлажемо да се препоручена
вакцинација спроводи на један од
следећих начина:
- пацијент/родитељ платити
вакцину у апотеци (која је
најближа изабраном лекару), а
достава вакцине на име пацијента
из апотеке у ординацију спроводи
се на релацији између ове две
здравствене установе
- апотеке вакцине издају у
транспортном фрижидеру
(обезбеђује носилац дозволе за
11

Правилник о
имунизацији и
начину заштите
лековима („Сл.
гласник РС“, бр.
88/17, 11/18,
14/18, 45/18,
48/18 - др.
пропис, 58/18,
104/18)
Стручно
методолошко
упутство за
спровођење
обавезне и
препоручене
активне

* Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
29.05.2019.
09.06-2/18

Министарство
здравља
Инстутут за јавно
здравље Србије
„Др Милан
Јовановић Батут“

прихватљиво препуштање пацијенту да сaм
донесе вакцину из апотеке у здравствену
установу.

Иницијатива за измену члана 6. став 1.
Правилника о новој храни („Сл. Гласник
РС“, број 88/18)

лек), а који ће родитељ/пацијент
вратити апотеци након завршене
вакцинације.
- апотеке издају вакцине у
одговарајућем транспотном
паковању (обезбеђује носилац
дозволе за лек), које осигурава да
лек остане у добром стању уз
минималан ризик од изложености
температурама које могу довести
до оштећења

Као решење за превазилажење
проблема у примени Правилника о
новој храни, Групација произвођача,
увозника и дистрибутера дијететских
суплемената Привредне коморе
Србије види у изузимању дијететских
производа из поступка одобравања
стављања нове хране на тржиште и
предлаже измену члана 6. став 1. тако
да гласи: „Приликом првог
стављања нове хране на тржиште
Републике Србије, субјекат у
пословању храном, осим субјеката у
пословању дијететским
производима за које је посебним
прописом уређена процедура
одобравања, подноси захтев
Министарству за издавање дозволе,
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имунизације
становништва.
Инстутут за јавно
здравље Србије
(E-издање
ISBN 978-86-7358090-6)
Закон о заштити
становништва од
заразних болести
(„Сл. гласник РС",
број 15/2016).
Правилник о новој * Раније упућена
храни
иницијатива
(„Сл. Гласник РС“ , током 2019.год.
број 88/18)
06.03.2019.
09.06-2/9

Министарство
здравља

Предлог за измену и допуну подзаконских
аката о храни/дијететских производа

у складу са законом“.
Наведени проблеми и предлог
решења у потпуности су подржани од
стране чланова Радне групе зa
рeшaвaњe нeусaглaшeнoсти у
пoступку спрoвoђeњa Прaвилникa o
здрaвствeнoj испрaвнoсти диjeтeтских
прoизвoдa, која је формирана
Решењем Министарства здравља бр.
119-01-00604/2017-10 од 5.2.2018.
године и то на састанку који је
одржан 21.2.2019. године.
Сматрамо да би се прихватањем
предложеног решења избегли
додатни трошкови и дуплирање
послова које би у поступку
одобравања стављања нове хране на
тржиште сносили субјекти у
пословању дијететским производима.
У члану 2. Правилника предлажемо
Предлог за
да се изврше следеће
измену и допуну
измене/допуне:
подзаконских
аката о
Тачку 4) изменити тако да гласи:
храни/дијететских
„главно видно поље је видно поље
производа
амбалаже које ће потрошач
највероватније видети на први поглед
приликом куповине и које му
омогућава да одмах препозна
производ с обзиром на његова
својства или природу, а зависно од
случаја, назив робне марке тог
производа. Ако амбалажа има
13

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.
20.07.2018.
09.06-1/22
13.02.2019.
09.06-2/6

Министарство
здравља

неколико једнаких видних поља,
главно видно поље је оно које је
одабрао субјект у пословању
храном;“
Тачку 6) изменити тако да гласи:
„етикета је било која ознака, робна
марка, жиг, знак, сликовни или други
описни приказ, написан, одштампан,
рељефно нанесен, означен или
утиснут на, или причвршћен за
амбалажу или посуду са храном. Под
етикетом у смислу овог правилника
подразумева се и налепница, која се
на одговарајући начин лепи или
причвршћује на оригинално спољње
паковање хране које је обележено на
страном језику и која садржи све
информације о храни преведене и
одштампане на српски језик, као и
податке о декларисању, односно
обавезне информације о храни под
условима прописаним овим
правилником“.
Тачку 29) изменити тако да гласи:
„спољашње паковање упаковане
хране подразумева амбалажу у којој
субјект у пословању храном
испоручује храну другим субјектима у
пословању храном, укључујући и
малопродају и дистрибуцију;“.
После тачке 38) додати нове тачке:
„39) субјекат у пословању храном
јесте правно или физичко лице,
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односно предузетник, одговорно за
испуњење законских услова за
пословање храном којом управља,
40) управљање храном јесте
одговорност субјекта у пословању
храном у погледу испуњености
законом прописаних услова за храну
коју оно надзире у предузећу за
пословање са храном,
41) предузеће за пословање са
храном јесте било које правно или
физичко лице, односно предузетник,
које обавља послове у вези са било
којом фазом производње, прераде и
дистрибуције хране,
42) малопродаја јесте поступање са
храном, односно њена прерада и
складиштење на месту продаје или
испоруке крајњем потрошачу,
укључујући и дистрибутивне
терминале, снабдевање
припремљеном храном, фабричке
ресторане, друге врсте снабдевања
храном (ресторане и др. објекте у
којима се служи храна), продавнице и
велетржнице,
43) стављање на тржиште јесте
држање хране у циљу продаје,
укључујући понуду за продају или
сваки други облик преноса, продаје,
дистрибуције.“
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Предложена је измена тачака 4), 6) и
29) како би се наведени појмови
ускладили са Уредбом ЕУ бр:
1169/2011, односно са дефиницијама
датим у Уредби, и то:
- са чланом 2. тачка I (i) Уредбе –
дефиниција главног видног поља, на
другачији начин пренета je у
Правилник, па се јавља нејасноћа
посебно у другој реченици
дефиниције, с обзиром да се у
Правилнику наводи да на амбалажи
може бити неколико ГЛАВНИХ видних
поља, а таква могућност није дата у
Уредби, већ Уредба прописује да
амбалажа може имати НЕКОЛИКО
ВИДНИХ ПОЉА али само једно
главно видно поље које одреди
субјект пословања храном,
- прилагодити дефиницију етикете из
Уредбе, реалним потребама
Републике Србије - дати предлог има
за циљ да уреди и питање
обележавања/декларисања у случају
када је спољње паковање хране
увезено/дато на страном језику, а
исто је потребно декларисати на
српском језику путем налепнице као
вида етикете, како би се на
јединствен начин поступало у пракси.
Наведена уредба даје могућност
земљама да поједина питања уреде у
складу са националним
16

законодавством и потребама сваке
земља, а у случају Републике Србије,
то су случајеви увоза дијететских
производа који су у оригиналном
паковању које је обележено на
језицима земаља ЕУ, и потребе
одговарајуће налепнице/врсте
етикете која је на одговарајући начин
прилепљена/причвршћена на такво
паковање са подацима на српском
језику. На предложени начин врши се
усклађивање и са чланом 3. Уредбе,
којим се промовишу општа начела о
давању информација о
храни/дијететским производима,
односно Уредба наводи да се
декларисањем постиже неколико
циљева као што су – (1) давање
информација о храни, (2) стварање
услова за слободан проток
хране/дијететских производа и (3)
учешће заинтересованих
лица/субјеката у пословању
храном/дијететским производима, у
стварању услова који ће важити на
тржишту за декларисање исте,
- на предложени начин, отклања се
неусклађеност појма „субјект у
пословању храном“ који је дат у
Закону о безбедности хране, са
дефиницијом истог појма у Уредби
(дефиниција овог појма у
националном законодавству, дата је
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на другачији начин од наведене
Уредбе, што доводи до
неразумевања система и погрешне
примене у пракси). Наиме, на
предложени начин кроз уношење
појма „предузеће за пословање
храном“ који је преузет из Уредбе ЕЗ
бр: 178/2002, и његовог повезивања и
тумачења са појмом „субјект у
пословању храном“, као и увођења
појма „управљање храном“ који се
помиње у нашој националној
дефиницији појма „субјект у
пословању храном“, покушали смо да
извршимо усклађивање националних
и дефиниција у наведеној Уредби (до
наредне измене и допуне Закона о
безбедности хране, када је
неопходно преузети све дефиниције у
њиховом изворном значењу као у
прописима ЕУ). На предложени начин
постиже се циљ који је заступљен и у
прописима ЕУ, односно јасно се може
закључити да се нпр. апотека као
здравствена установа која врши
промет на мало дијететских
производа и дијететских
суплемената, може сматрати за
субјект у пословању храном који нема
утицаја на информације о храни, па
тиме има и другачији положај у
систему декларисања хране.
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Подсећамо да је појам „субјект у
пословању храном“, у Уредби ЕЗ бр:
178/2002, дат на следећи начин:
„Субјект у пословању са храном
означава физичко или правно лице
одговорно за осигурање испуњавања
захтева из прописа о храни унутар
предузећа за пословање са храном
који она надзире.“ Такође смо
мишљења да је неопходно унети
појам „малопродаја“ и „стављање на
тржиште“, на начин како је то
дефинисано у Уредби ЕЗ бр:
178/2002, на који начин се може
закључити да апотека у смислу овог
Правилника, обавља искључиво
промет на мало дијететских
производа и дијететских суплемената
(субјект у пословању храном у
малопродаји), као и да исте ставља на
тржиште, али нема утицај на
обележавање дијететских производа
чији промет на мало врши. Такође је
јасно и да увозник/веледрогерија
ставља на тржиште дијететске
производе и дијететске суплементе,
али и да се може сматрати за „субјект
у пословању храном“ у најширем
смислу тог појма. Оваква дефиниција
„субјект у пословању храном“ која уз
ново унете појмове / изразе /
дефиниције чини једну целину и даје
простор за правилну примену члана
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8. Уредбе 1169/2011ЕУ, као и напред
наведеног Правилника којим су
преузете одредбе о одговорности
„субјекта у пословању храном“ за
информације о храни/дијететским
производима и дијететским
суплементима.
Надаље, у члану 5. Правилника, после
става 3. предлажемо да се додају
нови ставови, 4. до 7. који би гласили:
„На спољњем паковању хране, може
се налепити налепница која, у
зависности од декларисања, може
бити једнослојна или вишеслојна.
У случају када је налепница
вишеслојна, сматра се да су подаци
унету у такву налепницу у истом
видном пољу уколико је на
налепници на одговарајући начин дат
податак за крајњег корисника да је
налепница вишеслојна, као и да је
приступ информацијама о храни
унетим у вишеслојну налепницу лако
доступан за крајњег корисника.
Код вишеслојне налепнице сматра се
да подаци унети у исту не прекривају
други текст или сликовни приказ, који
је унет у такву налепницу.
Текст налепнице, односно
вишеслојне налепнице и доступност
информација одобрава
Фармацеутски факултет Универзитета
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у Београду или Фармацеутски
факултет Нови Сад Универзитета
Привредна академија у Новом Саду у
поступку уписа дијететског производа
у базу података коју води
министарство надлежно за послове
здравља, у складу са прописима
којима се уређује здравствена
исправност дијететских производа.“

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2018. године:
o
o

▪

Иницијатива за измену и допуну Правилника о начину оглашавања лека, односно медицинског средства („Службени Гласник РС",
број 79/2010);
Проблем испоруке лекова здравственим установама на подручју Косова и Метохије, а по основу закључених оквирних споразума у
поступцима централизованих јавних набавки са РФЗО и одговарајућих уговора потписаних са здравственим установама.

Из 2017. године:
o

Иницијатива да се набавка лекова са А и А1 Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа не спроводи путем поступка централизоване
јавне набавке.
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Предлог допуне Одлуке о условима и
начину за смањење царинских дажбина
на одређену робу од плаћања царинских
дажбина у 2019.години („Сл. гласник РС“,
бр.38/19, 51/19 ) - област биљне
производње и прехрамбене индустрије
(сировине за производњу зачина и чајева)

Чланица Привредне коморе Србије из
области биљне производње и
прехрамбене индустрије су
предложиле допуну ‘’Одлуке о
условима и начину за смањење
царинских дажбина на одређену робу,
односно за изузимање одређене робе
од плаћања царинских дажбина у
2019. години’’

*Упућена
иницијатива

Министарство
финансија

Иницијатива за повраћај права на
рефакцију акцизе за преузето гориво у
погонске сврхе, за бродове који врше
превоз терета унутрашњим речним
саобраћајем

Предлог чланица Групације за речно
бродарство Привредне коморе Србије
је да се размотри могућност за
повраћај права на рефакцију акцизе за
преузето гориво у погонске сврхе, за
бродове који врше превоз терета
унутрашњим речним саобраћајем.

Одлука о
условима и
начину за
смањење
царинских
дажбина на
одређену робу од
плаћања
царинских
дажбина у
2019.години („Сл.
гласник РС“,бр.
38/19, 51/19)
Закон о акцизама
(„Сл. гласник РС“,
бр. 22/01, 73/01,
80/02, 80/02 - др.
закон, 43/03,
72/03, 43/04,
55/04, 135/04,
46/05, 101/05 др. закон, 61/07,
5/09, 31/09,
101/10, 43/11,
101/11, 93/12,
119/12, 47/13,
68/14 - др. закон,
142/14, 55/15,

Законом о изменама и допунама Закона о
акцизама који је објављен у „Сл. гласнику
РС“, број 103/2015 од 14.12.2015. године и
који је у примени од 01.01.2016. године,
укинуто је право бродара на повраћај –
рефакцију плаћене акцизе за преузето
гориво у погонске сврхе, за бродове који
врше превоз терета унутрашњим речним
саобраћајем.
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12.08.2019.
10.01-1/18

* Поновљена
иницијатива
10.07.2019.
13-1/51
30.10.2018.
11.04/2/64
Иницијатива
достављана на
разматрање
током 2018.
Иницијатива је

Министарство
финансија

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Овом одлуком и изменом закона
драстично је погођена комплетна речна
привреда Републике Србије.

Иницијатива за промену уноса података у
Обрасцу М
Приликом пријава радника у радни однос
на важећем М обрасцу предвиђен је унос
периода ангажовања радника у месецима,
а у пракси се врло често дешава да
послодавци ангажују раднике на неколико
дана.

103/15, 108/16,
30/18)

Потребно је омогућити да се пријава и
одјава радника на одређено време
врши са датумом почетка и датумом
завршетка радног односа, а не по
броју месеци и у том контексту
предлажена је измена Уредбе о
садржини, обрасцу и начину
подношења јединствене пријаве на
обавезно социјално осигурање,
јединственим методолошким
принципима и јединственом кодексу
шифара за унос података у јединствену
базу централног регистра обавезног
социјалног осигурања(„Сл. гласник РС“
бр. 54/10 , 124/12 , 119/13), Пријаве
промене и одјаве на обавезно
социјално осигурање - Образац М, у
делу II под редним бројем 19а, који
треба да гласи: „19a. Трајање у
данима“
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Образац М

разматрана
08.07.2019.
године на
Савету за
координацију
активности и
мере за раст
бруто домаћег
производа
(Савет за БДП)
*Упућена
иницијатива
31.07.2019.
11.07-3/28
*Одговор
Министарства
финансија број
430-00
449/2019-04 од
05.08.2019.
којим
обавештавају
ПКС да су
предметну
иницијативу
проследили
Централном
регистру
обавезног
социјалног
осигурања као
надлежном за
даље поступање

Министарство
финансија

Иницијатива за измене и допуне Закона о
порезу на додату вредност (чл.53)
Одбор Групације рачуноводствених
послова Удружења за стручне, научне и
техничке делатности Привредне коморе
Србије је на седници разматрао проблеме
које су изнели представници привредних
друштава која се баве заступањем страних
обвезника у поступку рефакције ПДВ
страном обвезнику, а са циљем да се
спрече могуће злоупотребе на начин да се
издају фиктивне фактуре чији је једини
циљ остварење поврата ПДВ-а (у пракси је
било таквих злоупотреба у региону, чак и у
неком државама ЕУ). Осим тога потребно
је спречити могућност настајања сукоба
интереса у случајевима када је издавалац
фактуре истовремено и овлашћени
заступник страног правног лица код
Пореске управе Републике Србије у
поступку поврата (рефакције) ПДВ за
страна правна лица.
Иницијатива за измене и допуне Закона о
девизном пословању
Иницијатива је поднета у сарадњи ПКС са
другим привредним асоцијацијама које
окупљају све сегменте привреде - како
мала, средња и велика предузећа, тако и
домаће и стране компаније.

Предлози измена:
-да правно лице има најмање једног
запосленог са звањем овлашћени
рачуновођа или /и
-да правно лице има најмање једног
запосленог дипломираног економисту
који има најмање 5 година искуства на
пословима пореског саветовања
-да је делатност правног лица из
области шифре 6920:
рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорски послови и пореско
саветовање, што се доказује по основу
врсте остварених прихода у последње
3 године пре подношења захтева за
добијање лиценце
-да правно лице и одговорно физичко
лице нису осуђивани за привредне
преступе, нити да су кривично
кажњавани

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

*Упућена
иницијатива

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

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

*Упућена
иницијатива

Министарство
финансија

04.06.2019.

Народна банка
Србије
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Министарство
финансија

07.08.2019.
11.07-3/30

*Одговор
Министарства
финансија
бр.011-0000487/2019-16

правна акта експлицитно наводе
недозвољене активности, док се све
остале активности сматрају
дозвољеним. Такав приступ резултира
ситуацијама да се одређени послови,
за које не делује да постоји намера
законодавца да их искључи, не могу
спровести услед недостатка норми о
истим.
Друго, постојећи Закон намеће
значајан административни терет за
обвезнике. На пример, изазов је
спровести обавезу „распореда
прилива“ за било који нови тип
трансакције и тешко је страним
инвеститорима објаснити ову обавезу
– ипак она је предуслов за реализацију
трансакције.
Такође, регулатива која се односи на
реализацију новчаног прилива из
иностранства отежава аутоматизацију
платног промета са иностранством, јер
обвезник има обавезу да презентује
документацију везано за основ
наплате и остале податке потребне за
извршење наплате (изузев одређене
врсте прилива по једном основу, у
области ИТ сектора у износу до 1.000
евра).
Додатно, нотификација о кредитним
пословима са иностранством, без
обзира на њихову вредност, фактички
представља процедуру одобрења јер
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од 04.07.2019.
Предлажено је
достављање
конкретних
предлога за
унапређење
прописа

Захтев да се бришу, односно ставе ван
снаге одредбе Закона о накнaдама за
коришћење јавних добара („Сл. гласник
РС“, бр. 95/2018,49/2019), у делу који се
односи на лекове
Закон о накнадама за коришћење јавних
добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018 и
49/2019) у члану 140. и 141, уводи као нову
категорију производа који после употребе
постају посебан ток отпада - лекове који
после истеклог рока остају у поседу и
сакупљају се од грађана. Основица за
одређивање накнаде је укупна количина
произведених, односно увезених лекова,
изражена у килограмима (кг), а висина
накнаде за сакупљање лекова од грађана
је дата у Прилогу 7, табела 6 Закона, и
износи 240 РСД/кг. Према прикупљеним
подацима
о
укупним
количинама
произведених
и
увезених
лекова,
изражених у килограмима, у Републици
Србији у 2018. и према израчунатој
вредности накнаде она износи 4,58% од
укупног промета лекова на тржишту
Републике Србије који је остварен у 2018.
години. Учешће накнаде у пословном
приходу оствареном у 2018. години се код

потписани уговор између две стране
не може бити спроведен док
регулатор не да сагласност.
Предложено је да се у Закону бришу,
односно ставе ван снаге одредбе
члана 140. и 141. у делу који се односи
на лекове, као и табела 6 у Прилогу 7
Закона, и то због:
- штетних последица примене истих на
привредне субјекте, обвезнике ове
накнаде - произвођаче, увознике и
носиоце дозвола за лек
- последица на уредно снабдевање
тржишта лекова у Републици Србији,
јер предвиђени начин обрачуна
накнаде може да има за резултат
несташице лекова на тржишту.
Привредна комора Србије, уз
јединствен став својих чланица
укључених у ланац снабдевања
лековима – произвођача, носиоца
дозволе за лек, веледрогерија и
апотека, је спремна да, у сарадњи са
надлежним министарствима,
доприносе проналажењу одрживог
модела збрињавања и финансирања
фармацеутског отпада сакупљеног од
грађана.
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Закон о
накнадама за
коришћење
јавних добара
(„Сл. гласник РС",
бр. 95/2018 и
49/2019);
Закон о
управљању
отпадом („Сл.
гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010,
14/2016 и 95/2018
- др. закон)

*Упућена
иницијатива
22.08.2019.
09.06-2/34

Министарство
финансија

произвођача лекова, креће у распону од
0,32% до 5,3%, а код увозника лекова (на
примеру 20 највећих увозника изражено
по маси(кг) увезеног лека) је у распону од
0,41% до 57,91% од укупног пословног
прихода. Посебно би требало имати у виду
да је за поједине лекове утврђена накнада
виша и од цене самог лека, и да су цене
лекова и марже прописане Одлуком и
Уредбом Владе РС.
Иницијатива за допуну Уредбе о
одређивању делатности код чијег
обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко фискалне
касе („Сл. гласник РС“, бр. 61/10, 101/10,
94/11, 83/12, 59/13, 100/14)

Иницијатива за јачање
капацитета Управе царина

Предложено је да се прилоком израде
поздаконских аката који произилазе из
Закона о фискалним касама, размотри
иницијативу за допуну Уредбе о
одређивању делатности код чијег
обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко
фискалне касе, на начин да се и за
делатност коју обављају пројектни
бирои прописало да не постоји
обавеза евидентирања промета преко
фискалне касе из члана 3. ст. 1. и 2.
Закона о фискалним касама.

кадровских Имајући у виду да је забележено
значајно повећање количине робе која
је превезена преко друмских
граничних прелаза, потребно је
омогућити брз и ефикасан проток роба
обезбеђивањем довољног броја
царинских службеника, што тренутно
није случај, обзиром да је број
запослених у Управи царина само
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Уредба о
одређивању
делатности код
чијег обављања
не постоји
обавеза
евидентирања
промета преко
фискалне касе
(„Сл. гласник РС“,
бр. 61/10, 101/10,
94/11, 83/12,
59/13, 100/14)

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.

/

*Раније упућена
иницијатива
током 2019.год.

Министарство
финансија

20.05.2019.
09.02-1/13

24.04.2019.
13.01-1/11

Министарство
финансија

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

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

незнатно увећан последњих година.
Предложено је запошљавање
додатног броја царинских службеника
у континуитету, као и њихову обуку, а у
циљу пружања адекватног одговора на
повећање промета роба што је
резултат увећања броја инвестиција на
територији РС.
Предложено је измена члана 45. став
2. тако да гласи:
„Трошкови спровођења осигурања од
аутоодговорности, укључујући и
трошкове прибаве, не могу бити већи
од оствареног режијског додатка из
става 1. овог члана, а провизија за
предају полиса осигурања од
аутоодговорности не може износити
више од 15% бруто премије тог
осигурања“
Измене постојећег максималног
износа провизије за продају полиса
осигурања од аутоодговорности би
омогућила стабилност у пословању
привредних друштава чија је основна
делатност техничких прегледа возила,
даљи развој овог начина продаје
осигурања, а тиме и развоја тржишта
осигурања у Републици Србије.
Предложено је прецизирање одредби
Урeдбe o кoличини рaсхoдa (кaлo,
рaстур, квaр и лoм) нa кojи сe нe плaћa
ПДВ („Службeни глaсник РС“ бр
124/04), зa пoрeскe oбaвeзникe кojи
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Закона о
обавезном
осигурању у
саобраћају

* Раније
упућена
иницијатива
током 2019.год.

Министарство
финансија

28.05.2019.
11.07-3/15

Уредба
о
количини расхода
(кало,растур,квар
и лом) на који се
плаћа ПДВ („Сл.

* Раније
упућена
иницијатива
током 2019.год.

Министарство
финансија

Иницијатива за измену одредбе члана 25.
став 2. тачке 7) и 8) Закона о ПДВ-у
На Седници Групације ветеринарских
служби при привредним субјектима који се
баве сточарском производњом Удружења
за сточарство и прераду сточарских
производа Привредне коморе Србије,
разматран је предлог за измену члан 25.
Закона о ПДВ и о могућим позитивним
ефектима и доприносу у стварању
повољнијих услова за остваривање
дугорочне стабилности у сточарској
производњи, на које би смањење
трошкова за ветеринарске услуге утицало.

Иницијатива за изједначавање стопе ПДВа на производе који се користе у исхрани
животиња

jeднoм гoдишњe спрoвoдe пoпис, у
смислу дa сe кoличинa дoзвoљeнoг
рaсхoдa нa кojи сe нe плaћa ПДВ
рaчунa нa укупнo нaбaвљeну,
прeрaђeну, прoизвeдeну или прoдaту
рoбу нa нивoу цeлe гoдинe, a нe кao
што је до сада пракса - нa пoрeски
пeриoд (мeсeц или трoмeсeчje).
Предлажена је измену одредбе члана
25. став 2. тачки 7) и 8) Закона о ПДВ,
тако да гласе:
„7) услуга које пружају здравствене
установе у складу са прописима који
регулишу
здравствену
заштиту
укључујући и смештај, негу и исхрану
болесника у тим установама, односно
услуга које се пружају ветеринарске
установе у складу са прописима који
регулишу
здравствену
заштиту
животиња;
осим
апотека
и
апотекарских установа,
8) услуга које пружају лекари,
стоматолози, ветеринари или друга
лица у складу са прописима који
регулишу здравствену заштиту људи и
животиња;“.
Предлажемо да се по посебној стопи
ПДВ опорезује промет и увоз хране
која служи за исхрану животиња, а не
само потпуне и допунске смеше за
исхрану стоке и живе стоке, изменом
члана 23. став 2. тачка 6) Закона о ПДВ
на следећи начин:
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глaсник
124/04)

РС“,број 05.04.2019.
10.04-3/12

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

* Раније
упућена
иницијатива
током 2019.год.

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

* Раније
упућена
иницијатива
током 2019.год.

Министарство
финансија

05.04.2019.
10.04-3/13

05.04.2019.
10.04-3/14

Министарство
финансија

Иницијатива за смањење царинске стопе
приликом увоза двоосовинских трактора
за индустријску монтажу

„6) ђубрива, средстава за заштиту
биља, семена за репродукцију, садног
материјала, компоста са мицелијумом,
храна за животиње;“.
Такође, европским законодавством из
области хране за животиње уређено је
да храну за животиње представља
свака компонента или производ,
укључујући и додатке, било да је
прерађена, делимично прерађена или
непрерађена, намењена за исхрану
животиња.
Чланом 98. став 3. Директиве Савета
2006/112/ЕЗ, наводи се управо
„комбинована номенклатура ради
утврђивања тачног обухвата“
С обзиром на постојање аутономне
мере Владе Републике Србије којом
постоји могућност снижења царинских
стопа испод нивоа стопа царина које су
прописане поменутом Уредбом, а која
се односи на ’’Одлуку о условима и
начину за смањење царинских
дажбина на одређену робу, односно
за изузимање одређене робе од
плаћања царинских дажбина у 2019.
години’’, молимо вас да размотрите
могућност отварања позиција за нове
тракторе и осталих снага мотора са
нижом стопом царине (1%) за потребе
индустријске монтаже (склапање) у
несастављеном стању, за следеће
тарифне ознаке у поменутој Одлуци:
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др. закон, 142/14,
83/15,
108/16,
113/17, 30/18)

Уредба о
усклађивању
номенклатуре
Царинске тарифе
за 2019. годину
(„Сл.гласник РС'',
број 97/18)

* Раније
упућена
иницијатива
током 2019.год.

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

*Допуна
иницијативе

11.01.2019.
13-1/5

18.01.2019.
13-1/6
13.07.2017.
16-1/24

Министарство
финансија

Иницијатива за измену и допуну одредби
Закона о порезу на доходак грађана
Наиме, важећим Законом није предвиђена
категорија „мали предузетник“. Поред
постојеће категорије „предузетник“
дефинисане чланом 32. став 2. Закона,
потребно је увести и категорију „мали
предузетник“ (као што је дефинисано и
Законом о порезу на додату вредност,
чланом 33. став 1., где се малим
обвезником сматра „лице које врши
промет добара и услуга на територији
Републике и/или у иностранству, а чији
укупан промет добара и услуга у
претходних 12 месеци није већи од
8.000.000 динара, односно које при
отпочињању обављања делатности
процењује да у наредних 12 месеци неће
остварити укупан промет већи од 8.000.000
динара“) који ће водити пословне књиге
по систему простог књиговодства, у складу
са Законом или по пистему двојног
књиговодства у складу са законом којим се
уређује књиговодство.

- 8701 91 10 10
- 8701 93 10 10
- 8701 94 10 10,
а као што је омогућено за нове
тракторе снаге преко 18 кW, али не
преко 37 кW тарифне ознаке 8701 92
10 11.
Предложено је да се изврши измена
односно допуна Закона увођењем
појма „мали предузетник“ а којем ће
се омогућити вођење књига по
систему простог књиговодства.
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одређене робе од
плаћања
царинских
дажбина у 2019.
години

Закон о порезу на
доходак грађана
(„Сл. гласник РС",
бр. 24/2001,
80/2002,..... изн.,
95/2018 и 4/2019
- усклађени дин.
изн.)

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

Министарство
финансија

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2018. године:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Иницијатива за смањење стопе ПДВ на пружање услуга исхране у угоститељским објектима са 20% на 10%;
Иницијатива за увођења појма напојнице у порески систем Републике Србије;
Иницијатива за успостављање међусобног признавања узајамности (реципроцитета) у рефакцији ПДВ између Републике Србије и
других држава;
Иницијатива за измену Закона о порезу на добит правних лица у делу који уређује утврђивање обрачуна пореске амортизације сталних
средстава;
Предлог за допуну Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене
робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години (нафта);
Предлог за допуну Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене
робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години (за текстилну индустрију);
Предлог за допуну Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене
робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години (сапунски резанци);
Иницијатива за измену и допуну Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ;
Иницијатива за измену Закона о порезу на добит правних лица, Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу
„ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима и Правилника о садржају пореског биланса и
другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица;
Иницијатива за смањење пореског оптерећења зарада;
Иницијатива за измену Закона о порезу на добит - смањење стопе пореза на добит правних лица са 15% на 10%;
Иницијатива за измену Закона о порезу на добит правних лица – порески кредит;
Предлози за измену Закона о порезу на добит правних лица – правила пореске амортизације;
Иницијатива за измену и допуну члана 16. Закона о порезу на додату вредност;
Иницијатива за измену и допуну Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ;
Иницијатива за повраћај права на рефакцију акциза за преузето гориво у погонске сврхе, за бродове који врше превоз терета
унутрашњим речним саобраћајем;
Иницијатива за допуну Закона о акцизама у делу који се односи на акцизу на електричну енергију и гасна уља;
Предлог измене члана 53а Закона о порезу на добит правних лица, прецизирањем законске формулације става 3. како би се Закон
ускладио са одредбама уговора о избегавању међународног двоструког опорезивања и омогућила њихова пуна примена;
32

o
o
▪

Предлог измене члана 25а става 2. Закона о порезу на добит правних лица брисањем формулација „у складу са чланом 7а“ тако да се
изузимање прихода насталих по основу раније непризнатих трошкова не ограничава;
Предлог за смањење стопе ПДВ на флаширану воду са 20% на 10%.

Из 2017. године:
o
o
o
o
o
o

Иницијатива за измену и допуну члана 9. Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ;
Предлог за смањење стопе ПДВ на пољопривредни пелет са 20% на 10%;
Иницијатива Групације друштва за управљање добровољним пензијским фондовима за измене члана 34. Закона о девизном
пословању;
Увођење корективних елемената код опорезивања непокретности како би се задржала правичност у опорезивању;
Сива економија у друмском путничком саобраћају;
Захтев за добијање мишљења о примени Закона о порезу на додату вредност на осигурање предмета лизинга.
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за доношење Закона о
лифтовима

Предложено да се размотри могућност
доношења Закона о лифтовима, којим
би се на свеобухватан начин
регулисала област лифтова.

/

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Министарство
привреде

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

Министарству привреде достављени су
конкретни предлози привреде за
превазилажење проблема у наведеној
области.

Међутим, наведеним прописима није
регулисана ова материја у потпуности.
Правилником о прегледу лифтова између
осталог су дефинисани послови
одржавања лифта и услови које
одржавалац истог мора да испуни за
обављање послова одржавања лифтова,
али проблем у пракси представљају
чињенице да није дефинисан начин
лиценцирања фирми које пројектују,
уграђују, сервисирају, мењају и одржавају
лифтове, као и да не постоји одговарајући
регистар пружаоца оваквих услуга.
Додатни проблем представља чињеница
да су лифтови у већини зграда стари и по
више од 40 година, да постоји мањак
радне снаге која се бави пословима
поправке и одржавања лифтова, као и да
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29.05.2019.
09.01-1/9

нису дефинисане казнене одредбе за оне
који не поштују одредбе наведених
правилника.

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2017. године:
o

Иницијатива за измену и допуну члана 65. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

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

Предложено је формирање радне
групе при Министарству
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, у оквиру које би се по
принципу заједничке сарадње
реализовало доношење измена и
допуна наведеног прописа везаног за
фине пекарске производе, жита за
доручак и снек производе.

Правилник о
квалитету и
другим захтевима
за фине пекарске
производе, жита
за доручак и снек
производе („Сл.
лист СЦГ“, бр.
12/05, „Сл.
гласник РС“, бр.
43/13 - др.
пропис, 68/16 др. пропис)

*Упућена
иницијатива

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

С тим у вези, Групација произвођача
кондиторских производа Привредне
коморе Србије је у сарадњи са
представницима акредитованих
лабораторија и еминентним научним
институцијама припремила текст
предлога измењеног Правилника.

12.08.2019.
10.02-1/20
*Одговор
Министарства
од 14.08.2019.
којим је
затражено да
ПКС делегира
чланове радне
групе који би у
име ПКС
учествовали у
изменама и
допунама
Правилника.
*Министарству
је достављен
предог чланова
од стране
Удружења за
прехрамбену
индустрију
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Коментари на Правилник о условима
заштите животне средине које морају да
испуне корисници ИПАРД подстицаја

Проблем грађевинских објеката који су
саграђени уз дозволу и укњижени на
пољопривредном земљишту чији је
власник Република Србија
Групација произвођача свежег и
замрзнутог воћа и поврћа Привредне
коморе Србије покренула је иницијативу за
решавање проблема грађевинских
објеката, који су уз дозволу за градњу
саграђени и укњижени на
пољопривредном земљишту, чији је
власник Република Србија.

У допису ПКС су изложени коментари
и препоруке које смо добили у
директним разговорима са чланицама
током промоције ИПАРД програма, и у
директним разговорима. Сматрамо да
ће предложене измене у великој мери
олакшати чланицама приступ ИПАРД
фондовима и омогућити да се и
прерађивачки сектор у већој мери
препозна и искористи расположива
средства за пољопривреду и рурални
развој.
Предложено је доношење прописа
кojи би регулисао кoнвeрзиjу
пoљoприврeднoг зeмљиштa испoд
oбjeкaтa, пo истoм пoступку кao и кoд
кoнвeрзиje грaђeвинског зeмљишта.
На тај начин, рeшилo би сe питање
великог броја објеката који су уз
грађевинску дозволу сазидани на
пољопривредном земљишту у
власништву државе, мнoги oбjeкти би
се тиме спaсили oд пропадања, мoгли
би сe прoдaти, рeнoвирaти, привeсти
нaмeни штo би имaлo вeлики знaчaj у
смислу рурaлнoг рaзвoja,
зaпoшљaвaња и oствaривaња других
пoтрeбa лoкaлнoг стaнoвништвa.
Такође, не треба занемарити ни корист
коју би држава остварила на име
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Правилник о
условима заштите
животне средине
које морају да
испуне корисници
ИПАРД
подстицаја („Сл.
гласник РС“, број
26/19)

*Упућена
иницијатива

/

*Упућена
иницијатива

05.06.2019.
10.01-1/14

08.07.2019.
10.01-1/16

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Иницијатива за израду Упутства за
декларисање меда и пчелињих
производа
Чланови Групације за пчеларство и
производњу меда, Удружења за
сточарство и прераду сточарских
производа, Привредне коморе Србије
суочавају се са проблемима у пракси,
приликом декларисања меда и производа
од меда, због недовољне прецизности и
неусаглашености подзаконских аката који
регулишу ову област.

Иницијатива за допуну Закона о
ветеринарству

накнаде од предметне конверзије.
Влaсницима oбjeкaтa на тај начин би
било омогућено да учествују у
кoнкурсимa за доделу средстава за
развој, пoпут IPARD-a, jeр је реч о
индустриjским oбjeктима нa
пoљoприврeднoм зeмљишту.
У циљу превазилажења наведених
проблема, предлог чланица Групације
за пчеларство и производњу меда, је
да се изради Упутство којим би било
прецизно дефинисано декларисање
меда и пчелињих производа, како
бисмо на тај начин избегли различита
тумачења инспекције, лабораторија и
привредника, који доводе до правне
несигурности.

Предложена је допуна Закона о
ветеринарству, у делу у коме се
дефинишу субјекти у обављању
ветеринарске делатности, са
предлогом увођења новог члана 9а, на
основу кога ће се област производње и
промета лекова који се употребљавају
у ветеринарској медицини дефинисати
посебним законом.
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Правилник о
квалитету меда и
других производа
пчела („Сл.
гласник РС“, број
101/2015)
Правилник о
декларисању,
означавању и
рекламирању
хране („Сл.
гласник РС“, бр.
19/2017 и
16/2018)
Закон о
ветеринарству
(„Сл. гласник РС“,
бр. 91/05, 30/10,
93/12, 17/19 - др.
закон)

*Упућена
иницијатива
11.07.2019.
10.04-3/17

*Упућена
иницијатива
11.07.2019.
10.04-3/17

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Иницијатива за решавање проблема
збрињавања амбалаже која се третира
као опасан отпад
Произвођачи боја и лакова и произвођачи
средстава за заштиту биља, су доведени у
ситуацију да, због непостојања
одговарајуће инфраструктуре,
нагомилавају отпад до потпуног
попуњавања својих складишних
капацитета за опасан отпад у производном
погону, тако да без обзира што имају
потписане уговоре са оператерима, опасна
отпадна амбалажа остаје у производним
погонима.
Предлог за допуну Закона о средствима
за заштиту биља
Законом о средствима за заштиту биља
дефинисан је Регистар дистрибутера и
увозника средстава за заштиту биља, док
такав Регистар не постоји за произвођаче
средстава за заштиту биља.
Актуелна ситуација на тржишту
Републике Србије по питању производње
и промета шећера
Актуелна ситуација на тржишту Републике
Србије је следећа:
•

Пад производње шећера за 31% у
односу на 2017. годину и

Имајућу у виду аларманту ситуацију са
којијма се суочавају привредни
субјекти, произвођачи боја и лакова и
произвођачи средстава за заштиту
биља, предлажемо да Министарство
заштите животне средине у сарадњи
са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде у што
хитнијем року определи привремену
локацију за складиштење амбалаже
која се третира као опасан отпад, као
привремено решење. За трајно
решење овог проблема предлажемо
заједнички састанак са оператерима,
произвођачима и представницима
надлежних државних органа.
На седници Групације произвођача
средстава за заштиту биља, покренута
је иницијатива за допуну Закона о
средствима за заштиту биља, а која се
односи на произвођаче средстава за
заштиту биља, односно на формирање
Регистра свих правних лица која имају
производњу у Србији.
Произвођачи шећера, сагледавајући
целокупну ситуацију, како на домаћем
тако и на иностраном тржишту,
предлажу увођење хитних мера,
ангажујући сва надлежна
министарства, како би до септембра
2019. ове године ратари имали услове
који би обезбедили сетву 2020.
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/

*Упућена
иницијатива
11.06.2019
09.03-3/14

Закон о
средствима за
заштиту биља
(„Сл.Гласник РС“,
бр.41/2009 и
17/2019)

*Упућена
иницијатива

/

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

20.08.2019.
09.03-3/20

29.05.2019.
10.02-1/10

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

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

Пад засејаних површина под
шећерном репом за 38% у 2019.
години;
• Цена шећерне репе у РС виша за
30% до 40% него у ЕУ;
• Пад цене шећера од 40%.
Додатне мере подстицаја у области
производње цвећа и украсног биља

године, субвенционисањем
производње шећерне репе за оне
произвођаче који остварују садржај
шећера у репи виши од просечног у
посматраној години.
Такође, произвођачи предлажу и
разматрање мере смањење цене
енергената, као и евентуално
дефинисање најниже производне цене
шећера на државном нивоу, све док се
ситуација на тржишту шећера не
нормализује, односно не примене
системске мере за очување ове
профитабилне индустрије.
Предлажено да се у наведеној табели
Правилника, у делу „Подстицаји за
инвестиције за набавку нових машина
и опреме за примарну производњу
биљних култура у заштићеном
простору“, додају речи: „ФОГ“ и
„МИСТ“ системи, прикључни плугови
за вађење цвећа, машине за вађење
цвећа/ украсног биља, као и да се у
делу „Подстицаји за инвестиције за
набавку нових машина и опреме за
примарну производњу поврћа, цвећа,
ароматичног и лековитог биља“,
додају речи: „фолија за акумулацију
воде, резервоари за акумулацију воде
(пластични и метални).
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Правилник о
подстицајима за
инвестиције у
физичку имовину
пољопривредног
газдинства за
набавку нових
машина и опреме
за унапређење
примарне
производње
биљних култура
(„Сл. гласник РС“,
број 48/18)

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.
03.01.2019.
10.01-1/1

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Иницијатива за разматрање могућности
за изузимање РС од примене Уредбе ЕУ
2016/2031 о заштитним мерама против
организама штетних за биље и мери
забране извоза биља и биљних производа
пореклом из трећих земаља у земље ЕУ

Сматрамо да Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Управа за заштиту
биља у сарадњи са другим државним
органима, привредом, стручном и
научном јавношћу треба да размотри
могућности и аргументацију за
На седници Групације произвођача цвећа и изузимање Републике Србије од
украсног биља Привредне коморе Србије,
примене мера забране извоза биља и
одржаној дана 17.12.2018. године,
биљних производа у земље Европске
подржан је предлог за упућивање е
уније.
иницијативе Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС, Управи за
заштиту биља за разматрање могућности
за изузимање Србије од примене мера
Европске Уније о забрани извоза биља и
биљних производа пореклом из трећих
земаља.
Предлог за предузимање мера ради
Предложено је да би закупнину
унапређења конкурентности привреде у
требало плаћати само за период
области комерцијалне експлоатације
важења водне сагласности, односно
речних наноса (шљунка и песка)
од издавања водне сагласности до
истека рока важења, јер је то период у
ком закупац водног земљишта може
ефективно користити и експлоатисати
закупљено водно земљиште.
Предложена је измена одредбе
Уговора о закупу који се закључује
ради вађења речног наноса, а која
третира питање закупнине, тако да се
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Уредба ЕУ
2016/2031

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

17.01.2019.
10.01-1/2

Уговор о закупу
водног земљишта

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

ЈВП “Србијаводе“

уместо постојеће одредбе која гласи:
“Закупнину из става 1. умањену за
депозит из става 2. овог дана, закупац
је обавезан да уплати на рачун буџета
Републике Србије број .......... у року од
15 дана од дана закључења овог
Уговора", унесе одредба која гласи:
"Закупнину из става 1. умањену за
депозит из става 2. овог дана, закупац
је обавезан да уплати на рачун буџета
Републике Србије број .......... у року од
15 дана од дана исходовања водне
сагласности."
Такође, у Уговору о закупу, у делу где
се уређује питање закупнине, би
требало да буде унета следећа
одредба:"Закупнина се плаћа за
период важења водне сагласности".
Имајућу у виду напред изложеном
предлажемо да се поступак
прибављања водне сагласности за
вађење речног наноса укључи у
обједињену процедуру за издавање
водних услова и водне сагласности,
како би се временски период између
тренутка закључења уговора о закупу
водног земљишта и тренутка
отпочињања извачења речног наноса
свео на период од максимално 30
дана.
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Сматрамо да би проблем могао бити
решен на начин што би Уговор о
закупу водног земљишта ради вађења
речних наноса ступао на правну снагу
даном потписивања, док би правно
дејство Уговора у погледу трајања
Уговора било одложено до тренутка
исходовања водне сагласности.
На основу постојећег правног оквира
(пре свега одредби из члана 15. став 1.
и члана 26. став 1. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног
водопривредног предузећа
„СРБИЈАВОДЕ” са Законом о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
70/13, 113/13) ), директор ЈВП
„СРБИЈАВОДЕ” је овлашћен да измени
услове Уговора у делу тренутка
наплате закупнине.

Иницијатива за израду Стратегије развоја
пчеларства, именовање Националне
референтне лабораторије и формирање

Предлажемо да размотрите могућност
да тренутак наплате закупнине буде
измењен на начин да се закупнина
плаћа само за период ефективног
коришћења закупљеног водног
земљишта, тј од тренутка добијања
водне сагласности, као и да уговор
важи минимум годину дана од тог
дана.
Предлoжено је да Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде приступи изради
Стратегије развоја пчеларства, којом
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/

* Раније
упућена
иницијатива у

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Института за пчеларство

Иницијатива за формирање радне групе
за израду Правилника о пчелињем отрову

би, између осталог требало ојачати
капацитете ресорног министарства за
подршку пчеларској производњи.
Поред тога, предлажемо формирање
Института за пчеларство са задатком
разматрања питања развоја,
проширења производње и извоза
Предложено је формирање радне
групе за израду Правилникa о
пчелињем отрову чиме би се
омогућила легална трговина и извоз
овог производа.

2019.год.
11.02.2019.
10.04-3/4

Израда
Правилника о
пчелињем отрову

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

11.02.2019.
10.04-3/5

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2018. године:
o
o
o
o
o
o

Иницијатива за измену и допуну Правилника о квалитету скроба и производа скроба за прехрамбене сврхе („Службени лист СРЈ“, бр.
33/95, „Сл.лист СЦГ“, 56/2003-др, 4/04 - др. пропис, „Службени гласник РС“, бр. 88/17 - др. пропис);
Предлог за допуну Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу („Сл.гласник РС", бр. 28/2015, 57/2015,
113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016 и 115/2017) - пшеница;
Правно уређење у области садржаја контаминента акриламида у прехрамбеним производима;
Иницијатива за измену Правилника о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољке, морске јежеве, морске краставце, жабе,
корњаче, пужеве и њихове производе;
Проблеми у примени Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифе за услуге Агенције за лекове и медицинска средства
Србије („Службени гласник РС“, број 95/17);
Иницијатива за формирање Радне групе за израду посебног закона за ветеринарске лекове и медицинска средства која се
употребљавају у ветеринарској медицини;
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o

o
o

▪

Предлог измена и допуна Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима
садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о
садржини деклерације и начину обележавања средстава за исхрану биља;
Израда новог Нацрта закона о семену и подзаконских аката који ближе регулишу поједине области семенарства;
Иницијатива за измену и допуну Правилника за рад и поступање у вршењу стручно-техничких послова у шумама сопственика
(„Службени гласник РС“, број 40/17).

Из 2017. године:
o
o
o
o
o

Усвајање Закона о вину и другим производима од грожђа и вина;
Иницијатива за поједностављење процедура које спроводе државни органи приликом улазно – излазних ревизија, граничних и
царинских формалности на рекама Дунаву, Сави и Тиси;
Иницијатива за измену и допуну Правилника о условима у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова које мора да
испуњава дистрибутер, односно увозник за упис у Регистар дистрибутера и увозника („Службени гласник РС”, број 21/2012);
Мањкавости норми усмерених на развој сточарства према Правилнику о допуни Правилника о условима и начину остваривања права
на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради;
Иницијатива за измену Закона о безбедности хране -дијететски производи.
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МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за решавање проблема
збрињавања амбалаже која се третира
као опасан отпад

Имајућу у виду аларманту ситуацију са
којoм се суочавају привредни субјекти,
произвођачи боја и лакова и
произвођачи средстава за заштиту
биља, предлажемо да Министарство
заштите животне средине у сарадњи
са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде у што
хитнијем року определи привремену
локацију за складиштење амбалаже
која се третира као опасан отпад, као
привремено решење. За трајно
решење овог проблема предлажемо
заједнички састанак са оператерима,
произвођачима и представницима
надлежних државних органа.
Групација произвођача гума,
Удружења за хемијску, гумарску и и
индустрију неметала ПКС предлаже
измену законске регулативе у
Републици Србији, пре свега члана 49.
Закона о управљању отпадом и
Правилника о начину и поступку
управљања отпадним гумама у којима
би се дефинисали:

/

*Упућена
иницијатива

Министарство
заштите животне
средине

Произвођачи боја и лакова и произвођачи
средстава за заштиту биља, су доведени у
ситуацију да, због непостојања
одговарајуће инфраструктуре,
нагомилавају отпад до потпуног
попуњавања својих складишних
капацитета за опасан отпад у
производном погону, тако да без обзира
што имају потписане уговоре са
оператерима, опасна отпадна амбалажа
остаје у производним погонима.
Иницијатива за измену законске
регулативе у вези са посебним токовима
отпада-отпадне гуме
Групација произвођача гуме и гумарских
производа при Удружењу за хемијску,
гумарску индустрију и индустрију
неметала Привредне Коморе Србије, на
седници одржаној 6. марта 2019. године,
је покренула иницијативу за промену
законске регулативе везано за посебне
токове отпада-отпадне гуме.

•

продужена одговорности
произвођача гума ради повећања
степена рециклаже и поновне
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11.06.2019.
09.03-3/14

Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Закон
о
управљању
отпадом
(„Сл.
гласник РС“, бр.
36/09,
88/10,
14/16, 95/18 - др.
закон)
и
Правилник
о
начину и поступку
управљања
отпадним гумама
(„Сл. гласник РС“,
бр. 104/09, 81/10)

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

Министарство
заштите
животне
средине

•
•

употребе отпадних гума као
сировине у процесу производње;
увођење колективне шеме и
колективних оператера;
уврштавање гуме која у процесу
производње постаје отпад у
посебне токове отпада.

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2017. године:
o

Увоз неопасног отпада са зелене листе и окер листе.

47

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

•

ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Проблеми у примени Закона о
безбедности саобраћаја на путевима и
предлози за унапређење законске
регулативе
У циљу унапређења правне регулативе за
пословање ауто школа упућујемо молбу
за тумачење члана 307. став 6. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима,
ради уједначене примене законског
прописа и то:
• Које радње, чињења или
нечињења, имају за последицу
утврђивање несавесног или
непрописног пословања ауто
школе у процесу осбособљавања
кандидата за возаче;
• Који прекршаји и преступи имају
за последицу финансијску
санкцију, а који поред
финансијске санкције, имају и
санкцију која подразумева
покретање поступка за
одузимање дозволе за рад ауто
школе.

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

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

*Упућена
иницијатива

Министарство
унутрашњих
послова

Које
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04.07.2019.
36-1/11
*Одговор МУП
3.4 бр. 224249/19 од
05.08.2019.
године, којим
информишу ПКС
да је формирана
радна група
која ради на
изради Закона о
безбености
сабораћаја на
путевима, у
оквиру које ће
бити
разматрани
предлози из
иницијативе
ПКС

Проблем задржавања на друмским
граничним прелазима у теретном
саобраћају
Проблем задржавања на друмским
граничним прелазима у теретном
саобраћају приликом извоза роба је
вишегодишњи проблем са којим се
суочавају чланице Привредне коморе
Србије и Немачко-српске привредне
коморе, који негативно утиче на
конкурентност привреде и има негативан
ефекат на домаће и стране инвестиције.
Резултат недовољне експлоатације
возила транспортног сектора доводи до
значајних временских и пословних
губитака. Због немогућности планирања
времена које транспортне компаније
проводе на граничним прелазима,
онемогућено је планирање
прерасподеле времена вожње и одмора
возача, поштовање уговорних обавеза о
роковима испорука, што резултира тиме
да одређени број привредних субјеката
напушта Србију и региструје компаније у
земљама Европске Уније. Возачи се, због
вишесатног задржавања на граничним
прелазима, опредељују за одлазак на
рад у иностранство чиме се недостатак
професионалних возача на тржишту рада
продубљује и озбиљно угрожава
пословање привреде.

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

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.
24.04.2019.
13.01-1/9

Министарство
унутрашњих
пословa
Координационо
тело за граничне
прелазе на
територији РС

Иницијатива за измену и прецизирање
Закона о приватном обезбеђењу

Предложено је:
•

да се дозволи радно ангажовање
службеника обезбеђења пре
пријема Решења о издавању
лиценце за послове приватног
обезбеђења (разлог-великог
временског размака од када
службеник обезбеђења положи
стручни испит до момента
издавања лиценце).

Закон о приватном
обезбеђењу („Сл.
гласник РС“,бр.
104/2013,
42/2015, 87/2018)

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.
07.02.2019.
11.08 -1/4

• Прецизније одређење обавезе
Корисника услуга за поседовање
Акта за процену ризика и
прекршајне одговорности у
случају непоштовања ове
обавезе.

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

• Издавања лиценци без оружја
лицима са завршеном основном
школом.
Предлажемо да пре измене Одлуке о
одређивању цена техничких прегледа
возила омогућите да привредна
друштва доставе коментаре и
образложе ставове по питању
техничких прегледа.
Такође је дат предлог да
Министарство унутрашњих послова
формира радну групу за праћење
примене прописа који уређују област
техничког прегледа и разматрање
предлога за њихово унапређење, а у
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Одлука о
* Раније
одређивању цене
упућена
техничког прегледа иницијатива у
возила („Сл. гласник 2019.год.
РС“ , број 109/09)
26.02.2019.
11.07-3/7
*Одговор
Управе
саобраћајне
полиције 03.4

Министарство
унутрашњих
послова,
Стручни савет за
унапређење
приватног
обезбеђења,детект
ивске делатности и
јавно приватног
партнерства у
сектору
безбедности

Министарство
унутрашњих
послова

складу са Законом о привредним
коморама којим је у чл. 19, између
осталог дефинисано да комора
сарађује са надлежним органима
државне управе и институцијама у
вези са питањима од интереса за
привреду кроз учешће у припреми
нацрта прописа и доставља ставове
привреде надлежном предлагачу.

број: 223-201/18
од 10.04.2019.
године којим
траже да им се
достави предлог
најниже и
највише цене
техничког
прегледа возила
са исказаним
трошковима,
као и да ли је
цена техничког
прегледа
јединствена без
обзира да ли се
ради о
редовном,
ванредном или
контролном
техничком
прегледу и да
ли је цена
исказана са
урачунатим
ПДВ-oм
*Допуна
иницијативе
16.05.2019. бр.
11.07-3/16 Прорачун
најниже и
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највише цене
техничког
прегледа
моторних
возила,
заснован на
трошковима
привредних
друштава, на
месечном нивоу
*07.08.2019.
Одржан
састанак у
Министарству
унутрашњих
послова, Управи
саобраћајне
полиције
*14.08.2019.
Упућени дописи
Министарству
трговине,туризм
аи
телекомуникаци
ја и
Министарству
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре,
са молбом за
одржавање
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састанка
*26.8.2019.
године, одржан
састанак у
Министарству
трговине,
туризма и
телекомуникаци
ја
Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2018. године:
o
o
o

▪

Иницијатива за измену старосних услова за добијање возачке дозволе Д и ДЕ категорије;
Иницијатива за измену и допуну Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара;
Иницијатива за измену и допуну Правилника о техничком прегледу возила („Службени гласник РС”, број 31/2018).

Из 2017. године:
o

Иницијатива за поједностављење процедура које спроводе државни органи приликом улазно – излазних ревизија, граничних и
царинских формалности на рекама Дунаву, Сави и Тиси.
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2017. године:
o

Иницијатива за пружање подршке трогодишњем образовном профилу монтер суве градње

Иницијатива је упућена на разматрање Министарству, просвете, науке и технолошког развоја 28.04.2017. године, бр. 48-1/22.
Ради поспешивања уписа ученика у трогодишње стручне школе потребно је изузимање квоте за упис у грађевинске трогодишње школе. Приведна
комора Србије је Министарству просвете, науке и технолошког развоја доставила предлог кандидата из реда привредних субјеката за 12
секторских већа.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

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

Предложено је да је неопходно да
се књигa „Сувомонтажна градња стандардизовани описи радова,
правила за обрачун и нормативи“
уврсти на списак обавезујућих
правила при пројектовању и
изградњи сувомонтажних
грађевинских радова на територији
Рeпублике Србије.
У сектору грађевинарства у
Републици Србији тренутно не
постоје званични документи по

Стручна литература
књиге под називом:
„Сувомонтажна
градња,
стандардизовани
описи радова,
правила за обрачун
и нормативи“

*Упућена
иницијатива

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
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05.06.2019.
09.02-1/21

Предлози Привредне коморе Србије за
измене и допуне Закона о становању и
одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број
104/16)
Иницијатива за решавање проблема
статуса објеката уписаних у катастар по
Закону о посебним условима за упис
права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе(„Сл. гласник РС",
бр. 25/13, 145/14 и 96/15)

којима се може вршити обрачун
радова суве градње, тако да књига
„Сувомонтажна градња стандардизовани описи радова,
правила за обрачун и нормативи“
представља могућност да уредимо
ову област.
Предложене су измене конкретних
чланова за измене важећег Закона.

Предлог решења 1: Доношење Акта,
давање налога или инструкција који
ће представљати довољно јасан
основ за поступање Републичког
геодетског завода да се у Листу
непокретности упише констатација
да се ови објекти сматрају легалним
или да се избришу напомене да су
ови објекти уписани по Закону о
посебним условима за упис права
својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе и ставе
напомене да имају статус легалних
објеката.
Предлог решења 2: Упућивање
званичног Дописа Одељењима за
урбанизам у којем ће јасно и

55

Закон о становању
и одржавању
зграда („Сл. гласник
РС“, број 104/16)

*Упућена
иницијатива

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

*Упућена
иницијатива

18.07.2019.
14.03-1/13

22.08.2019.
09.02-1/32

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Предлог измена и допуна Правилника о
садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени
објеката („Сл. гласник РС", број 72/2018)

недвосмислено стајати да су ови
објекти предмет озакоњења уз
навођење да ли се озакоњују по
скрећеној процедури (достављање
Листа непокретности и доказа о
плаћеној такси), или по редовној
процедури као и сви нелегални
објекти (достављање Листа
непокретности, доказ о плаћеној
такси, Елаборат о геодетским
радовима и Извештај о затеченом
стању).
У циљу превазилажења наведених
недоумица предлажемо да се
Правилник о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења
контроле техничке документације,
измени и допуни у III глави која
регулише садржину техничке
документације, одељку 4. Пројекат
за грађење, пододељку 4.2
Садржина пројекта за грађевинску
дозволу, члану 55, став 1. дода
тачка 5. која бих гласила:
„5)предмер и предрачун радова и
др“ ради додатног прецизирања
предметног члана.
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Правилник о
садржини, начину и
поступку израде и
начину вршења
контроле техничке
документације
према класи и
намени објеката
(„Сл. гласник РС“,
број 72/2018)

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

23.05.2019.
09.02-1/12

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Такође, сходно предложеним
изменама, неопходно је извршити и
допуну и одељка 5. Пројекат за
извођење (ПЗИ), пододељак 5.2.
Садржина пројекта за извођење, у
члану 65, став 1. тако да он гласе:
„Нумеричка документација пројекта
за извођење за зграде, зависно од
врсте и класе објекта садржи:
детаљне прорачуне конструкције и
конструкцијских детаља,
димензионисање и избор
инсталација и опреме са
дефинисаним неопходним
карактеристикама и потрошњом
енергије, детаљан предмер и
предрачун радова и др.“
Предлажемо да се Правилник о
садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле
техничке документације, измени и
допуни у у глави III, одељку 5.
Пројекат за извођење (ПЗИ),
пододељак 5.2. Садржина пројекта
за извођење, у члану 66, да гласи:
Члан 66.
„Графичка документација пројекта
за извођење, зависно од врсте и
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класе објекта, садржи пре свега:
• цртеже, шеме и детаље
грађевинских, занатских и
инсталационих радова;
• збирне цртеже (синхронпланове) инсталација и
опреме;
• цртеже, шеме и детаље са
упутствима за уградњу
елемената и опреме;
• технолошке шеме;
• цртеже и детаље
технологије градње;
• цртеже ископа са приказом
мера обезбеђења темељне
јаме;
• цртеже и детаље темеља и
конструкције, са детаљима
арматуре, детаљима
спојева, приказима и
детаљима дилатација и
лежишта, детаљима
продора кроз
конструктивне елементе;
• цртеже и детаље изолација;
• цртеже и детаље којима се
обезбеђују мере за
испуњење основних захтева
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•
•
•

за објекат
шеме и приказе фазности
градње;
цртеже и детаље
прикључних водова;
друге потребне цртеже и
приказе“.

Мишљења смо да је неопходо
допунити у глави III, одељак 5.
Пројекат за извођење (ПЗИ),
пододељак 5.3. Елаборати пројекта
за извођење, у члану 68. да гласи:
...
Члан 68.
„Пројекту за извођење, прилажу се:
•
елаборат о технологији и
организацији грађења
(услови грађења, опис
изабране технологије, опис
и шема организацијеуређења градилишта са
пратећим прорачунима,
динамички план);
•
план координационих
мера - безбедносни план,
који се израђује у складу са
прописима којим се уређује
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Иницијатива за измену Правилника о
условима и поступку усаглашавања
предлога редова вожње у међумесном
превозу

безбедност и заштита
здравља на раду и
изабране технологије и
организације грађења.“
Предложена је измена Правилника,
члана 7. на начин да се ограничење
брзине повећа на најмње 30 км/х, с
обзиром да је садашња наведена
мимимална брзина непримерена
обављању јавног саобраћаја на
путевима и да потенцијално
угрожава безбедност саобраћаја.
Такође, тренутно прописана
минимална брзина утиче и на
поступак усаглашавања предлог
редова вожње, с обзиром да
предлагачи користе наведену
одредбу на начин који угрожава
квалитет самих редова вожње, што
посредно утиче и на задовољство
самих путника, па се стиче утисак да
се губи смисао одредби
Правилника. Сходно наведеном
предлажемо да члан 7. став 1. тачка
4) гласи: „ Предлог реда вожње
испуњава услов у погледу даљинара
ако: 4) брзина кретања између
аутобуских станица, односно
стајалишта на релацијама у погледу
реда вожње није мања од 30 км/х,
осим ако даљинаром није другачије
утврђено.“
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Правилник о
условима и постпку
усаглашавања
предлога редова
вожње у
међумесном
превозу

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

09.01.2019.
11.04-1/1

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2018. године:
o

o
o
o
o

▪

Иницијатива за измене и допуне Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање
лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно
аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС“, број 24/2015);
Иницијатива са Пленарног састанка превозника који обављају превоз путника у друмском саобраћају и аутобуских станица;
Иницијатива за доношење Уредбе која прописује начин утврђивања највише цене станичне услуге;
Иницијатива за израду Закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима;
Иницијатива за измену и допуну Правилника о техничким нормативима за бетон и армирани бетон и Правилника о техничким
нормативима за бетон и армирани бетон справљен са природном и вештачком лакоагрегатном испуном.

Из 2017. године:
o
o
o
o
o

Иницијатива за израду Закона о архитектонској делатности у планирању и изградњи;
Иницијатива Групације за превоз путника у друмском саобраћају и аутобуске станице – Спровођење поступка усаглашавања
међународних линија и проблематика кашњења у реализацији;
Сива економија у друмском путничком саобраћају;
Израда подзаконског акта – Општи услови пословања аутобуских станица;
Израда подзаконског акта – Акт о категоризацији аутобуских станица.
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МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2017. године:
o

Иницијатива за унапређење примене Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање:

Иницијатива је упућена на разматрање Министарству рударства и енергетике 04.08.2017. године, бр. 20-1/37.

У првом кварталу 2017. године дошло је до повећања цене природног гаса за јавно снабдевање, супротно до тада устаљеној процедури и
Методологији за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 75/14, 105/16, 108/16 исправка, 29/17), што се
веома негативно одразило на пословање снабдевача природног гаса.
Потребно је размотрити могућност измене процедура промене цена за јавно снабдевање увођењем механизма аутоматизма, односно увођењем
механизма промене цене природног гаса за јавно снабдевања у тренутку одобрења промене цене природног гаса снабдевачу јавних снабдевача.
Поред тога, указујемо да се проблеми у примени одредбе Закона о заштити потрошача по којој је трговац дужан да потрошача обавести о премени
цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењене цене, може превазићи истицањем цене гаса за јавно снабдевање на сајту Агенције за
енергетику до 20. у месецу за наредни месец.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2018. године:
o

Иницијатива за измену члана 103. Закона о раду (привремена спреченост за рад)
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Иницијатива је упућена 12.06.2018. године, број 13-3/11, на разматрање Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 28.06.2019. године у коме се наводи да ће Привредна комора Србије
бити укључена у поступак израде текста Закона о раду кроз учешће у раду радне групе.
o

Иницијатива за повећавање квота броја деташираних радника

Иницијатива је упућена 26.04.2018. године, број 14.03.53/1, на разматрање Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Искоришћеност квоте коју Србија има је у априлу 2018. године достигла је максимум (број деташираних радника утврђује се максимално на 2.770,
а од тога у грађевинарству 1080) и привредна друштва, чланице Привредне коморе Србије, су заинтересована за повећање квоте.
Привредна комора Србије сматра да је неопходно да Мешовита комисија Републике Србије и Савезне Републике Немачке размотри предлог за
повећање
квота
броја
деташираних
радника
и
прилагоди
потражњи
на
тржишту
рада
две
земље.
Одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 100-00-1130/2018-02 од 09.05.2018.године у коме обавештавају
ПКС да се Министарство обратило Амбасади Републике Србије у СР Немачкој са молбом да ступе у контакт са надлежним органима у СР Немачкој,
како
би
се
размотрила
могућност
повећања
одобрене
квоте
за
деташиране
раднике.
Одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број: 101-00-1130/2018-02 Од 3.07.2018.године у коме достављају ПКС
одговор Амбасаде републике Србије у СР Немачкој да ће се разговор по овом питању обавити у септембру месецу и да је припремљена
одговарајућа нота која је предата начелнику Одељења 508 у МИП СРН, Филипу Шауеру са молбом да о разговору обавести надлежне у БМАС.
Чека се званичан одговор надлежних у БМАС на иницијативу ПКС.
Одговор Министарства бр.011-00-332/2019-02 од 28.06.2019. године на „Тринаесту кварталну анализу прописа од значаја за привреду, у коме
информишу ПКС да одлуку о повећању квота деташираних радника доноси немачки надлежни орган за спровођење споразума, на предлог органа
из РС.
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за измене Закона о девизном
пословању

Предложено је да се изврше
темељне измене Закона о девизном
пословању у два стратешка правца.
Прво, постојећи Закон је написан на
начин да експлицитно, мада не и
довољно јасно, наводи дозвољене
активности, док све остале
активности сматра недозвољеним.
Овај начин нормирања је у
супротности са општим принципом да
правна акта експлицитно наводе
недозвољене активности, док се све
остале активности сматрају
дозвољеним. Такав приступ
резултира ситуацијама да се
одређени послови, за које не делује
да постоји намера законодавца да их
искључи, не могу спровести услед
недостатка норми о истим.
Друго, постојећи Закон намеће
значајан административни терет за
обвезнике. На пример, изазов је
спровести обавезу „распореда
прилива“ за било који нови тип
трансакције и тешко је страним
инвеститорима објаснити ову обавезу
– ипак она је предуслов за
реализацију трансакције.

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

*Упућена
иницијатива

Народна банка
Србије

04.06.2019.

Министарство
финансија

Иницијатива је поднета у сарадњи ПКС са
другим привредним асоцијацијама које
окупљају све сегменте привреде - како
мала, средња и велика предузећа, тако и
домаће и стране компаније.
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*Одговор НБС
кг.бр. 2042/2/19
од 11.06.2019.
којим предлажу
ПКС достављање
конкретних
предлога са
образложењима,
као и анализу на
који начин
постојећа
законска решења
представљају
препреку за
пословање
привредних
субјеката у РС

Такође, регулатива која се односи на
реализацију новчаног прилива из
иностранства отежава аутоматизацију
платног промета са иностранством,
јер обвезник има обавезу да
презентује документацију везано за
основ наплате и остале податке
потребне за извршење наплате
(изузев одређене врсте прилива по
једном основу, у области ИТ сектора у
износу до 1000 евра). Додатно,
нотификација о кредитним
пословима са иностранством, без
обзира на њихову вредност, фактички
представља процедуру одобрења јер
потписани уговор између две стране
не може бити спроведен док
регулатор не да сагласност.
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2017. године:
o

Иницијатива да се набавка лекова са А и А1 Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених установа не спроводи путем поступка централизоване
јавне набавке

Цене лекова, чији је режим издавања на рецепт, више пута су прецизно регулисане за разлику од осталих врста добара које се набављају кроз
поступак јавне набавке.
На основу Закона о лековима и медицинским средствима члан 58, Влада Републике Србије утврђује цене лекова чији је режим издавања на рецепт
као и максималне цене тих лекова на основу заједничког предлога министарства надлежног за послове здравља и министарства надлежног за
послове трговине.
Додатно Републички фонд за здравствено осигурање регулише цену лека који се прописује и издаје на терет средстава обавезног здравственог
осигурања сигурним и јасним механизмом контроле цена лекова преко Правилника о критеријумима за стављање лекова на Листу лекова.
Предложено је да се донесе Уредба о изменама и допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке („Службени гласник РС“ бр. 29/2013, 49/2013, 51/2013 – исправка, 86/2013, 119/2017, 86/2015 и 95/2016) којом би се набавка лекова са А и
А1 Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања за потребе здравствених установа из Плана
мреже здравствених установа изузела из поступка централизованих јавних набавки.
Одговор Републичког фонда за здравствено осигурање од 05.07.2017.бр/17-1 на иницијативу бр 21-1/26 од 22.06.2017.
РФЗО у складу са прописима који регулишу ову област и то: члан 212а Закона о здравственом осигурању и Уредба о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, спроводи поступак централизоване јавне набавке за лекове са А и А1 Листе лекова за
здравствене установе у Плану мреже. Обавеза РФЗО је дефинисана актима које доноси Влада на предлог Министарства здравља.
У случају измене прописа у овој области, РФЗО ће поступити у складу са донетим актима, водећи рачуна о обезбеђивању континуитета
снабдевања здравствених установа у Плану мреже лековима који представљају право осигураних лица на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.
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AГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за продужење рока важења
Стручног мишљења АЛИМС о
категоризацији производа

Како рок важења мишљења није
прописан важећим прописима,
предлажемо да се тај рок продужи на
24 месеца, односно до рока трајања
категоризације тог производа у
матичној земљи производње, с
обзиром да гранични санитарни
инспектор може, после истека
важења Мишљења за одређени
произвд (годину дана), поново од
увозника да тражи Мишљење
Агенције за исти производ.

/

*Упућена
иницијатива

Aгенција за
лекове и
медицинска
средства

Услед непостојања могућности
штампања потврде о формалној
комплетности захтева за
регистрацију/продужење
регистрације преко платформе за
медицинска средства, а на
царинарницама не прихватају штампу
прегледа са он лине базе са
подацима о формалној комплетности
захтева, чланице се суочавају са
пролонгирањем поступка царињења,
и самим тим са повећањем трошкова
увоза, као и са проблемом
доступности тих медицинских
средства за пацијенте.

Закон о
медицинским
средствима („Сл.
гласник РС“, бр.
105/2017)

Агенција за лекове и медицинска средства
у поступку категоризације издаје стручно
мишљење да производ који се увози
јесте/није медицинско средство, односно
лек (категоризација производа). Рок
важења издатог стручног мишљења је 12
месеци од датума издавања, без обзира на
рок трајања категоризације тог производа у
матичној земљи производње.
Потврда о формалној комплетности
поднетог захтева за продужење важности
решења о регистрацији за медицинска
средства
Молба за унапређењем e-услуга за област
медицинских средства у делу који се
односи на могућност штампања потврде о
формалној комплетности захтева за
регистрацију/продужења регистрације за
медицинска средства преко електронске
базе АЛИМСа.
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14.06.2019.
09.06-2/22

*Упућена
иницијатива
13.08.2019.
09.06-2/32

Aгенција за
лекове и
медицинска
средства

Сходно томе предлаже се да се
произвођачима/овлашћеним
представницима произвођача
медицинских средстава омогући
штампа потврде о тренутном статусу
захтева за област медицинских
средства, односно штампа потврде о
формалној комплетности захтева, са
online платформе у којој ће бити
наведени производи који су предмет
захтева за регистрацију, односно
захтева за продужење регистрације.

УПРАВА ЦАРИНА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

Иницијатива за измену Уредбе о царински Уважавајући напоре за сузбијање
дозвољеном поступању с робом
нелегалног транзита и промета робе,
на састанку је изнето да би употребу
На састанку одржаном 05.04.2019. године
електронских локатора, као посебан
на иницијативу Привредне коморе Србије и вид обезбеђења роба, требало
Немачко-српске привредне коморе на тему примењивати у следећим
почетка примене електронских локатора за случајевима:
праћење робе у увозу, извозу и транзиту и
задржавања на граничним прелазима, а на
• за робу високог ризика;
коме су учешће узели привредни субјекати
• робу изузетно велике
из сектора шпедиције, логистике,
вредности;
транспорта и трговине као и представници
• у појединачним ситуацијама
Управе царина, изнети су предлози
када то захтева царински
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ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Уредба о
царински
дозвољеном
поступању с
робом („Сл.
гласник РС“, бр.
93/10, 63/13,
145/14, 95/15,
44/16, 10/17,
62/18, 93/18)

* Раније упућена
иницијатива у
2019.год.

Управа царина

24.04.2019.
13.01.-1/10

привреде.

Потребне исправе које обезбеђује
привредно друштво-произвођач
медицинских средстава са седиштем у РС,
приликом увоза репроматеријала за
производњу медицинских средстава
Чланице Групације произвођача
медицинских средстава су Удружењу за
фармацију и медицинску делатност указале
на проблем који, од почетка примене новог
Закона о медицинским средствима („Сл.
гласник РС”, број 105/17), неки од
произвођача медицинских средстава са
седиштем у Републици Србији, имају
приликом увоза репроматеријала за
производњу медицинских средстава.
Наиме, поједини репроматеријали
(супстанце, делови апарата, полупроизводи
и сл.), који се користе за прозводњу
медицинских средстава имају исти тарифни
број као и медицинска средства која
представљају готове производе, због чега
царинарнице, приликом увоза, траже и
документ издат од стране АЛИМС-а којим
се потврђује да се наведена роба може

орган у складу са анализом
ризика;
Обједињени предлози привреде за
измену Уредбе о царински
дозвољеном поступању с робом
достављени су надлежним органима
на разматрање.
Даном почетка примене Закона о
медицинским средствима престао да
важи Закон о лековима и
медицинским средствима (“Сл.
гласник РС”, бр. 30/10, 107/12,105/17
-др. закон,113/17 -др. закон), у делу
којим се уређују медицинска
средства за хуману примену, тако је и
дошло до наведног проблема
приликом увоза репроматеријала за
производњу медицинских средстава,
с обзиром на чињеницу да у новом
закону не постоји одредба која
одговара члану 131. Закона о
лековима и медицинским
средствима.
Предлежено је да у сарадњи са
Министарством здравља пронађе
најцелисходније решење и да се
превазиђу “правне празнине” због
којих регистровани произвођачи
медицинских средстава са седиштем
у Републици Србији имају проблем
који не само да поскупљује и
успорава процес производње
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Закон о
медицинским
средствима („Сл.
гласник РС”, број
105/17)

*Упућена
иницијатива
25.07.2019.
09.06-2/28
*Управа царина
упутила допис
Министарству
здравља у коме је
затражила
појашњење,бр.148
-II-483-01416/2/2019, од
01.08.2019. и о
томе известила
ПКС

Управа царине

увести (решење о регистрацији
медицинског средства или одобрење за
увоз нерегистрованог медицинског
средства, или мишљење да одређени
производ јесте или није медицинско
средство). У поменутим ситуацијама
приликом увоза произвођачи прилажу и
уговор у коме је јасно назначено да је
предмет промета репроматеријал, а врло
често је и на самој фактури назначено да је
роба која је предмет увоза –
репроматеријал.

медицинских средстава, већ и утиче
на конкурентност медицинских
средстава произведених у Р. Србији.

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪ Из 2018. године:
o

Предлог измена и допуна Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима
садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о
садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља

Иницијатива је упућена на разматрање Управи за заштиту биља 27.04.2018. године, број 09.03-1/9.
Групација произвођача минералних ђубрива Привредне коморе Србије, предлаже измену поменутног правилника за минерално ђубриво са
секундарним хранивом – елементарни сумор:
У прилогу 1, део Г, табела Г.1 тачка 3. колона 4 уместо 98% Ѕ (245% ЅОЗ) да стоји 90% Ѕ (225% ЅОЗ).
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УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Иницијатива за измене Закона о спречавању
прања новца и финансирању тероризма

Предложене су измене следећих
чланова Закона:
8, 11-15, 18. ст.8, 20. ст.2 и 4,25. ст.4 и
6, 32 ст. 2. и 36.

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

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Управа за
спречавање
прања новца

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

16.04.2019.
11.05-1/13

Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне, односно предлози привреде нису усвојени или се још увек разматрају:
▪

Из 2018. године:
o
o
o

Иницијатива за измену члана 124. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
Иницијајтива за измену члана 8. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
Иницијатива за тумачење појединих одредби Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
ПРОБЛЕМ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

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

Предлажемо да се поступак
прибављања водне сагласности за
вађење речног наноса укључи у
обједињену процедуру за издавање
водних услова и водне сагласности, како

Уговор о закупу
водног
земљишта

* Раније
упућена
иницијатива у
2019.год.

Републичка
дирекција за
воде
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би се временски период између
тренутка закључења уговора о закупу
водног земљишта и тренутка
отпочињања извачења речног наноса
свео на период од максимално 30 дана.
Предлажемо да се у циљу
превазилажења проблема са којим се
привредни субјекти суочавају у пракси,
размотри могућност измена Закона о
водама („Сл. гласник РС", бр. 30/2010,
93/2012 и 101/2016, 95/18, 95/18 - др.
закон), и то у члановима 117. и 119, тако
да исти гласе:
Члан 117. став 2. и став 3.
"Водни услови за објекте и радове из
става 1. тачке. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11), 12), 13), 14), 16), 21), 22), 24),
25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33),
35), 36) и 39) овог дана издају се у
поступку обједињене процедуре коју
спроводи надлежни орган у складу са
законом којим се уређује планирање и
изградња и саставни су део локацијских
услова као јавне исправе.
Водни услови за објекте, радове и
планска документа из става 1. тач.15),
17), 18), 19), 20), 23), 34), 37) и 38) овог
члана издају се ван поступка обједињене
процедуре".
Члан 119. став 1. тако да исти гласи:
"Водна сагласност прибавља се за
72

12.04.2019.
09.02-1/9

објекте и радове и планска документа из
члана 117. тач. 15), 17), 18), 19), 20), 23),
34) и 37) овог закона, као и за објекте и
радове из члана 117. овог закона за које
грађевинску дозволу у складу са
законом којим се уредује планирање и
изградња издаје министарство
надлежно за послове грађевинарства,
односно надлежнии орган аутономне
покрајине, ван обједињене процедуре".

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

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА

ПРОПИС

СТАТУС

УПУЋЕНО

Предлози за унапређење доступности
примене препоручене вакцинације у
Републици Србији

У јавно здравственом интересу је да
се у најкраћем року омогући
препоручена вакцинација, јер
нејасноће које постоје имају
индиректан утицај на календар
обавезне имунизације, али и на
опште ставове становништва о
неопходности вакцинације.

Правилник о
имунизацији и
начину заштите
лековима („Сл.
гласник РС“, бр.
88/17, 11/18,
14/18, 45/18,
48/18 - др.
пропис, 58/18,
104/18)

* Раније упућена
иницијатива у
2019.год.

Инстутут за јавно
здравље Србије
„Др Милан
Јовановић Батут“

18.05.2019.
09.06-2/18

Министарство
здравља

За спровођење посебних мера за заштиту
становништва од заразних болести
препорученим вакцинама, не обезбеђују
се средства у складу са законом којим се
уређује област здравствене заштите и
законом којим се уређује област
здравственог осигурања.
Родитељи/пацијенти који желе да се
вакцинишу препорученим вакцинама ту

Предлажемо да се препоручена
вакцинација спроводи на један од
следећих начина:
- пацијент/родитељ платити
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Стручно
методолошко
упутство за
спровођење

могућност имају уколико сами купе
вакцину у здравственој установи – апотеци.
Упркос законској регулативи и изузетном
напору Министарства здравља да се
вакцинација континуирано спроводи, за
већину родитеља/пацијената препоручена
вакцинација није доступна, будући да у
великом броју здравствених установа није
прихватљиво препуштање пацијенту да
сaм донесе вакцину из апотеке у
здравствену установу

вакцину у апотеци (која је
најближа изабраном лекару), а
достава вакцине на име пацијента
из апотеке у ординацију спроводи
се на релацији између ове две
здравствене установе
- апотеке вакцине издају у
транспортном фрижидеру
(обезбеђује носилац дозволе за
лек), а који ће родитељ/пацијент
вратити апотеци након завршене
вакцинације.
- апотеке издају вакцине у
одговарајућем транспотном
паковању (обезбеђује носилац
дозволе за лек), које осигурава да
лек остане у добром стању уз
минималан ризик од изложености
температурама које могу довести
до оштећења.
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обавезне и
препоручене
активне
имунизације
становништва.
Инстутут за јавно
здравље Србије
(E-издање
ISBN 978-86-7358090-6)
Закон о заштити
становништва од
заразних болести
(„Службени
гласник РС", број
15/2016).

септембар 2019.

