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РЕЗИМЕ 
 

Пред Вама се налази „XXV квартална анализа примене прописа од значаја за привреду“ Привредне коморе Србије.  

Као и у претходним издањима, циљ овог материјала је да представи изазове у примени прописа који негативно утичу на 

конкурентност домаће привреде, предлоге привреде за унапређење регулаторног оквира, као и предлоге решења за превазилажење 

проблема ка државним органима. 

Значајан број захтева привреде у претходном периоду, односи се на примену Уредбе о ограничењу висине цена основних животних 

намирница („Сл. гласник РС“, бр. 84/22, 97/22, 101/22) са предлозима за постепено одмрзавање цена појединих намирница, односно 

да се са списка замрзнутих цена полако искључује једна по једна намирница, што би на крају довело до потупуног укидања Уредбе. 

Привредници истичу да би даља примена Уредбе могла да доведе до дугорочно негативног пословног резултата, што би се негативно 

одразило и на њихово даље пословање, број запослених, а самим тим и на фискалну стабилност земље. 

Привредници су у претходном периоду указивали и на потешкоће у набавци сировина потребних за производњу из увоза, као и 

свеукупно повећање цене инпута који се користе у производњи. Украјинска криза, пакети санкција ЕУ усмерених ка Русији и 

Белорусији, додатно су негативно утицали на трговину и транспорт робе преко територије ЕУ.  

Уважавајући напоре Владе Републике Србије за очување енергетске безбедности и стабилности, изазвана најпре повећаном тражњом 

у постковид периоду, а потом и украјинском кризом, Привредна комора Србије подржава предлоге Министарства рударства и 

енергетике који се односе на уштеде у потрошњи електричне и топлотне енергије. У циљу обезбеђивања довољне количине енергије 

и енергената и за привреду, Привредна комора Србије се залаже и промовише мере које се односе на уштеду у потрошњи електричне 

и топлотне енергије. 

Захваљујући активностима у оквиру Иницијативе Отворени Балкан, чланице Привредне коморе Србије указују на видљив напредак на 

терену у међусобној трговини између земаља потписница Иницијативе. Након успостављања зелених коридора, посебно обележених 

табли „Open Balkan“ на граничним прелазима, као и промењеног режима контроле робе пореклом из једне од три земље Отвореног 

Балкана, процедуре на границама су значајно поједностављене и ефикасније. Привредници очекују у наредном периоду и позитивне 
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ефекте потписаних Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану, Споразума о повезивању шема 

електронске идентификације грађана и Споразума о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и области безбедности хране и хране за 

животиње.  

Упркос изазовима које је, најпре, донела пандемија Covid-19, а потом и украјинска криза, почетком септембра 2022. године, у 

Београду је потписан Споразум о механизмима прехрамбене сигурности на Западном Балкану. Споразумом је поново потврђена 

солидарност, као дефинишући принцип иницијативе Отвореног Балкана.  
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МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлози чланица ПКС на текст правилника 

о храни за специфичне популационе групе 

 

Према закључцима произвођача и 

увозника/дистрибутера дијететских 

производа, процес уписа производа у базу 

података МЗ, отежава пословање 

привредних субјеката, у смислу одлагања 

времена потребног за стављање производа 

на тржиште и стварања значајних 

финансијских трошкова. 

Групација произвођача за дијететске 

намирнице и дечију храну, Удружења за 

биљну производњу и прехрамбену 

индустрију ПКС, припремила је предлоге на 

текст правилника о храни за специфичне 

популационе групе, у складу са закључцима и 

договору радне групе при Министарству 

здравља. 

Имајући у виду да дeкларација мора да 

садржи број и датум уписа у базу података 

Министарства, а произвођачи по правилу 

користe исту амбалажу за вишe тржишта, 

Предлози за поједностављење 

процеса уписа производа у базу 

података МЗ: 

- Групација је спровела детаљну 

анализу која подразумева 

трајање процеса, као и пратеће 

трошкове, узимајући у обзир 

вишегодишње искуство 

субјеката у пословању храном, 

у обављању ове активности.  

У зависности од ситуације, 

показало се следеће: 

1. Прво стављање производа на 

тржиште: 

a) Трајање процеса: 4-6 месеци; 

б) Трошак: 65 000-85 000 РСД, 

по производу. 

2. Измена у саставу производа 

који је уписан у базу података 

Министарства: 

a) Трајање процеса: 3-4 месецa; 

б) Трошак: 12 500-82 000 РСД, 

/ 

 

*Упућена 

иницијатива 

 

07.09.2022. 

10.06-7/10 

Министарство 

здравља 
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исти нису у могућности да наручe амбалажу 

потрeбну за производњу прe нeго што 

поступак уписа будe окончан. Самим тим, 

нису у могућности ни да пласирају производe 

на домаћe и инострана тржишта. Једно од 

тренутних решења је накнадно лепљење 

налепнице са бројем и датумом уписа у базу 

података Министарства, што додатно 

продужава процес и повећава трошкове. 

Прeма члану 13. Закона о бeзбeдности хранe, 

субјeкти у пословању храном у свим фазама 

производњe, прeрадe и промeта, су дужни да 

обeзбeдe да храна испуњава свe условe 

прописанe законом и пратећим прописима.  

по производу. 

3. Продужење уписа производа 

у базу података Министарства 

након 5 година: 

а) Трајање процеса: 3-5 месеци; 

б) Трошак: 50 000-60 000 РСД, 

по производу. 

Трајање процеса укључује 

време потребно за: 

- припрему документације и 

декларације,  

- стручно мишљење, 

категоризацију и одобравање 

декларације на Фармацеутском 

Факултету,  

- стручно мишљeњe и 

аналитички извeштај 

здравствeнe установe о 

здравствeној исправности 

дијeтeтског производа,   

- прeвод документације на 

српски јeзик од странe 

овлашћeног судског 

прeводиоца, и  

- издавање Уверења од стране 

сектора за инспекцијске 
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послове Министарства 

здравља, 

при чему се неке од активности 

обављају истовремено са 

другим активностима, а 

одређене активности захтевају 

да се претходна активност 

заврши. 

Трошкови процеса укључују: 

- трошкове издавања стручног 

мишљења, категоризације и 

одобравања декларације на 

Фармацеутском Факултету,  

- трошкове издавања стручног 

мишљeња и аналитичког 

извeштаја здравствeнe установe 

о здравствeној исправности 

дијeтeтског производа,  

и не укључује трошкове 

прeвода документације на 

српски јeзик од странe 

овлашћeног судског 

прeводиоца. 

У складу са наведеним, 

предложено је следеће: 

• да Министарство сагледа 
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могућност увођења 

нотификације производа дечије 

хране на начин како је то 

прописано ЕУ законодавством, 

која подразумева 

обавeштавањe Министарства 

здравља приликом стављања 

на тржиштe слeдeћих 

катeгорија хранe: 

а) почeтних формула за 

одојчад;  

б) прeлазних формула за 

одојчад произвeдeних од 

хидролизата протeина; 

ц) прeлазних формула за 

одојчад које садрже супстанцe 

којe нису навeдeнe у прилогу 

који ближe прописујe захтeвe у 

поглeду састојака (Прилог II 

Дeлeгиранe урeдбe Комисијe 

(ЕУ) 2016/127, односно Прилог 

3 Правилника о здравствeној 

исправности дијeтeтских 

производа); 

д) хранe за посeбнe 

мeдицинскe намeнe; 
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e) замeнe за комплeтну днeвну 

исхрану за особe на дијeти за 

мршављeњe. 

• да Министарство сагледа 

могућност укидања поступка 

уписа прeрађeнe хранe на бази 

житарица и дeчјe хранe (прeма 

законодавству ЕУ), односно 

хранe за одојчад и малу дeцу 

(прeма подeли  дијeтeтских 

производа у домаћeм 

законодавству у базу података 

коју води Министарство 

здравља, прe стављања 

производа у промeт. Навeдeни 

поступак јe трeнутно 

обавeзујући у РС, за разлику од 

држава ЕУ, у којој сe ова 

катeгорија хранe ставља на 

тржиштe бeз прeтходног 

обавeштавања надлeжних 

институција, док јe обавeзан 

поступак обавeштавања  за 

катeгоријe почeтних и 

прeлазних формула за одојчад, 

како је описано у претходној 
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тачки. 

Алтернативно, сагледати 

могућности да се поменути 

поступак поједностави на начин 

да се: 

- Размотри неопходност 

достављања документације у 

досадашњем обиму; 

- Размотри неопходност 

тростепеног процеса и 

поједностављење на 

двостепени или једностепени; 

- Размотри неопходност 

навођења броја и датума уписа 

на декларацији производа; 

- Размотри неопходност 

поступка продужења уписа 

након 5 година. 

Усвајање правилника о храни за 

специфичне популационе групе и 

усаглашавање контаминената и 

микробиолошких критеријума, као и 

захтева за акриламид 

 

Групација произвођача за дијететске 

намирнице и дечију храну, Удружења за 

Предлози на текст правилника 

о храни за специфичне 

популационе групе: 

1. Усаглашавање у потпуности 

са ЕУ законодавством:  

a) Уредбом (ЕУ) 609/2013 о 

храни за одојчад и малу децу, 

/ *Упућена 

иницијатива 

 

07.09.2022. 

10.06-7/9 

Министарство 

здравља 
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биљну производњу и прехрамбену 

индустрију ПКС, припремила је предлоге на 

текст правилника о храни за специфичне 

популационе групе, у складу са закључцима 

и договору радне групе при МЗ. 

Имајући у виду да су хемијски контаминенти 

и микробиолошки критеријуми и мере за 

ублажавање акриламида у ЕУ законодавству 

део хоризонталних прописа, који се у својим 

одредбама реферишу на све категорије 

хране, у Србији су из релевантних прописа за 

чије је доношење надлежно Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

изузети захтеви који се односе на категорије 

хране прописане Правилником о 

здравственој исправности дијететских 

производа, што додатно отежава праћење 

ових законских захтева од стране субјеката у 

пословању са храном, као и редовно 

ажурирање са прописима у ЕУ са стране 

законодавства. 

 

 

 

 

 

храни за посебне медицинске 

потребе и замени за 

целодневну прехрану при 

редукцијској дијети, и њеним 

пратећим имплементирајућим 

уредбама:  

- Делегирајућу уредбом 

Комисије (ЕУ) 2016/127  о 

саставу и информацијама о 

почетним и прелазним 

формулама за одојчад, и 

захтевима за информисање у 

вези са исхраном одојчади и 

мале деце; 

- Делегирајућу уредбом 

Комисије (ЕУ) 2016/128  о 

саставу и информацијама о 

храни за посебне медицинске 

намене. 

б) Директивом Комисије 

2006/125/ЕЗ о прерађеној 

храни на бази житарица и 

дечјој храни за одојчад и малу 

децу.  

2. Потпуно усаглашавање и 

редовно преузимање свих 
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пратећих измена захтева за 

хемијске контаминенте из 

Прилога 11. и 17. Правилника о 

здравственој исправности 

дијететских производа („Сл. 

гласник РС“, бр. 45/10.... 45/22 - 

др. пропис) са важећим 

захтевима из Уредбе Комисије 

1881/2006/ЕУ о утврђивању 

максимално дозвољених 

количина одређених 

контаминаната у храни. 

3. Потпуно усаглашавање и 

редовно преузимање свих 

пратећих измена захтева за 

микробиолошке критеријуме из 

Прилога 28. Правилника о 

здравственој исправности 

дијететских производа, са 

важећим захтевима из Уредбе 

Комисије 2073/2005/ЕК о 

микробиолошким 

критеријумима за храну. 

4. Доношење мера за 

ублажавањe eфeката ради 

смањeња присутности 
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акриламида у храни за одојчад 

и малу децу, потпуним 

усаглашавањем сa важећим 

захтевима за дечију храну из 

Уредбе Комисије ( ЕУ) 

2017/2158 o успостављању 

мера за ублажавањe eфeката 

ради смањeња присутности 

акриламида у храни. 

Додатни предлог Групације је 

да Министарство здравља што 

хитније покрене сарадњу са 

Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде у 

циљу укључивања захтева за 

хемијске контаминенте, 

микробиолошке критеријуме и 

мере за ублажавање 

акриламида у: 

- Правилнику о максималним 

концентрацијама одређених 

контаминената у храни („Сл.  

гласник РС”, бр. 81/19, 126/20, 

90/21 и 118/21), који je 

усаглашен са захтевима Уредбе 

Комисије 1881/2006/ЕУ и 
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Уредбе Комисије (ЕУ) 

2017/2158;  

- Правилнику о општим и 

посебним условима хигијене 

хране у било којој фази 

производње, прераде и 

промета („Сл. гласник РС“ бр. 

72/10 и 62/18), који је 

усаглашен са Уредбом Комисије 

2073/2005/ЕК. 

Такође, предлог је да се до 

успостављања сарадње између 

два министарства захтеви за 

хемијске контаминенте, 

микробиолошке критеријуме и 

мере за ублажавање 

акриламида, усагласе са ЕУ 

прописима и као такви уврсте у 

правилник о храни за 

специфичне популационе 

групе. 

Важност решења о упису медицинског 

средства (произведеног у РС) у Регистар који 

води Агенција за лекове и медицинска 

средства Србије 

 

С обзиром на то да у АЛИМС-у 

постоје захтеви за обнову 

решења о упису у Регистар 

медицинских средстава, 

односно за регистрацију за 

Правилник о 

основним 

захтевима за 

медицинска 

средства („Сл. 

*Упућена 

иницијатива 

 

27.06.2022. 

09.06-88/5 

Министарство 

здравља 
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За медицинска средства која су имала 

Сертификат о усаглашености (EC Сертификат), 

односно CE знак, АЛИМС поступа на следећи 

начин: уколико је Сертификат о 

усаглашености (EC Сертификат) који је 

издало Нотификовано тело (на основу кога 

Агенција региструје медицинско средство), 

истекао, а произвођач је у поступку 

сертификације медицинског средства у 

складу са MDR и Нотификовано тело планира 

да му заврши сертификацију у року не дужем 

од годину дана, Агенцији је потребно 

доставити изјаву Нотификованог тела. Дакле, 

Агенција  у поступцима продужења 

регистрације прихвата Документ издат од 

стране Нотификованог тела којим оно 

потврђује да су медицинска средства 

одређеног произвођача била сертификована, 

да су тренутно у поступку сертификације у 

складу са новом MDR и да се планира 

завршетак сертификације до одређеног 

датума (рок не дужи од годину дана), а који 

свакако не би могао бити дужи од 

27.05.2025. године. 

АЛИМС је става да може вршити оцењивање 

усаглашености медицинског средства са 

медицинска средства, за која 

још увек није спроведен 

поступак оцењивања од стране 

именованог тела, односно 

нотификованог, а произведена 

су у РС, поновљена је молба за 

налажење решења које би 

омогућило да се медицинска 

средства, произведена у РС, а 

која се налазе у промету у 

складу са прописима који су 

важили до почетка примене 

Закона, и даље прометују уз 

поштовање одредби новог 

Закона. 

Предлог је да се за медицинска 

средства која су произведена у 

РС и немају CE знак, а којима је  

истекло  решење о 

регистрацији, односно упису у 

регистар,  и произвођач је у 

поступку оцењивања 

усаглашености од стране 

именованог тела у РС (Квалитет 

АД Ниш), може продужити 

регистрација уз достављање 

гласник РС", број 

65/18) 



16 
  

захтевима монографије националне 

фармакопеје, као и важеће Европске 

фармакопеје или интернационалне 

фармакопеје, како је и наведено у Закону о 

медицинским средствима, међутим у 

наведеним фармакопејама нема 

монографија за сва медицинска средства. 

Тачније, не постоје монографије за 

медицинска средства која спадају у групу, на 

пример, електромеханичка медицинска 

средства, као ни за медицинска средства која 

спадају у групу имплантабилна медицинска 

средства, тако да за њих не могу да врше 

оцењивање усаглашености. 

одређених исправа. Потребно 

је да се достави Решење о упису 

медицинског средства у 

Регистар који води АЛИМС (које 

је истекло) као и изјава од 

стране именованог тела да су 

наведена медицинска средства 

тренутно у поступку 

сертификације у складу са 

Правилником о основним 

захтевима за медицинска 

средства („Сл. гласник РС", број 

65/18) и да се планира 

завршетак сертификације до 

одређеног датума (рок не дужи 

од годину дана), а који свакако 

не би могао бити дужи од 

27.05.2025. године. Односно, 

предлажемо да и за домаће 

произвођаче (без CE знака) 

важи исти модел као и за 

медицинска средства која су 

имала CE знак. 
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Предлог за одлагање примене Правилника 

о здравственој исправности и квалитету 

соли за исхрану људи и производњу хране 

(„Сл. гласник РС“, број 111/21) 

 

Доношењем Правилника о здравственој 

исправности и квалитету соли за исхрану 

људи и производњу хране, прописано је да 

се производња соли наставља према 

одредбама Правилника о квалитету и 

другим захтевима за со за људску исхрану и 

производњу намирница соли („Сл. лист 

СЦГ“ број 31/05), и ставља се на тржиште до 

истека залиха, а највише до 12 месеци од 

дана ступања на снагу овог правилника.  

Проблем у пословању чланица ПКС у смислу 

доследне примене одредбе Правилника 

који се тиче рока примене, представља со 

увезена у четвртом кварталу 2021, чија 

физичко-хемијска својства нису у складу са 

чланом 4. Правилника, већ је увоз извршен 

на основу својстава соли дефинисаних 

Правилником о квалитету и другим 

захтевима за со за људску исхрану и 

производњу намирница соли.  

Преостале количине увезене соли износе 

Предложено је одлагање 

примене Правилника за годину 

дана, односно измена члана 11. 

Правилника тако да гласи: 

„Производња соли наставља се 

према одредбама Правилника о 

квалитету и другим захтевима за 

со за људску исхрану и 

производњу намирница соли 

(„Сл. лист СЦГ“ број 31/05) и 

ставља се на тржиште до истека 

залиха, а највише до 24 месеца 

од дана ступања на снагу овог 

правилника“.   

 

Правилник о 

здравственој 

исправности и 

квалитету соли за 

исхрану људи и 

производњу хране 

(„Сл. гласник РС“, 

број 111/21) 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

27.05.2022. 

09.03-3/10 

Министарство 

здравља 
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између 700 и 800 t упакованих у 

паковањима од 10 kg и дозерима од 250 g, 

500 g и дозерима соли са биљним зачинима 

од 200  g, за коју на тржишту постоји слабија 

тражња од конвенционалних паковања од 1  

kg.  

Пратећи динамику продаје, постоји 

оправдана бојазан компанија да ће велики 

део количина ове соли остати 

неискоришћен до почетка примене 

Правилника, што би довело до великих 

материјалних последица компанија које 

послују у овом сектору, посебно имајући у 

виду да се ради о основној животној 

намирници са роком употребе од три 

године, а да је прелазним одредбама 

Правилника првобитно предвиђен рок 

производње соли и стављања на тржиште 

до истека залиха, а највише до 12 месеци од 

дана ступања на снагу овог правилника. 

Рок за забрану коришћења титанијум 

диоксида (ТiО2) у додацима исхрани 

С обзиром на то да је ЕК донела Уредбу 

којом се забрањује употреба титанијум 

диоксида (TiO2) у храни где припадају и 

дијететски суплементи, Уредба Европске 

Предложено је да се на 

дијететске суплементе не 

примењују исти рокови као за 

храну када је забрана 

коришћења титанијум диоксида 

у питању, већ да се остави дужи 

Правилник о 

прехрамбеним 

адитивима („Сл. 

гласник РС“, број 

53/18)  

*Раније 

упућена 

иницијатива  

 

21.04.2022. 

09.06-136/2 

Министарство 

здравља 
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комисије (ЕУ) број 2022/63 од 14.01.2022. о 

измени Анекса II и III Уредбе (ЕЗ) број  

1333/2008 Европског парламента и Савета 

од 16.12.2008. у погледу прехрамбеног 

адитива титанијум диоксида (E 171), чланови 

Групације произвођача, увозника и 

дистрибутера дијететских суплемената, 

Удружења за фармацију и медицинску 

делатност ПКС, указали су на извесне 

проблеме који могу настати уколико не буде 

прописан одговарајући прелазни рок за 

усаглашавање у националној регулативи. 

Према европској регулативи, до 07.08.2022. 

храна произведена у складу са правилима 

која су важила пре тог датума може да се 

ставља на тржиште. Након тог датума може 

остати на тржишту до истека минималног 

рока трајања или крајњег рока употребе. 

Кратки рокови за прилагођавање европској 

регулативи могу да изазову поремећаје и 

веће несташице на тржишту дијететских 

суплемената, као и веће губитке за 

индустрију услед створених лагера полазних 

супстанци (предуслов за континуитет 

производње) које садрже титанијум диоксид 

и продужених рокова испоруке свих 

рок, најмање шест месеци дужи 

у односу на рок прописан у ЕУ.  
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материјала за производњу, а поготову 

алтернативних за замену материјала са 

титанијум диоксидом због истовремене 

измене на европском нивоу. Када су у 

питању дијететски суплементи, титанијум 

диоксид се налази у филмовима за таблете и 

улази у састав капсуле као боја и средство за 

затамњивање. До налажења алтернативних 

решења која би заменила титанијум 

диоксид без негативних утицаја на квалитет 

дијететских суплемената потребно је време 

за развијање нових формулација. Још један 

од узрока који ће пролонгирати  налажења 

алтернативе су и рокови испоруке супстанци 

који су услед тренутне светске кризе 

изазване дешавањима у Украјини, као и 

сталним растом тражње и цена енергената, 

знатно пролонгирани. Велики произвођачи 

капсула од краја 2021. су продужили рокове 

испорука капсула, па се они сада крећу и до 

48 недеља. Ово конкретно значи да поруџбе 

капсула које су извршене крајем 2021. када 

је и објављена намера да се у ЕУ укине 

употреба титанијум диоксида у храни, могу 

да буду реализоване тек у четвртом 

кварталу 2022. 
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Хитно усвајање Правилника о храни за  

специфичне популационе групе 

 

Имајући у виду да је МЗ основало радну 

групу за израду Правилника о храни за 

специфичне популационе групе у августу 

2019, Групацијa произвођача за дијететске 

намирнице и дечију храну, приоритетним 

сматра усаглашавање са прописима ЕУ у 

потпуности, јер свако одступање ствара 

додатне проблеме у примени, проблеме у 

тумачењу прописа и правну несигурност, као 

и тешкоће у међународној трговинској 

размени.  

Поред  преузимања европских уредби, због 

застарелости и неусаглашености захтева за 

контаминенте и микробиолошкe 

критеријуме, ограничена је 

спољнотрговинска размена, па је самим тим 

огромна потреба за што хитнијим 

усаглашавањем захтева за:  

• контаминенте из Правилника о 

здравственој исправности дијететских 

производа („Сл. гласник РС“, бр. 45/10, 

27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17, 103/18), са 

важећим захтевима из Уредбе 1881/2006/ЕУ 

Предложено је:  

1. Да се настави рад радне групе 

за израду Правилника о храни 

за специфичне популационе 

групе уз  хитно усаглашавање са 

ЕУ законодавством:  

a) Уредбом 609/2013 о храни за 

одојчад и малу децу, храни за 

посебне медицинске потребе и 

замени за целодневну прехрану 

при редукцијској дијети и 

њеним пратећим уредбама:  

• Уредбом (ЕУ) 2016/127  о 

саставу и информацијама о 

почетним и прелазним 

формулама за одојчад, и 

захтевима за информисање у 

вези сa исхраном одојчади и 

мале деце  

•   Уредбом (ЕУ) 2016/128  

о саставу и информацијама о 

храни за посебне медицинске 

намене. 

Предлог 

Правилника о 

храни за  

специфичне 

популационе 

групе 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

02.12.2021. 

10.06-1/25 

Министарство 

здравља 
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о утврђивању максимално дозвољених 

количина одређених контаминаната у храни, 

или листу контаминаната за ове производе 

уврстити у Правилник о максималним 

концентрацијама одређених контаминената 

у храни („Сл. гласник РС”, бр. 81/19, 126/20 и 

90/21), који се редовно усаглашава са 

захтевима 1881/2006/ЕУ; 

• микробиолошке критеријуме из 

Правилника о здравственој исправности 

дијететских производа („Сл. гласник РС“, бр. 

45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17, 

103/18), са важећим захтевима из Уредбе 

2073/2005/ЕК за микробиолошке 

критеријуме, или листу за микробиолошке 

критеријуме из Правилника о здравственој 

исправности дијететских производа 

прикључити Правилнику о општим и 

посебним условима хигијене хране у било 

којој фази производње, прераде и промета 

(„Сл. гласник РС“ број 72/10 и 62/18), који се 

редовно усаглашава са Уредбом 

2073/2005/ЕК). 
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Иницијатива за допуну Инструкције за 

примену Правилника о здравственој 

исправности дијететских производа 

 

У Правилнику о здравственој исправности 

дијететских производа („Сл. гласник РС“, бр. 

45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 

7/17,103/18 - др. правилник) прописане су 

максимално дозвољене концентрације 

контаминаната у дијететским производима 

и додацима исхрани.  

У Инструкцији за примену Правилника о 

здравственој исправности дијететских 

производа, у делу II: Инструкција за 

лабораторије, прописане су максимално 

дозвољене концентрације контаминаната у 

храни за одојчад и малу децу, док за 

додатке исхрани за децу млађу од 3 године, 

није посебно наглашено да се на њих 

примењују максимално дозвољене 

концентрације контаминаната за додатке 

исхрани.  

Ради правне сигурности 

субјеката у пословању храном, 

Групација произвођача, 

увозника и дистрибутера 

дијететских суплемената 

Привредне коморе Србије, 

сматра да предметну 

Инструкцију треба допунити 

одредбом којом би се 

дефинисало да се анализа 

контаминаната у додацима 

исхрани за децу млађу од 3 

године врши у складу са 

прописаним критеријумима за 

максимално дозвољене 

концентрације контаминаната 

за додатке исхрани, јер су ови 

производи управо додаци 

исхрани, а не храна. 

Предложеним би се избегла 

могућност различитог тумачења 

и поступања када су у питању 

максимално дозвољене 

концентрације контаминаната у 

додацима исхрани за децу 

млађу од 3 године и 

Правилник о 

здравственој 

исправности 

дијететских 

производа („Сл. 

гласник РС“, бр. 

45/10, 27/11, 

50/12, 21/15, 

75/15, 7/17, 

103/18 - др. 

правилник) 

 

Инструкција за 

примену 

Правилника о 

здравственој 

исправности 

дијететских 

производа 

(Мишљење МЗ, 

бр. 110-00-

143/2010-04 од 

26.08.2010) 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

27.05.2021. 

09.06-18/11 

Министарство 

здравља 
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онемогућила примена 

прописане максимално 

дозвољене концентрације 

контаминаната у храни за 

одојчад и малу децу на додатке 

исхрани за децу млађу од 3 

године. 

Предлози правилника који уређују област 

апотекарске делатности 

 

Законом о здравственој заштити („Сл. 

гласник РС”, број 25/19) дат је правни основ 

за доношење правилника који ће ближе 

дефинисати услове у погледу кадра, опреме, 

простора, лекова и медицинских средстава 

за оснивање и обављање здравствене 

делатности, као и врсту и начин пружања 

здравствених услуга од стране здравствених 

установа.  

У циљу даљег уређења апотекарске 

делатности, достављени су предлози за 

измене/допуне постојећих правилника као и 

предлози који би се односили на израду 

нових подзаконских прописа. 

Достављени су предлози следећих 

правилника: 

Приликом израде новог 

подзаконског прописа и измена 

и допуна постојећих 

правилника, предложено је да 

надлежно министарство 

размотри и став струке, како по 

питању услова за обављање 

апотекарске делатности, 

односно услова у погледу 

простора, опреме и кадра, тако 

и у вези са номенклатуром 

фармацеутских услуга и 

регистрацијом здравствених 

установа које обављају 

апотекарску делатност у складу 

са Законом о здравственој 

заштити. 

Правилник о 

ближим условима 

за обављање 

здравствене 

делатности у 

здравственим 

установама и 

другим облицима 

здравствене 

службе“ („Сл. 

гласник РС”, бр. 

43/06, 112/09, 

50/10,79/11, 10/12 

– др. правилник, 

119/12- др. 

правилник, 

22/13,16/18) 

 

Правилник о 

*Поновљено 

 

13.05.2021. 

09.06-18/9  

 

(Поновљена је 

иницијатива 

за измену и 

допуну 

Правилника о 

номенклатури 

здравствених 

услуга на 

примарном 

нивоу 

здравствене 

заштите, у 

делу који се 

односи на 

Министарство 

здравља 
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• Правилника о ближим условима за 

обављање здравствене делатности - 

посебно поглавље за апотекарску 

делатност, са пропратним 

образложењем; 

• Предлог Правилника о изменама и 

допунама Правилника о 

номенклатури здравствених услуга на 

примарном нивоу здравствене 

заштите, са пропратним 

образложењем; 

• Предлог Правилника о изменама и 

допунама Правилника о ближој 

садржини регистра здравствених 

установа и документацији потребној 

за регистрацију, са пропратним 

образложењем. 

 

изменама и 

допунама 

Правилника о 

ближој садржини 

регистра 

здравствених 

установа и 

документацији 

потребној за 

регистрацију („Сл. 

гласник РС”, број 

80/19) 

 

Правилник о 

номенклатури 

здравствених 

услуга на 

примарном нивоу 

здравствене 

заштите („Сл. 

гласник РС“, број 

70/19 и 42/20) 

апотекарске 

услуге/услуге 

фармацеутске 

здравствене 

заштите) 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива  

 

05.10.2020. 

09.06-2/31 

(предлози сва 

три 

правилника) 

 

*Одговор МЗ 

број 110-00-

00150/2021-

05 од 

20.05.2021.- 

негативан уз 

напомену да 

ће МЗ у 

складу са 

молбом 
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Републичке 

стручне 

комисије за 

фармацију у 

најкраћем 

могућем року 

организовати 

састанак у 

циљу 

проналажења 

прихватљивог 

решења за 

измене/допу-

не поменутог 

правилника 

Примена прописа из области метрологије 

на медицинска средства 

 

Правилником о изменама и допунама 

Правилника о врсти мерила који подлежу 

законској контроли од 01.07.2020. („Сл. 

гласник РС“, број 93/20), списак мерила који 

подлежу ванредном и периодичном 

оверавању је проширен са десет мерила 

који су саставни део медицинских 

средстава. Поменутим правилником на 

Молба надлежном 

министарству за став у вези са 

применом прописа из области 

метрологије на област 

медицинских средстава која су 

покривена Законом о 

медицинским средствима и 

донетим прописима, за 

целокупан животни век 

медицинског средства и то за 

медицинско средство као 

Правилник о 

изменама и 

допунама 

Правилника о 

врсти мерила који 

подлежу законској 

контроли од 

01.07.2020. („Сл. 

гласник РС“, број 

93/20) 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

21.04.2021. 

09.06-17/4  

 

Министарство 

здравља 
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списак мерила која су део медицинског 

средства су додати:  

✓ мерни уређаји код електрокардиографа 

✓ мерни уређаји код дефибрилаторa 

✓ мерни уређаји код вишефункцијских 

уређаја за мониторинг пацијента 

✓ мерни уређаји код инфузионих и 

перфузионих пумпи 

✓ мерни уређаји код дијализних 

апарата 

✓ мерни уређаји код неонаталних и 

педијатријских инкубатора и 

реанимационих топлих столова 

✓ мерни уређаји код ултразвучних 

физиотерапијских уређаја 

✓ мерни уређаји код 

високофреквенцијских хируршких 

ножева и високофреквенцијског 

хируршког прибора 

✓ мерни уређаји код механичких 

вентилатора или респиратора 

✓ мерни уређаји код анестезиолошких 

система 

У Правилнику о врстама мерила које 

подлежу законској контроли  („Сл. гласник 

РС", број 37/21) списак мерила који су део 

целине. Правилник о 

врстама мерила 

које подлежу 

законској 

контроли 

(„Сл.гласник РС", 

број 37/21)  
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медицинског средства остао је исти. 

За сваки од поменутих мерних уређаја који 

су део медицинског средства је донет 

правилник који ближe прoписуjе нaчин и 

услoве пeриoдичнoг и вaнрeднoг oвeрaвaњa 

мерних уређаја који су саставни део 

медицинских средстава који сe кoристе у 

сврху лечењa (правилници су објављени у 

„Сл. гласник РС“, број 92/20).  

Усвајање Правилника о храни за одојчад и 

малу децу и усаглашавање контаминената 

и микробилошких критеријума 

 

На редовној седници Групације произвођача 

за дијететске намирнице и дечију храну, 

Удружења за биљну производњу и 

прехрамбену индустрију Привредне коморе 

Србије, на којој су учешће узели 

произвођачи и увозници дечије хране, 

размотрени су проблеми везани за 

производњу и промет дечије хране.  

Том приликом је закључено и предложено: 

1. Да се настави рад радне групе за израду 

Правилника о храни за одојчад и малу децу, 

уз хитно усаглашавање са ЕУ 

законодавством:  

Имајући у виду да је МЗ 

основало радну групу за израду 

Правилника о храни за одојчад 

и малу децу у августу 2019.  

приоритетним сматрамо 

усаглашавање са прописима ЕУ 

у потпуности, јер свако 

одступање ствара додатне 

проблеме у примени, проблеме 

у тумачењу прописа и правну 

несигурност, као и тешкоће у 

међународној трговинској 

размени.  

 

Правилник о 

здравственој 

исправности 

дијететских 

производа („Сл. 

гласник РС“, бр. 

45/10, 27/11, 

50/12, 21/15, 

75/15, 7/17, 

103/18) 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

08.04.2021. 

10.06-1/14 

Министарство 

здравља 
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a)    - Уредбом 609/2013 о храни за одојчад и 

малу децу, храни за посебне медицинске 

потребе и замени за целодневну прехрану 

при редукцијској дијети, и њеним 

делегирајућим уредбама:  

•    -  Уредбом (ЕУ) 2016/127  о саставу и 

информацијама о почетним и прелазним 

формулама за одојчад, и захтевима за 

информисање у вези с исхраном одојчади 

и мале деце;  

•   -  Уредбом (ЕУ) 2016/128  о саставу и 

информацијама о храни за посебне 

медицинске намене.  

2. Да се у сарадњи са Министарством 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, усагласе захтеви за: 

• контаминенте из Правилника о 

здравственој исправности дијететских 

производа („Сл. гласник РС“, бр. 

45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 

7/17, 103/18), са важећим захтевима 

из Уредбе 1881/2006/ЕУ о 

утврђивању максимално дозвољених 

количина одређених контаминената 

у храни, или листу контаминената за 

ове прозводе уврстити у Правилник о 
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максималним концентрацијама 

одређених контаминената у храни 

(„Сл. гласник РС”, бр. 81/2019), који 

се редовно усаглашава са захтевима 

1881/2006/ЕУ 

• микробиолошке критеријуме из 

Правилника о здравственој 

исправности дијететских производа 

(„Сл. гласник РС“, бр. 45/10, 27/11, 

50/12, 21/15, 75/15, 7/17, 103/18), са 

важећим захтевима из Уредбе 

2073/2005/ЕК за микробиолошке 

критеријуме или листу за 

микробиолошке критеријуме из 

Правилника о здравственој 

исправности дијететских производа 

прикључити Правилнику о општим и 

посебним условима хигијене хране у 

било којој фази производње, прераде 

и промета („Сл. гласник РС“ број 

72/10 и 62/18), који се редовно 

усаглашава са Уредбом 

2073/2005/ЕК. 
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Молба за појашњење у вези са 

микробиолошким испитивањем течних 

детергента за прање посуђа и детергената 

за ручно и машинско прање веша (течни и 

прашкасти) 

 

Групација произвођача средстава за прање 

и чишћење, Удружења за хемијску, гумарску 

индустрију и индустрију неметала ПКС, на 

седници одржаној 19.03.2021, разматрала је 

недоумице и нејасноће са којима се 

сусреће, а у вези са микробиолошким 

испитивањем течних детергената за прање 

посуђа и детергената за ручно и машинско 

прање веша (течни и прашкасти), у оквиру 

здравствене исправности.  

Наиме, Правилником о условима у погледу 

здравствене исправности предмета опште 

употребе који се могу стављати у промет 

(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 

50/89, 18/91, „Сл. гласник РС“, бр. 60/19 - 

др. пропис, 78/19 - др. пропис) течни 

детергенти обе наведене групе спадају у 

средства за одржавање чистоће (члан 116. 

Правилника). Такође, за ову групу 

производа није дефинисана 

Сходно наведеном проблему, 

обраћамо се молбом за 

појашњења у којим случајевима 

је неопходно урадити 

микробиолошко испитивање 

течних детергента за прање 

посуђа и течних и прашкастих 

детергената за ручно и 

машинско прање веша.  

Додатно, молимо за појашњења 

када се може сматрати да 

формулација течног детергента 

за ручно и машинско прање 

посуђа није подложна 

микробиолошком расту. 

Правилник о 

условима у 

погледу 

здравствене 

исправности 

предмета опште 

употребе који се 

могу стављати у 

промет („Сл. лист 

СФРЈ“ бр. 26/83, 

61/84, 56/86, 

50/89, 18/91, „Сл. 

гласник РС“, бр. 

60/19 - др. пропис, 

78/19 - др. пропис) 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

30.03.2021. 

09.03-2/9 

Министарство 

здравља 
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микробиолошка исправност. 

Недоумица у случају течних и прашкастих 

детергената за ручно и машинско прање 

веша настаје уколико произвођач 

детергента сматра да формулација није 

подложна микробиолошком расту, на 

пример, формулација течног детергента за 

машинско прање веша својим саставом као 

нативна формулација без додатог 

конзерванса не подржава микробиолошки 

раст, што је утврђено намерним 

спајковањем нативне формулације 

различитим групама контаминената. Након 

спајковања и стабилизације, формулације су 

анализиране стандардним 

микробиолошким методама и није уочено 

формирање микробиолошког раста, осим 

тога формулација као готов производ 

нормално садржи конзерванс. С тим у вези, 

намеће се питање да ли се у том случају не 

ради микробиолошка анализа у циљу 

добијања Извештаја о здравственој 

исправности. 
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Предлог за формирање радне групе за 

решавање питања административне 

неусаглашености елемената ветеринарског 

сертификата за извоз хране која садржи 

састојке анималног порекла између Србије 

и земље увозника (упућен предлог чланова 

РГ из Привредне коморе Србије)  

 

На основу закључака са састанка одржаног у 

Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 17.03.2021, на коме су 

присуствовали представници Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Министарства здравља и Привредне коморе 

Србије, заједнички је закључено да се 

формира оперативна радна група за 

решавање питања административне 

неусаглашености елемената сертификата 

између Републике Србије и земље увозника 

на основу позитивних прописа и на захтев 

привреде. 

Предложено је да се радна 

група формира у кратком року, 

да се у рад укључе и 

представници фитосанитарне и 

пољопривредне инспекције, с 

обзиром на то да ће се јављати 

потреба за издавањем 

службених сертификата и за 

друге производе. 

/ *Раније 

упућена 

иницијатива 

 

25.03.2021. 

10.06-1/13 

 

*Реализовано 

у делу за 

дечију храну -

ветеринарски 

сертификат 

Министарство 

здравља 

Министарство 

пољо-

привреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

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

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за допуну Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава („Сл. гласник РС“, број 64/11 

и 63/13, престао да важи: 99/18, у делу који се односи на медицинска средства у хуманој медицини); 

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

спречености за рад; 

o Иницијатива за објављивање листе лекова за које постоји прекид у снабдевању, односно за које је пријављена несташица. 

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

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 2022. 

години („Сл. гласник РС“, бр. 

132/21, 9/22, 32/22, 77/22) –

кукуруз кокичар 

Предлог произвођача из 

прехрамбене индустрије (који у 

свом портфолиу имају и 

производе од кукуруза кокичара) 

за допуну Одлуке са робом из 

тарифне ознаке 1005 90 00 00 са 

ex наименовањем за произвођаче 

производа од кукуруза кокичара 

и стопом царине од 0%.  

Одлука о условима 

и начину за 

смањење 

царинских 

дажбина на 

одређену робу, 

односно за 

изузимање 

одређене робе од 

плаћања 

царинских 

*Упућена 

иницијатива  

 

12.10.2022. 

10.06-7/12 

Министарство 

финансија 
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дажбина (“Сл. 

гласник РС”, бр. 

132/21, 9/22, 

32/22, 77/22). 

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 2022. 

години („Сл. гласник РС“, бр. 

132/21, 9/22, 32/22, 77/22) –

производи од жита за доручак 

 

Произвођачи из прехрамбене 

индустрије (који у свом портфолиу 

имају и производе жита за 

доручак) предлажу допуну Одлуке 

о условима и начину за смањење 

царинских дажбина на одређену 

робу, односно за изузимање 

одређене робе од плаћања 

царинских дажбина у 2022. са 

робом из тарифне ознаке  0402 21 

18 00 наименовања: Млеко и 

павлака, концентровани или са 

Предлог произвођача жита за 

доручак да се Одлука допуни са 

робом из тарифне ознаке 0402 21 

18 00 са еx наименовањем, за 

произвођаче производа жита за 

доручак и стопом царине од 0%. 

Одлукa о условима 

и начину за 

смањење 

царинских 

дажбина на 

одређену робу, 

односно за 

изузимање 

одређене робе од 

плаћања 

царинских 

дажбина у 2022. 

години (“Сл. 

гласник РС”, бр. 

132/21, 9/22, 

32/22, 77/22) 

*Упућена 

иницијатива 

 

03.10.2022. 

10.06-7/11 

Министарство 

финансија 
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садржајем додатог шећера или 

друге материје за заслађивање: - У 

праху, гранулама или другим 

чврстим облицима, са садржајем 

масноће преко 1,5% по маси:  - - 

Без садржаја додатог шећера или 

друге материје за заслађивање: - - - 

са садржајем масноће не преко 

27% по маси: - - - - остало. 

Према подацима Републичког 

завода за статистику, увоз робе из 

наведене тарифне ознаке износио 

је у 2021. 1.037 тона, у вредности 

од 3.299.333 евра, од чега је увоз 

жита за доручак износио 23,4 тона, 

у вредности од 90.144 евра. 

Анализом је утврђено да учешће 

царине од 7% значајно утиче на 

цену и конкурентност производа 

како на тржишту Србије, тако и на 

осталим тржиштима, (Албаније, 

Северне Македоније и Црне Горе). 

Што се тиче ценовне структуре, 

оквирно учешће ове сировине је 

20%-23%. 
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На тржишту РС није могуће 

набавити потребну сировину у 

одговарајућем квалитету и 

количини, већ је она доступна 

искључиво од ауторизованих 

иностраних добављача, тако да би 

смањење царинске стопе 

омогућило повећање 

конкурентности производа РС како 

на домаћем тако и на иностраном 

тржишту.  

Примена Закона о електронском 

фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 

44/21 и 129/21)  

 

У име Групације веледрогерија 

Удружења за фармацију и 

медицинску делатност ПКС, 

започети су разговори са 

представницима МФ, у циљу 

адекватне имплементације Закона 

о електронском фактурисању у 

пракси и избегавања евентуалних 

потешкоћа у снабдевању 

здравствених установа лековима и 

медицинским средствима. Упућена 

У циљу изналажења решења на 

најбољи и најбржи начин, молба 

је организовање заједничког 

састанка представника Одељења 

за порез на додату вредност и 

представника Групације 

веледрогерија, имајући у виду 

нужност одговора на наведена 

питања, како би систем 

несметано функционисао по 

питању снабдевања здравствених 

установа лековима и 

медицинским средствима. 

Закон о 

електронском 

фактурисању („Сл. 

гласник РС“, бр. 

44/21 и 129/21) 

*Упућена 

иницијатива 

 

05.07.2022. 

09.06-88/6 

Министарство 

финансија 
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је молба за укључивање Одељења 

за порез на додату вредност у даље 

активности и добијање одговора на 

следећа питања: 

1. У складу са чланом 43. 

Закона o порезу на додату 

вредност, добављачима 

(веледрогеријама) је било 

омогућено да издају тзв. Документ 

о обрачуну у случају поврата. 

Имајући у виду да здравствене 

установе (болнице, клинички 

центри, здравствени центри,..) нису 

регистроване, односно немају 

дозволу да врше промет лекова и 

медицинских средстава на велико, 

добављачима је било омогућено да 

издају документ о обрачуну у 

случају поврата лекова који су 

неутрошени или се из других 

разлога повлаче из промета. 

Бенефит је био вишеструки и давао 

је могућност да се, и у ситуацијама 

када је за неког пацијента у једној 

болници хитно потребан лек, а нека 

друга болница има неутрошену 
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количину, направи Документ о 

обрачуну, тј. изврши поврат из 

једне болнице и фактурише другој. 

Тренутно, имајући у виду да СЕФ 

није предвидео ову врсту 

докумената, онемогућена је ова 

врста поврата и ови лекови се за 

сада лагерују у болницама.  

Представници Министарства 

финансија информисали су чланице 

Групације веледрогерија да не 

постоје техничке могућности да се 

ова врста докумената дефинише на 

СЕФ-у. Предлог је да се усклади 

Закон о порезу на додату вредност, 

тако да се и у описаним 

случајевима може вршити обичан 

поврат робе, односно нови промет. 

2. Технички проблеми на СЕФ-у, 

услед којих систем не 

функционише без потешкоћа, а 

имају утицај на обрачун ПДВ-а, су: 

• Неприказивање рабата на 

еФактури када се подаци шаљу 

преко АПИ-ја.   

• Неусклађеност датума промета и 
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датума издавања. 

• Одбијање фактуре од стране 

купца из разлога који немају везе 

са исправношћу фактуре у смислу 

ПДВ-а, нити је спорно да је купац 

примио робу. 

• Тренутно СЕФ не може да прими 

одобрење које се односи на 

измирену фактуру, нити је могуће 

издати одобрење које се односи на 

више фактура. У пракси је честа 

ситуација да плаћањем у 

дефинисаном року, купац стиче 

услов за одобравање касе, односно 

умањење вредности рачуна. 

Због свега наведеног, чланице 

Групације веледрогерија налазе се 

у ситуацији пореског ризика, а са 

друге стране не могу утицати на 

СЕФ да исправи грешке. 

 Молба је да се утврди прелазни 

период у ком фактуре са 

недостацима и „грешкама” 

условљеним техничком 

неприлагођеношћу СЕФ система, 

који се још увек развија и 



41 
  

константно мења, неће бити 

третиране као неисправне у 

пореском смислу.  

3. Усклађеност Закона о порезу на 

додату вредност и Система 

електронских фактура.  

• Нејасноће у вези са  

значењем статуса „одбијено“- са 

становишта Закона о порезу на 

додату вредност, имајући у виду 

да еФактуре немају исказано 

место промета добара. У вези са 

књижним одобрењима, 

одобреним од стране купца, 

поставља се питање да ли се може 

сматрати да је испуњен услов за 

корекцију излазног ПДВ-а. 

Захтев за добијање мишљења 

Министарства финансија у вези са 

применом Закона о фискализацији 

(„Сл. гласник РС“, број 153/20 и 

96/21)  

 

Имајући у виду да су у складу са 

Законом о фискализацији 

обвезници фискализације имали 

Тумачење наведених недоумица 

има за циљ избегавање 

различитих тумачења законских и 

подзаконских норми и 

успостављање већег степена 

правне сигурности. 

Закон о 

фискализацији 

(„Сл. гласник РС“, 

број 153/20 и 

96/21) 

*Упућена 

иницијатива 

 

09.06.2022. 

11.02-4/12 

Министарство 

финансија 
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обавезу да у потпуности пређу на 

нови модел фискализације до 

30.04.2022, у име чланица 

Групације туристичких агенција, 

Удружења за туризам ПКС, упућена 

је молба за званично мишљење МФ 

у вези са евидентирањем промета 

преко електронског фискалног 

уређаја, односно момента 

издавања коначног фискалног 

исечка, који је према досадашњој 

пракси, био у тренутку када путник 

изврши комплетну исплату, 

односно најкасније до почетка 

путовања.  

Наведеним законом, створене су 

недоумице привредним 

друштвима у погледу одређивања 

момента горенаведене обавезе. 

Примена закона о електронском 

фактурисању и Закона о 

фискализацији 

 

Проблеми у пословању 

апотекарских установа и 

рачуноводствених агенција. 

У циљу доследне примене 

законских и подзаконских аката 

из области фискализације и 

еФактура, упућена је молба за 

одговоре на отворена питања и 

недоумице у што краћем 

временском року/молба за 

Закон о 

електронском 

фактурисању („Сл. 

гласник РС“, број 

44/21 и 129/21) 

 

Закон о 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

30.05.2022. 

09.06-136/5 

Министарство 

финансија 
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термин састанка на коме би исте 

биле појашњене.  

Одговори су неопходни како би 

систем несметано функционисао 

по питању снабдевања 

осигураних лица лековима и 

медицинским средствима, као и у 

промету свих осталих врста 

производа. 

фискализацији 

(„Сл. гласник РС“, 

број 153/20 и 

96/21) 

Иницијатива за омогућавање 

рефакције акцизе у фиксном 

износу за преузето гориво за 

превознике у друмском путничком 

саобраћају 

 

У циљу превазилажења проблема 

на тржишту деривата нафте, Влада 

РС је доношењем и изменама 

Уредбе о ограничењу висине цена 

нафтних деривата утицала на 

њихове цене на тржишту РС.  

Тако је Уредбом о ограничењу 

висине цена нафтних деривата од 

10.02.2022. („Сл. гласник РС“, број 

17/22), на период од 30 дана, 

утврђена највиша малопродајна 

Одбор Групације за превоз 

путника у друмском саобраћају и 

аутобуске станице предлаже 

враћање права које је било у 

ранијем периоду прописано 

Законом о акцизама, односно да 

им се омогући рефакција акцизе у 

фиксном износу (9,36 дин). 

Закон о акцизама, 

(„Сл. гласник РС“ 

број 32/22) 

Закон о акцизама 

(„Сл. гласник РС“ 

бр. 22/01, 73/01, 

80/02, 80/02 – др. 

закон, 43/03..., 

68/14 – др. закон, 

142/14, 55/15, 

103/15, 108/16, 

30/18, 153/20 и 

53/21) 

 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

20.05.2022. 

11.04-5/17 

Министарство 

финансија 
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цена са порезом на додату 

вредност евро дизела  у износу од 

179,00 динара за један литар. У 

овом периоду дошло је до 

изједначавања велепродајних и 

малопродајних цена, па је чак било 

и ситуација да је нижа 

малопродајна од велепродајне 

цене, по којој су превозници 

набављали гориво.  

Влада РС је доношењем Уредбе о 

ограничењу висине цена деривата 

нафте, од 10.03.2022. утврдила 

највишу малопродајну цену са 

порезом на додату вредност за 

евро дизел у износу од просечне 

велепродајне цене деривата евро 

дизел на територији РС, увећане за 

6 динара. Овим је ограничен раст 

велепродајних у односу на 

малопродајне цене. Међутим, 

Одлуком о привременом смањењу 

износа акциза на деривате нафте из 

члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) 

Закона о акцизама, од 10.03.2022. 

утврђено је смањење износа 



45 
  

акциза у складу са Законoм о 

акцизама, па је за гасна уља 

утврђен износ од 47,58 дин./лит. С 

обзиром на то да је Законом о 

акцизама прописано да купац - 

крајњи корисник деривата нафте, 

остварује право на рефакцију 

плаћене акцизе у износу који 

представља разлику утврђеног 

износа акцизе и износa до којег се 

умањује плаћена акциза према 

намени, а како је за гасна уља која 

се користе као моторно гориво за 

транспортне сврхе за превоз лица и 

ствари прописано да је умањење 

плаћања акцизе до 50,12 дин./лит, 

превозници, у периоду од 10.03. до 

30.04. т.г, нису имали права на 

рефакцију плаћене акцизе.  

Изменом Уредбе о ограничењу 

висине цена деривата нафте, од 

28.04.2022. прописано је да се 

највиша малопродајна цена са 

порезом на додату вредност за 

евро дизел утврђује у износу од 

просечне велепродајне цене 
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деривата евро дизел на територији 

РС, увећане за 7 динара, док је 

Одлуком о привременом смањењу 

износа акциза на деривате нафте 

(„Сл. гласник РС“, број 50/22)  

утврђен износ акцизе од 50,56 

динар, чиме је превозницима дата 

могућност рефакције акцизе у 

износу од 0,44 динара. 

У просеку, превозници трећину 

утрошеног горива точе на 

малопродајним објектима, с 

обзиром на то да у реализацији 

возила морају да се напуне и ван 

гараже. Од доношења Уредбе 

изгубљен је попуст који су 

превозници у ранијем периоду 

остваривали на малопродајним 

објектима, што резултира да 

превозници за трећину потрошеног 

горива имају исту цену као и 

грађанство.  
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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 2022, („Сл. 

гласник РС“ број, 132/21, 9/22, 

32/22) - жица од алуминијума 

 

 

Молба је да Министарство 

финансија, у оквиру своје 

надлежности, размотри 

могућност допуне наведене 

Одлуке са тарифном ознаком 

7605 11 00 00 и стопом царине од 

0%. 

Одлука о условима 

и начину за 

смањење 

царинских 

дажбина на 

одређену робу, 

односно за 

изузимање 

одређене робе од 

плаћања 

царинских 

дажбина у 2022, 

(„Сл. гласник РС“, 

бр. 132/21, 9/22, 

32/22) 

*Раније упућена 

иницијатива  

 

19.04.2022.  

09.05 – 7/17 

 

*18.10.2022. МФ 

је упућен допис 

(број: 10.06-

7/13) са молбом 

за одговор у 

вези са 

наведеним 

предлогом 

Министарство 

финансија 

 

 

Mолбa за  разматрање могућности 

за решавање проблема у 

поступцима јавних набавки у вези 

са закљученим уговорима као и 

будућим уговорима 

 

Bелики број учесника у поступцима 

јавних набавки (наручилаца и 

понуђача) се сусрећу са 

проблемима приликом 

реализације закључених уговора 

Предлог је да се у циљу 

спречавања настанка штетних 

последица за пословање 

привредних субјеката и 

наручилаца,  пронађу решења и 

дају препоруке учесницима у 

поступцима јавних набавки у вези 

са закљученим уговорима као и 

будућим уговорима, а имајући у 

виду промене цена на поједним 

тржиштима као и финансијским 

Закон о јавним 

набавкама („Сл. 

гласник РС“, број 

91/19) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

14.04.2022. 

13.02-1/18 

Министарство 

финансија 
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након спроведених поступака 

јавних набавки, као и дефинисања 

одредби у будућим уговорима које 

ће омогућити анексирање истих 

услед непредвиђених околности. 

Проблеми су условљени кризним 

ситуацијама које се односе на 

пандемију, енергетску кризу, 

високе цене енергента, нагле и 

високе промене износа цена на 

тржиштима, као и ратне сукобе у 

Украјини.  

Када је реч о закљученим 

уговорима након спроведених 

поступака јавних набавки, чланице 

Привредне коморе Србије указале 

су на неколико различитих 

ситуација са којима се сусрећу: 

• уговори који су закључени са 

фиксним ценама, без 

дефинисаних одредби које 

дају могућност анексирања 

услед непредвиђених 

околности које ни у ком 

случају не зависе од воље 

уговорних страна, нити су се 

средствима са којима наручиоци 

располажу. 
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могле избећи (нпр. услед 

промена цена на тржишту); 

• уговори који су закључени са 

фиксним ценама, са 

дефинисаним одредбама 

које дају могућност 

анексирања услед 

непредвиђених околности 

које ни у ком случају не 

зависе од воље уговорних 

страна, нити су се могле 

избећи (нпр. услед промена 

цена на тржишту) али у 

којима није дефинисан 

начин промене цена; 

• уговори који су закључени са 

фиксним ценама, са 

дефинисаним одредбама 

које дају могућност 

анексирања услед 

непредвиђених околности 

које ни у ком случају не 

зависе од воље уговорних 

страна, нити су се могле 

избећи (нпр. услед промена 

цена на тржишту) у којима је 
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дефинисан начин промене 

цена (нпр. на основу 

података које објављује 

Републички завод за 

статитстику Србије, али ти 

подаци не одговарају 

трендовима промена цена 

на тржиштима). 

У напред наведеним ситуацијама, 

добављачи одбијају да испоруче 

робу по ценама из уговора и 

захтевају знатно повећање цена 

или раскид уговора. 

Такође, указано је и на ситуацију да 

након спроведеног поступка јавне 

набавке и донете Одлуке о додели 

уговора, изабрани понуђачи 

одбијају да потпишу уговор уз 

образложење да су цене знатно 

повећане и да немају економски 

интерес јер би им уговор произвео 

велике губитке. 

У вези са дефинисањем будућих 

конкурсних документација, 

односно модела уговора (касније  

уговора), указано је да проблем 
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представља недостатак прецизних 

и доступних параметара за раст 

цена, тако да је готово немогуће 

дефинисати начин промене цене 

који ће бити ажуран и у складу са 

брзим и честим променама цене на 

одеђеним тржиштима (нпр. индекс 

потрошачких цена), односно који 

ће омогућити анексирање уговора 

и одређивање нове цене у складу 

са актуелним променама на 

тржиштима. 

У досадашњем покушају да се 

ублаже последице које изазивају 

промене цена на тржиштима, 

Канцеларија за јавне набавке, кроз 

давање мишљења за конкретне 

ситуације као и у одговору на допис 

којим се обратила Привредна 

комора Србије,  указивала је  

наручиоцима и понуђачима на 

следеће одредбе Закона о јавним 

набавкама: чл. 29. став 1, чл. 156 и 

чл. 158.  
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Иницијатива за измену члана 50. 

став 1. Закона о порезу на додату 

вредност („Сл. гласник РС“, бр. 

84/04 , 86/04  - исправка, 61/05, ... 

,153/20) 

 

Закон о порезу на додату вредност  

(„Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - 

исправка, 61/05,...153/20) чланом 

50. став 1. регулише да обвезник 

подноси пореску пријаву 

надлежном пореском органу на 

прописаном обрасцу, у року од 15 

дана по истеку пореског периода. 

Предложено је да се члан 50. став 

1. Закона о порезу на додату 

вредност  измени, тако да гласи: 

"Обвезник подноси пореску 

пријаву надлежном пореском 

органу на прописаном обрасцу, 

најкасније до краја месеца за 

порески период који се завршава 

у претходном месецу." 

Продужењем рока за предају 

пореске пријаве оствариће се 

виши квалитет сачињених 

евиденција и већа тачност 

података у достављеним 

пореским пријавама, као и 

побољшање ликвидности 

привредника. Такође, померање 

рока неће реметити динамику 

прилива средстава у буџет 

Републике Србије, с обзиром на 

то да је предложени, продужени 

рок у истом месецу и истој 

годину, као и према садашњем 

решењу. У прилог овом предлогу 

иде и чињеница, да се добија 

више времена за прикупљање 

Закон о порезу на 

додату вредност 

(„Сл. гласник РС“, 

бр. 84/04 , 86/04  - 

исправка, 

61/05…153/20) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

31.01.2022. 

11.07-1/6 

Министарство 

финансија 
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документације од добављача и 

учесника у привреди, а која је од 

значаја за исказивање података у 

пореској пријави, уз остваривање 

пуне примене закона. 

Иницијатива за доношење нових 

секторских мера подршке 

друмском путничком саобраћају 

 

Превоз путника у друмском 

саобраћају је једна од 

најугрoженијих грана привреде 

услед пандемије болести Covid-19 

изазване вирусом Sars-Cov-2.  

С обзиром на то да епидемиолошка 

ситуација још увек није 

нормализована, четврти талас 

пандемије свакодневно резултира 

смањењем броја путника на 

линијама, чему нарочито 

доприноси велики број заражених 

особа и постепени прелазак школа 

на онлајн наставу. Узимајући у 

обзир да се суочавамо и са 

поновним забранама улазака 

наших грађана у друге државе, све 

Како би се овој привредној грани 

омогућило да умањи 

далекосежне негативне 

последице по пословање настале 

услед болести Covid-19 и како 

велики број аутобуских 

превозника и аутобуских станица 

не би био приморан на 

затварање, одбор Групације за 

превоз путника у друмском 

саобраћају и аутобуске станице је 

предложио доношење додатних 

секторских мера пословању, 

односно очувању ликвидности и 

постојећег броја радних места. 

/ *Поновљено 

 

12.10.2021. 

11.04-6/72 

 

*Раније упућена 

иницијатива – 

делимично 

рализована 

 

23.06.2020. 

11.04-2/36 

 

 

Министарство 

финансија 

 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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више долази и до прекидања 

превоза у међународном 

саобраћају на оним линијама које 

су превозници успели поново да 

успоставе током 2021.  

Имајући у виду јавно доступне 

информације у вези са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом и у 

поређењу са истим периодом 

прошле године, прогнозе не указују 

на кретање у позитивном смеру. 

Због свега наведеног, привредници 

из области превоза путника 

(превозници и аутобуске станице) и 

даље се суочавају са тешким 

условима пословања и значајним 

финансијским губицима са, крајње 

реалном пројекцијом да ће се исти 

и на даље повећавати. 

Иницијатива за измену  члана 10а 

Закона о порезу на додату 

вредност  

 

Привредна комора Србије се раније 

обратила МФ по овом питању 

дописом број: 13-7/18 од 

Предложена је измена и допуна 

члана 10а Закона тако да гласи:  

„Страно лице које у Републици 

Србији врши промет добара и 

услуга за који постоји обавеза 

обрачунавања пореза на додату 

вредност, односно промет добара 

Закон о порезу на 

додату вредност 

(„Сл. гласник РС“, 

бр. 84/04... 153/20) 

*Раније упућена 

иницијатива  

 

16.09.2021. 

09.06.-18/18 

 

 

Министарство 

финансија 
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23.11.2020, али предлози нису 

прихваћени приликом последње 

измене и допуне Закона о порезу 

на додату вредност 2020. 

У тренутном пословном окружењу, 

компаније настоје да на различите 

начине оптимизују своје 

пословање. Када страна привредна 

друштва - мултинационалне 

компаније, разматрају 

оптимизацију ланца снабдевања 

унутар региона југоисточне Европе, 

често се, као једна од локација за 

успостављање регионалног 

логистичког центра, разматра и 

Република Србија због свог 

централног географског положаја у 

региону. 

Један од модела, који је најчешће у 

оптицају, јесте пословна структура у 

којој страна привредна друштва 

држе робу на залихама у 

царинском складишту у Републици 

Србији, која би се даље 

испоручивала пословним 

партнерима у региону. 

и услуга за који је прописано 

пореско ослобађање са правом 

на одбитак претходног пореза у 

складу са овим законом, осим 

промета добара која нису 

стављена у слободан промет у 

складу са царинским прописима, 

дужно је да одреди пореског 

пуномоћника и да се евидентира 

за обавезу плаћања пореза на 

додату вредност, независно од 

износа тог промета у претходних 

12 месеци, ако овим законом није 

другачије уређено.“ 

Нерезиденти, који искључиво 

отпремају страну робу која се 

налази у оквиру царинског 

поступка у иностранство, односно 

не стављају робу у слободан 

промет у РС, да се изузму  од 

обавезне ПДВ регистрације.  

Предложена измена истовремено 

не би требало да има утицај на 

страна лица која разматрају 

остваривање права на одбитак 

претходног ПДВ (а која примењују 
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Држање робе на локацији која је у 

близини њихових тржишта важан је 

део пословне стратегије ових 

компанија, како би могле брзо 

реаговати у периодима када се 

формира тражња за робом на 

локалним тржиштима. У складу са 

царинским прописима Републике 

Србије, у конкретном случају, 

страна роба која се уноси на 

царинско подручје смешта се у 

складиште у оквиру поступка 

царинског складиштења. У моменту 

када се предметна роба испоручује 

клијентима ван територије 

Републике Србије, спроводи се 

царински поступак поновног извоза 

у оквиру кога декларант подноси 

надлежном царинском органу 

декларацију за поновни извоз.  

Роба која се налази у поступку 

царинског складиштења, никада 

неће бити предмет коначног увоза 

у Републику Србију, односно неће 

бити предмет стављања у слободан 

промет, када би подлегала обавези 

исте и сличне пословне моделе), 

која би и након предложене 

измене могла да се региструју за 

ПДВ у РС. 
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обрачунавања и плаћања ПДВ у РС. 

Тренутна формулација одредбе 

члана 10а став 1. Закона је 

преширока и обухвата и оне 

пореско-правне ситуације у којима 

регистрацији подлеже и када 

страно лице смешта страну робу у 

поступак царинског складиштења и 

исту надаље, извози из Републике 

Србије. Уколико би одредба члана 

10а Закона остала дефинисана на 

постојећи начин административни 

терет у виду обавезне регистрације 

и с тим у вези свих обавеза које 

произилазе, између осталог, 

вођења евиденција, подношења 

прегледа обрачуна и обрасца 

пореске пријаве за ПДВ, а да фискус 

већ располаже свим 

информацијама које се односе на 

активности страног лица у оквиру 

поступања царинског органа, као и 

да не постоји обавеза 

обрачунавања и плаћања ПДВ, 

демотивисао би стране компаније 

да РС одаберу као погодну 



58 
  

дестинацију за логистички центар у 

региону. 

Иницијатива за измене и допуне 

регулативе од значаја за развој 

факторинга 

 

Уочена је потреба да се унапреди 

регулатива која се односи на развој 

факторинга, као алтернативног 

инструмента за финансирање 

привредних субјеката. Достављен 

је Предлог Секције за развој 

факторинга за измене и допуне 

Закона о факторингу и других 

прописа која се односи на послове 

факторинга.  

У циљу унапређења легислативе 

која регулише материју 

факторинга, потребно је 

приступити и измени других 

прописа. Значајно је таргетирати 

прописе, који ће ради 

имплементације достављених 

предлога претпрети измене. 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

06.09.2021. 

11.05-2/27 

Министарство 

финансија 

Иницијатива за успостављање 

међусобног признавања 

узајамности у рефакцији пореза на 

додату вредност у складу са 

одредбама члана 53. Закона о 

порезу на додату вредност 

Привредној комори Србије се 

обратио одређени број привредних 

субјеката са предлогом да се 

иницира успостављање 

• Успоставом, односно 

укидањем узајамности 

остварили би се значајни 

бенефити, како на нивоу 

привредних субјеката, тако и 

на државном нивоу: 

• - повећала би се конкурентност 

домаћих привредних субјеката 

који се баве међународним 

транспортом, пословима 

Закон о порезу на 

додату вредност 

(„Сл. гласник РС“, 

бр. 84/04....153/20) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

16.07.2021. 

01-30/12 

Министарство 

финансија 
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узајамности у рефакцији ПДВ 

између Републике Србије и Руске 

Федерације, Републике Белорусије, 

Републике Италије, Републике 

Грчке, Републике Чешке, Републике 

Пољске, Републике Португал, 

Републике Украјине, Краљевине 

Шпаније, Републике Хрватске и 

Републике Турске у пуном обиму, 

као и да се допуни споразум са 

Савезном Републиком Немачком (у 

делу који се односи на повраћај 

трошкова насталих по основу 

горива и услуга). 

Рефакција ПДВ страном обвезнику 

прописана је одредбама члана 53. 

Закона о порезу на додату 

вредност. 

Рефакција ПДВ у случајевима из 

става 1. овог члана врши се под 

условом узајамности.  

извоза и увоза, као и услугама 

које пружа ИТ сектор, чиме се 

повећава и прилив средстава у 

буџет Републике Србије, 

• повећала би се конкурентност 

коридора 10 у односу на 

конкурентски коридор 4 који 

спаја Румунију и Бугарску, 

•  увећали би се буџетски 

приходи од повећаног промета 

нафте и нафтних деривата, као 

и угоститељских услуга 

(ноћење, храна и пиће),  

• посредно повећање буџетских 

прихода преко пореза на добит 

који се плаћа по основу 

увећаних прихода, 

•  могућност рефакције српског 

ПДВ има позитиван ефекат на 

привлачење страних 

инвеститора  

•  побољшање места Србије на 

Doing Business листи Светске 

банке, пошто могућност 

рефакције свакако утиче на 

критеријуме „лакоће 
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пословања“, 

•  позитиван утицај на смањење 

одласка професионалних 

српских возача, као и „сељења“ 

транспортних компанија из 

Србије у земље ЕУ због 

могућности повраћаја ПДВ. 

Инцијатива за измену Уредбе о 

количини расхода (кало, растур, 

квар и лом) на који се не плаћа 

порез на додату вредност („Сл. 

гласник РС“, број 124/04) 

Привредни субјекти, који се баве 

прометом цвећа, указали су на 

проблеме настале услед пандемије 

изазване вирусом COVID-19 јер је 

дошло до значајног смањења 

продаје ових производа. Цвеће, 

због велике осетљивости, има 

ограничен век трајања (7 до 10 

дана), па су рокови за пласман 

веома битни. Отежан пласман 

довео је до тога да је око 25% 

малопродајних објеката-цвећара 

престало са радом, због великих 

губитака. 

Да би се ублажили проблеми у 

пословању, предлажемо да се 

проценти од 4 односно 2,5% 

дефинисани по Уредби о 

количини расхода (кало, растур, 

квар и лом) на који се не плаћа 

порез на додату вредност („Сл. 

гласник РС“, број 124/04) увећају 

за цвеће у трговини на мало, и то:  

У Нормативу, у делу који 

прописује проценте, треба да 

стоји за трговину на мало, у тачки 

3. Цвеће: 

o - цвеће свеже (резано) 10% 

o - цвеће остало 5%  

Код трговине на велико:  

o - сви производи наведени за 

трговину на мало 50% од 

процента за трговину на мало. 

Уредба о количини 

расхода (кало, 

растур, квар и лом) 

на који се не плаћа 

порез на додату 

вредност („Сл. 

гласник РС“, број 

124/04) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

17.03.2021. 

10.06-1/12 

Министарство 

финансија 
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Предлог за укидање контролних 

акцизних маркица за кафу 

 

Изменом Закона о акцизама („Сл. 

гласник РС“, број 108/16) са 

применом од 01.01.2018, уведена 

је обавеза да се кафа намењена 

крајњој потрошњи обележава 

контролним акцизним маркицама 

које се купују код Народне банке 

Србије. Подзаконским актима 

ближе је уређена садржина, врста 

података и начин вођења регистра 

произвођача кафе, као и начин 

обележавања појединачног 

паковања кафе за крајњу потрошњу 

контролним акцизним маркицама. 

Примена Закона и подзаконских 

аката у области увођења акцизних 

маркица, довела је до огромног 

раста додатних активности, као и 

трошкова привредних субјеката. 

Након скоро три године примене 

наведених прописа, констатовано 

је да обавеза обележавања кафе 

и производа од кафе акцизним 

маркицама није остварила сврху - 

смањење сиве економије, већ 

представља искључиво намет 

свим произвођачима кафе у РС и 

обавезу додатног 

администрирања, па се предлаже 

да се члан закона који уређује ову 

обавезу, као и одредбе 

подзаконских аката које ближе 

одређују начин његове примене 

укину.  

Закон о акцизама 

(„Сл. гласник РС“, 

број 108/16) 

Правилник о 

садржини, врсти 

података и начину 

вођења регистра 

произвођача 

алкохолних пића и 

кафе („Сл. гласник 

РС“, број 3/05 и 

86/17) 

Уредба о изгледу 

контролне акцизне 

маркице, врсти 

података на 

маркици и начину 

и поступку 

одобравања и 

издавања 

маркица, вођења 

евиденција о 

одобреним и 

издатим 

маркицама и 

обележавања 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

25.02.2021. 

10.06-1/8 

Министарство 

финансија 
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цигарета, 

алкохолних пића и 

кафе („Сл. гласник 

РС“, бр. 137/04 и 

108/17) 

Предлог за допуну Одлуке о 

условима и начину за смањење 

царинских дажбина на одређену 

робу, односно за изузимање 

одређене робе од плаћања 

царинских дажбина у 2021. („Сл. 

гласник РС“, број 159/20) – кафа 

 

У РС, као и на територији ЕУ, не 

постоји производња сирове 

(непржене) кафе. Наиме ради се о 

увозу сирове кафе за сопстену 

производњу, која битно утиче на 

цену коштања, као и на крајњу 

продајну цену.  

Царинска стопа на увоз из наведене 

тарифне ознаке у РС из тзв. „ трећих 

земаља“ износи 3%, док према 

Комбинованој номенклатури ЕУ 

стопа царине на увоз робе из ове 

тарифне ознаке у ЕУ износи 0%. 

Потребно је размотрити 

могућности допуне поменуте 

Одлуке са робом из тарифне 

ознаке 0901 11 00 00 и стопом 

царине 0% уместо важеће 

царинске стопе од 3%. 

Одлука о условима 

и начину за 

смањење 

царинских 

дажбина на 

одређену робу, 

односно за 

изузимање 

одређене робе од 

плаћања 

царинских 

дажбина у 2021. 

години („Сл. 

гласник РС“, број 

159/20) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

23.02.2021. 

10.06-1/7 

 

*18.10.2022. МФ 

је упућен допис 

(број: 10.06-

7/13) са молбом 

за одговор у 

вези са 

наведеним 

предлогом који 

је допуњен са 

иновираним 

подацима. 

Министарство 

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

▪ Из 2020. године: 

 

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

пословање и даљи развој метало-прерађивачке индустрије у Републици Србији, али и отклонила неравноправност у 

тржишном положају резидентних правних лица која се баве откупом и прерадом секундарних сировина и отпада са 

нерезедитентним правним лицима која обављају исту делатност; 

o Умањење одређених накнада за ТВ и радио емитере; 

o Накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада; 

o Иницијатива за одлагање плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; 

o Иницијатива за измену мишљења Министарства финансија број 401-00-3522/2020-04, од 20.07.2020. године, у коме је 

наведено да Пореска управа врши исправке по примедбама пореских обвезника само у случајевима када су исте 

достављене пре истека рока за исплату директног давања, односно до краја месеца у ком су државна давања уплаћена; 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива за обезбеђење програма 

подршке за произвођаче козметичких 

производа са седиштем у РС 

 

Oбезбеђење програма подршке 

за произвођаче козметичких 

производа са седиштем у РС који 

би покрио трошкове процене 

Закон о 

предметима 

опште 

употребе („Сл. 

*Раније упућена 

иницијатива  

 

11.04.2022. 

Министарство 

привреде 
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Закон о предметима опште употребе 

(„Сл. гласник РС“, број 25/19 и 14/22) у 

делу који се односи на козметичке 

производе, хармoнизован је са ЕУ 

регулативом важећој у овој области 

(Уредба о козметичким производима 

ЕЗ 1223/2009). Наведеним законом 

прописано је да су субјекти у 

пословању козметичким производима 

дужни да своје пословање ускладе са 

одредбама Закона, и то оним 

одредбама које се односе на процену 

безбедности козметичког производа и 

израду Досијеа о козметичком 

производу, у року од четири године од 

дана његовог ступања на снагу, 

односно најкасније до 10.04.2023.  

У складу са наведеним законом, донет 

је Правилник о козметичким 

производима („Сл. гласник РС“, број 

60/19) којим се уређују козметички 

производи који се испоручују на 

тржиште РС. У члану 4. Правилника 

прописан је садржај Досијеа о 

козметичком производу, који између 

осталог садржи и Извештај о 

безбедности козметичког 

производа и израде Досијеа о 

козметичком производу, а који су, 

као неопходан услов за стављање 

на тржиште, прописани важећим 

прописима. 

гласник РС“, 

број 25/19 и 

14/22) 

 

Правилник о 

козметичким 

производима 

(„Сл. гласник 

РС“, број 

60/19) 

09.06-88/2 

 

*Допис МП бр. 

401-00-

01391/2022-07 

од 06.05.2022. у 

коме је наведен 

програм 

подршке и 

исказана воља 

да се у програму 

подршке за 

наредну годину 

предвиди 

финансијска 

подршка 

произвођачима 

козметичких 

производа, 

односно да се 

ревидирају 

услови у смислу 

правног статуса 

за Испоручиоца 

услуге, кога 

Корисник 
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безбедности козметичког производа, а 

што до сада није био прописани захтев 

за стављање козметичког производа на 

тржиште Србије.  

У складу са Законом, неклиничке 

студије безбедности, које се врше у 

сврху процене безбедности 

козметичког производа, морају бити у 

складу са законодавством ЕУ о 

принципима добре лабораторијске 

праксе који су важили у време 

припреме студије, или у складу са 

другим међународним стандардима 

које Европска комисија или Европска 

агенција за хемикалије признају као 

еквивалентне. 

Такође, Законом је прописано и да 

процена безбедности козметичког 

производа, мора да буде изведена од 

стране лица (проценитељ безбедности) 

које поседује јавну исправу у области 

високог образовања из области 

фармације, медицине, токсикологије, 

или сличних еквивалентних 

дисциплина или образовање које се, у 

складу са прописима који уређују 

ангажује за 

обављање 

послова 

оцењивања 

усаглашености, 

како би се 

делимично 

ублажили 

трошкови које 

ће сносити за 

ангажовање 

проценитеља 

безбедности. 

Министарство 

привреде је 

контактирало 

Удружење, 

предложено је 

да се одржи 

састанак ради 

ближег 

упознавања са 

тематиком. Чека 

се термин за 

одржавање 

састанка. 
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високо образовање, може сматрати 

еквивалентним. У складу са раније 

важећим прописима у овој области, 

чије се одређене одредбе још увек 

примењују, козметички производи који 

су произведени и стављају се на 

тржиште РС морају бити здравствено 

исправни.  За разлику од испитивања 

здравствене исправности козметичког 

производа, процена безбедности 

козметичког производа је веома 

комплексан поступак за који је, у 

односу на трошкове испитивања 

здравствене исправности, потребно 

издвојити значајна финансијска 

средства. 
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Молба за одржавање састанка са 

представницима Одбора Групације 

трговаца прехрамбеним производима 

на велико и мало 

 

У циљу стабилизације домаћег 

тржишта основних животних 

намирница и решавања актуелних 

проблема у ланцу снабдевања који 

прете да доведу до далекосежних 

последица, упућена је молба за 

одржавање састанка на којем би 

представници Одбора групације 

представили све аспекте пословања 

трговине на велико и мало и 

образложили своје предлоге. 

Предложено је активно учешће 

представника трговаца приликом 

доношења, као и измена прописа 

којима се регулише област 

снабдевања основних животних 

намирница.  

 

Уредба о 

ограничењу 

висине цена 

основних 

животних 

намирница 

(„Сл. гласник 

РС“, бр. 84/22, 

97/22, 101/22) 

*Упућена 

иницијатива 

 

20.09.2022. 

11.01-1/45 

Иницијално 

упућено Влади РС 

Уредба о ограничењу висине цена 

основних животних намирница – 

свињски бут 

 

1. Удружења за сточарство и прераду 

сточарских производа и Удружење за 

Предложене су измене у делу 

који се односи на свињско месо-

бут. 

  

Уредба о 

ограничењу 

висине цена 

основних 

животних 

намирница 

*Упућена 

иницијатива 

 

30.06.2022. 

11.01-1/34 

 

Министарство 

унутрашње и 

спољне трговине 

 

Министарство 

пољопривреде, 
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трговину Привредне коморе Србије су 

се 30.06.2022. обратили МТТТ молбом 

за подршку у измени члана 1. став 2. 

тачка 4. Уредбе о ограничењу висине 

цена основних животних намирница, 

којом је прописано ограничење цена 

свињског бута, са предлогом за 

укидање наведеног ограничења.  

 

Наиме, свињски бут је најквалитетнији 

део трупа ове животиње и спада у прву 

категорију меса, а на основу члана 11. 

Правилника о квалитету уситњеног 

меса, полупроизвода од меса и 

производа од меса.  

 

Ограничење цена које се односе само 

на свињски бут довело је до 

диспропорције у ценама у односу на 

другу и трећу категорију свињског меса, 

али и на производе од меса у 

малопродајним трговинским 

објектима.  Ситуација је додатно 

отежана чињеницом да нису биле 

ограничене цене основних хранива за 

свиње. 

 14.07.2022. 

10.04-1/24 

 

27.07.2022. 

11.01-1/39 

 

27.07.2022. 

10.04-1/25 

 

30.08.2022. 

10.04-1/26 

шумарства и 

водопривреде 
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2. Удружење за сточарство и прераду 

сточарских производа је 14.07.2022. 

упутило МПШВ молбу за подршку 

изменама Уредбе о ограничењу висине 

цена основних животних намирница – 

свињски бут, за укидање прописаног 

ограничења. 

 

3. Удружење за трговину се 27.07.2022.  

обратило МТТТ са следећим 

предлозима измена за свеже свињско 

и пилеће месо: 

• Свињско месо: да бруто маржа 

обрачуната на нето фактурну 

цену свих врста свежег свињског 

меса, умањену за рабате и 

попусте од стране добављача, 

износи максимално 12%. 

•  Пилеће месо: да се ограничи 

искључиво цена свежег целог 

пилета, тако да бруто маржа 

обрачуната на нето фактурну 

цену целог свежег пилета, 

умањену за рабате и попусте од 

стране добављача, износи 
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максимално 10%, а да се остале 

категорије свежег пилећег меса 

изузму из Уредбе. 

 

4. Удружење за сточарство и прераду 

сточарских производа се 27.07.2022. 

обратило МПШВ са предлогом да се 

тренутна ситуација превазиђе тако да 

се цене производа за свињски бут, 

свињску плећку, свињски врат и 

свињску слабину по паритету 8:1 (на 

основу товљеника чија је цена 

успостављена на паритету 8kg кукуруза, 

што одговара 1kg живе свиње). Поред 

тога, предложена је корекција 

свињског меса у малопродаји сходно 

промени цена кукуруза и товљеника на 

тражишту. 

 

5. Удружење за сточарствo и прераду 

сточарских производа се 30.08.2022. 

обратило МТТТ са предлогом за 

брисање члана 8. Уредбе, 

алтернативно, дати су следећи 

предлози: 

• Изузимање категорије свињски 
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бут из Уредбе. Ограничење цене за 

свињски бут прелазни законски 

прописан временски период примене 

(од 15. новембра 2021. а у складу са 

чланом 39. Закона о трговини) који не 

може бити дужи од шест месеци од 

дана одређивања привремене мере. 

Такође, производња свињског меса од 

почетка године, закључно са јуном, 

смањена за око 11,2%, док је ниво 

залиха смањен за 56,1%, и реализација 

за 11%. У односу на исти период 

прошле године, производња свињског 

меса мања је за 4,5%. 

Према подацима Републичког завода 

за статистику o броју свиња са стањем 

на дан 23. мај 2022, у односу на стање 

на дан 1. децембар 2021, мањи је 

укупан број свиња за 8%, свиња у тову 

за 20,9%, и крмача за 2,2%. У односу на 

десетогодишњи просек (2011–2020.), 

укупан број свиња мањи је за 6,5% или 

• Извршити корекцију цена 

свињског меса (плећка, врат, слабина) 

наведених Уредбом, у складу са 

променом цена кукуруза и товљеника 



72 
  

на тржишту. Формирање цене 

производа требало би да се базира на 

основу цене товљеника, чија је цена 

установљена на паритету - 8kg 

кукуруза, што одговара 1kg живе 

свиње. Паритети су значајни за све 

врсте меса и на њима је потребно 

базирати тржишне цене, што је важно и 

у смеру је очувања сточарства у РС. 

Иницијатива Привредне коморе 

Србије да се на железничком 

граничном прелазу „Шид – Товарник“ 

омогући ветеринарски преглед робе 

са обе стране 

 

Током 11 месеци 2021. преко граничног 

прелаза „Шид – Товарник,“ превезено 

је железницом 921.459 тона робе. Око 

80% контејнерског превоза српске робе 

обавља се из луке Ријека и других лука 

на Северном Јадрану, од чега се велики 

део те робе превози железницом. 

Роба која подлеже ветеринарском 

инспекцијском надзору, а која се 

превози ка Републици Хрватској или у 

транзиту преко територије Хрватске, 

Са аспекта међународних 

инструмената, УНЕЦЕ Конвенција 

о усклађивању поступака 

контроле робе на граничним 

прелазима, дефинише обавезу 

да, између осталог, све земље 

потписнице успоставе механизме 

реципрочног признавања свих 

врста контрола транспортних 

средстава и свих роба. Такође, 

овај гранични прелаз је наведен 

у листи граничних прелаза од 

значаја за међународни 

комбиновани транспорт 

Европског споразума о важним 

међународним линијама за 

комбиновани транспорт и 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

21.02.2022. 

15.13-2/6 

 

 

Министарство 

унутрашње и 

спољне трговине 

 

Стални 

секретаријат 

транспортне 

заједнице 
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може се транспортовати преко 

граничног прелаза за друмски 

саобраћај Батровци-Бајаково. 

Железницом није могуће 

транспортовати такве врсте робе. 

Хрватска као чланица ЕУ, има 

дефинисане тачке граничне 

ветеринарске контроле, тзв. „BIP – 

Border Inspection Point“ само на 

граничним прелазима за ваздушни, 

друмски и поморски вид саобраћаја.  

Истовремено, једина могућност 

превоза ове врсте робе железницом ка 

Европској Унији је преко Мађарске, 

односно граничног прелаза Суботица-

Келебија, где је могуће извршити 

контролу робе и са мађарске и са 

српске стране. 

Имајући у виду да Србија улаже 

огромне напоре и средства у 

побољшање железничке 

инфраструктуре и најављену 

реконструкцију пруге од Новог Сада до 

Суботице, док трају радови, биће 

онемогућен транспорт ове врсте робе 

железницом ка Европској Унији. 

сродним инсталацијама (AGTC). 

Додатно, у годинама када се 

глобални напори улажу у 

очување животне средине, 

омогућавање свим врстама робе 

да се превозе железницом, 

значајно се доприноси стварању 

услова за смањење емисије 

загађивача од друмског 

саобраћаја. 

Стварањем могућности превоза 

свих врста роба железницом 

утиче се на конкурентност 

железнице,  омогућава 

интермодални превоз 

(контејнерима) и утиче на 

могућност веће конкурентности 

извозника Србије и Југоисточне 

Европе.  

Молба је да се наведена 

иницијатива привреде за 

успостављање граничне 

ветеринарске инспекције на 

железничком граничном прелазу 

Шид-Товарник размотри од 

стране надлежних државних 
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Железнички гранични прелаз Шид-

Товарник налази се на пан-европском 

коридору X, односно краку 

Медитеранског коридора транспортне 

мреже Европске Уније, на једном од 

најзначајнијих коридора у региону. 

Значај овог железничког коридора 

условљава и значај самог граничног 

прелаза који би требало да буде 

оспособљен да пропусти све врсте 

роба. 

органа Републике Србије, као и 

да се делегира као тема за 

преговоре са надлежним 

органима Републике Хрватске. 

Такође, до стицања услова да се 

омогући непрекидни рад свих 

служби на прелазу (24/7), као и 

док се не оствари раст броја 

оваквих превоза, алтернатива би 

била и да се ветеринарска 

служба обезбеди на 

позив/заказивање. 

Иницијатива за измену и допуну 

Нацрта Закона о услугама 

 

Групација посредника у промету 

непокретности Србије Удружења за 

трговину Привредне коморе Србије 

упутила је предлог да услуге 

посредовања у промету и закупу 

непокретности буду изузете од 

примене Закона о услугама. Нови 

предлог Законa о услугама би у правни 

систем Републике Србије директно 

имплементирао Директиву ЕУ 

2006/123/ЕЗ о услугама на унутрашњем 

Предложено је да се у члан 3. 

став 4. Нацрта Закона о услугама 

дода тачка 12) која гласи:„ услуге 

посредовања у промету и закупу 

непокретности.“  

Позитивни резултати примене 

Закона о посредовању у промету 

и закупу непокретности и Закона 

о спречавању прања новца и 

финансирању тероризма („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/17, 91/19, 

153/20 се огледају у повећаној 

правној сигурности грађана и 

привреде након његовог 

Нацрт закона о 

услугама 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

06.08.2021. 

11.01-1/40 

Министарство 

унутрашње и 

спољне трговине 
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тржишту, која има за циљ да се из 

националних права држава чланица 

елиминишу правила која отежавају 

односно онемогућавају остваривање 

слободе кретања услуга на 

јединственом тржишту. У том смислу 

Директива о услугама представља 

средство за хоризонталну дерегулацију 

односно негативну интеграцију сектора 

услужних делатности. 

Предложено решење ће у пракси 

довести до пораста стопе сиве 

економије и поништења позитивних 

ефеката регулативе у области 

спречавања прања новца и 

финансирања тероризма. Индиректном 

дерегулацијом би привредни субјекти 

који су регистровани и послују у складу 

са законодавством Републике Србије 

били стављени у неравноправан 

положај у односу на оне који су 

регистровани у државама чланицама 

ЕУ, у којима ова делатност није 

регулисана.  

 

 

доношења, смањењу степена 

сиве економије, повећаном 

квалитету услуга које привредни 

субјекти у овој области пружају, 

али ће они бити поништени у 

случају да услуге посредовања у 

промету и закупу непокретности 

не буду изузете од примене 

Закона о услугама.        

У прилог датог предлога говори и 

чињеница да су скоро сви 

обвезници примене Закона о 

спречавању прања новца и 

финансирању тероризма („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/17, 91/19, 

153/20) - банке, адвокати, 

приређивачи игара на срећу, 

финансијске услуге, услуге 

приватног обезбеђења и други,) 

чланом 3. Нацрта изузети од 

примене закона, а посредници у 

промету и закупу непокретности 

нису. 

Примена Закона о спречавању 

прања новца и финансирању 

тероризма домаћим 
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привредницима онемогућава да 

послују са клијентима који 

располажу капиталом сумњивог 

порекла, а поред тога имају 

повећане трошкове које изазива 

примена процедура за 

спречавање прања новца и 

финансирања тероризма и 

едукација запослених за примену 

ових процедура. 

Молба за одржавање састанка на 

тему измене и допуна контролних 

листа за керамичке плочице и њихову 

контролу од стране тржишних 

инспектора 

 

Законом о грађевинским производима 

(„Сл. гласник РС“, број 83/18), између 

осталог, дефинисано је поступање 

надлежног органа тржишног надзора 

када грађевински производ 

представља озбиљан ризик, поступање 

надлежног органа тржишног надзора 

ако усаглашени грађевински производ 

представља ризик по здравље и 

безбедност, овлашћења и дужности 

Предложено организовање 

састанка са представницима 

Министарства на којем би 

представнике Секције трговаца 

керамичком и санитарном 

опремом и Удружења за 

трговину информисали да ли је 

Сектор тржишне инспекције 

Министарства надлежан за 

израду контролних листа за 

керамичке плочице и контролу 

промета керамичке и санитарне 

опреме и на којем би 

представници секције 

представили потенцијално 

могуће решење израде 

Закон о 

грађевинским 

производима 

(„Сл. гласник 

РС“, број 

83/18) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

25.03.2021. 

11.01-1/25 

Министарство 

унутрашње и 

спољне трговине 
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надлежног инспектора. 

Према наводима чланица Секције 

трговаца керамичком и санитарном 

опремом, контролу контролних листа 

за керамичке плочице, као и контролу 

промета керамичке и санитарне 

опреме, претходних неколико година 

обављали су представници Сектора 

тржишне инспекције Министарства.  

Годишњим планом инспекцијског 

надзора тржишне инспекције за 2021. 

нису обухваћене активности које се 

односе на контролу контролних листа 

за керамичке плочице и промета 

керамичке и санитарне опреме. 

контролних листа за керамичке 

плочице. 
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Уредба о ограничењу висине цена 

основних животних намирница – 

свињски бут 

 

1. Удружења за сточарство и прераду 

сточарских производа и Удружење за 

трговину Привредне коморе Србије су 

се 30.06.2022. обратили МТТТ молбом 

за подршку у измени члана 1. став 2. 

тачка 4. Уредбе о ограничењу висине 

цена основних животних намирница, 

којом је прописано ограничење цена 

свињског бута, са предлогом за 

укидање наведеног ограничења.  

 

Наиме, свињски бут је најквалитетнији 

део трупа ове животиње и спада у 

прву категорију меса, а на основу 

члана 11. Правилника о квалитету 

уситњеног меса, полупроизвода од 

меса и производа од меса.  

 

Ограничење цена које се односе само 

Предложене су измене у делу 

који се односи на свињско месо-

бут. 

  

Уредба о 

ограничењу 

висине цена 

основних 

животних 

намирница 

*Упућена 

иницијатива 

 

30.06.2022. 

11.01-1/34 

 

14.07.2022. 

10.04-1/24 

 

27.07.2022. 

11.01-1/39 

 

27.07.2022. 

10.04-1/25 

 

30.08.2022. 

10.04-1/26 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

 

Министарство 

унутрашње и 

спољне трговине 
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на свињски бут довело је до 

диспропорције у ценама у односу на 

другу и трећу категорију свињског 

меса, али и на производе од меса у 

малопродајним трговинским 

објектима.  Ситуација је додатно 

отежана чињеницом да нису биле 

ограничене цене основних хранива за 

свиње. 

 

2. Удружење за сточарство и прераду 

сточарских производа је 14.07.2022. 

упутило МПШВ молбу за подршку 

изменама Уредбе о ограничењу 

висине цена основних животних 

намирница – свињски бут, за укидање 

прописаног ограничења. 

 

3. Удружење за трговину се 

27.07.2022.  обратило МТТТ са 

следећим предлозима измена за 

свеже свињско и пилеће месо: 

• Свињско месо: да бруто маржа 

обрачуната на нето фактурну 

цену свих врста свежег 

свињског меса, умањену за 
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рабате и попусте од стране 

добављача, износи максимално 

12%. 

•  Пилеће месо: да се ограничи 

искључиво цена свежег целог 

пилета, тако да бруто маржа 

обрачуната на нето фактурну 

цену целог свежег пилета, 

умањену за рабате и попусте од 

стране добављача, износи 

максимално 10%, а да се остале 

категорије свежег пилећег меса 

изузму из Уредбе. 

 

4. Удружење за сточарство и прераду 

сточарских производа се 27.07.2022. 

обратило МПШВ са предлогом да се 

тренутна ситуација превазиђе тако да 

се цене производа за свињски бут, 

свињску плећку, свињски врат и 

свињску слабину по паритету 8:1 (на 

основу товљеника чија је цена 

успостављена на паритету 8kg 

кукуруза, што одговара 1kg живе 

свиње). Поред тога, предложена је 

корекција свињског меса у 
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малопродаји сходно промени цена 

кукуруза и товљеника на тражишту. 

 

5. Удружење за сточарствo и прераду 

сточарских производа се 30.08.2022. 

обратило МТТТ са предлогом за 

брисање члана 8. Уредбе, 

алтернативно, дати су следећи 

предлози: 

• Изузимање категорије свињски 

бут из Уредбе. Ограничење цене за 

свињски бут прелазни законски 

прописан временски период примене 

(од 15. новембра 2021. а у складу са 

чланом 39. Закона о трговини) који не 

може бити дужи од шест месеци од 

дана одређивања привремене мере. 

Такође, производња свињског меса од 

почетка године, закључно са јуном, 

смањена за око 11,2%, док је ниво 

залиха смањен за 56,1%, и 

реализација за 11%. У односу на исти 

период прошле године, производња 

свињског меса мања је за 4,5%. 

Према подацима Републичког завода 

за статистику o броју свиња са стањем 
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на дан 23. мај 2022, у односу на стање 

на дан 1. децембар 2021, мањи је 

укупан број свиња за 8%, свиња у тову 

за 20,9%, и крмача за 2,2%. У односу на 

десетогодишњи просек (2011–2020.), 

укупан број свиња мањи је за 6,5% или 

• Извршити корекцију цена 

свињског меса (плећка, врат, слабина) 

наведених Уредбом, у складу са 

променом цена кукуруза и товљеника 

на тржишту. Формирање цене 

производа требало би да се базира на 

основу цене товљеника, чија је цена 

установљена на паритету - 8kg 

кукуруза, што одговара 1kg живе 

свиње. Паритети су значајни за све 

врсте меса и на њима је потребно 

базирати тржишне цене, што је важно 

и у смеру је очувања сточарства у РС. 

Иницијатива за подршку пословању у 

сектору кланичне и месно – 

прерађивачке индустрије, по хитном 

поступку 

 

Чланице Одбора Удружења за 

сточарство и прераду сточарских 

Предлог је да се дефинише нови 

модел субвенција од стране 

надлежних државних органа за 

произвођаче хране и то за фарме 

које узгајају живу стоку, кланичну 

и месно-прерађивачку 

индустрију и извознике меса и 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

07.02.2022. 

10.04-1/8 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 
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производа ПКС, раније су предлагале 

повећање царинске заштите домаће 

индустрије и увођење посебне мере 

заштите - прелевмана приликом увоза 

прерађевина од свињског меса из 

разлога неповољне ситуације у 

домаћој прерађивачкој индустрији, 

али иста није наишла на позитиван 

одговор. 

Актуелна ситуација на тржишту у 

производњи живих свиња је веома 

неповољна, с обзиром на ниску цену 

товљеника, а узгој у производњи је 

скупљи и до 30% у односу на ЕУ. 

 

 

 

 

прерађевина од меса.  

Чланице Удружења за сточарство 

и прераду сточарских производа 

сматрају да уколико би били 

обезбеђени подстицаји који би 

подразумевали и доказивање 

процеса производног ланца од 

њиве до трпезе, укључујући и 

домаће кооперанте, може се 

очекивати да би исти имали 

позитиван ефекат за домаћу 

производњу. На овај начин, 

држава би домаћој примарној и 

прерађивачкој индустрији 

послала позитиван сигнал о 

потреби и значају подизања 

квалитета товљеника, чиме би се 

оствариле адекватније извозне 

могућности, постигла већа 

конкурентност производа на 

глобалном нивоу, а уједно би се 

подстакло инвестирање у 

квалитет производње. 
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Молба за усвајање Правилника о 

методама за узорковање и 

испитивање хране ради утврђивања 

присуства и нивоа контаминената 

 

На основу закључака са састанка 

одржаног у ПКА, на коме су 

присуствовали представници 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде и чланице 

више групација у оквиру Удружења за 

биљну и прехрамбену индустрију ПКС, 

постигнут је договор за упућивање 

иницијативе са молбом за брзу 

реакцију у циљу доношења 

Правилника о методама за 

узорковање и испитивање хране ради 

утврђивања присуства и нивоа 

контаминената. 

Неопходно је да се убрза 

усвајање Правилника, јер 

дефинише начин узорковања и 

испитивања различитих 

контаминената у храни, што ће 

омогућити већу уједначеност у 

раду службених лабораторија, 

ефикасније праћење добијених 

резултата службених контрола, а 

све у циљу што бољег 

обезбеђења заштите и здравља 

људи. 

Предлог 

Правилника о 

методама за 

узорковање и 

испитивање 

хране ради 

утврђивања 

присуства и 

нивоа 

контаминената 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

23.09.2021. 

10.06-1/21 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

 

 

Иницијатива за доношење 

подзаконског акта у вези са 

применом чл. 8. и 9. Закона о 

уређењу тржишта пољопривредних 

производа 

 

Народна скупштина Републике Србије 

Имајући у виду чињеницу да је 

чл. 8. и 9. Закона предвиђено 

доношење подзаконског акта 

којим се уређује класирање 

трупова и поступак контроле 

класирања и усклађености са 

тржишним стандардима, као и 

Закон о уређењу 

тржишта пољо-

привредних 

производа („Сл. 

гласник РС“, број 

67/21) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

21.07.2021. 

10.04-1/14 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 
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је 30.06.2021. усвојила Закон о 

уређењу тржишта пољопривредних 

производа („Сл. гласник РС“, број 

67/21) који је у примени од 10.07.2021, 

изузев одредби чл. 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 

30, 39 – које су у примени од 

01.01.2022.  

Предметним законом се уређују 

захтеви и мере уређења тржишта 

пољопривредних производа, трговина 

са другим државама, као и друга 

питања од значаја за уређење 

тржишта пољопривредних производа. 

чињенице да ће одредбе Закона 

и будућег подзаконског акта 

подразумевати обавезу 

прилагођавања пословања 

привредних субјеката из области 

кланичне индустрије и сточарске 

производње (област свињарства 

и говедарства), предложено је 

укључивање представника 

Удружења за сточарство и 

прераду сточарских производа 

Привредне коморе Србије, у рад 

радне групе на изради 

предметног подзаконског акта.  

Предлог за формирање радне групе 

за решавање питања 

административне неусаглашености  

елемената ветеринарског 

сертификата за извоз хране која 

садржи састојке анималног порекла 

између Србије и земље увозника 

(упућен предлог чланова РГ из ПКС)  

 

На основу закључака са састанка 

одржаног у Министарству 

пољопривреде, шумарства и 

Предложено је да се радна група 

формира у кратком року, да се у 

рад укључе и представници 

фитосанитарне и 

пољопривредне инспекције, с 

обзиром на то да ће се јављати 

потреба за издавање службених 

сертификата и за друге 

производе. 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

25.03.2021. 

10.06-1/13 

 

*Реализовано у 

делу за дечију 

храну-

ветеринарски 

сертификат 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту 

биља 

Министарство 

здравља 
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водопривреде дана 17.03.2021, на 

коме су присуствовали представници 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

Министарства здравља и Привредне 

коморе Србије, заједнички је 

закључено да се формира оперативна 

радна група за решавање питања 

административне неусаглашености 

елемената сертификата између Србије 

и земље увозника на основу 

позитивних прописа и на захтев 

привреде. 

Молба за  

благовременим информисањем 

приврeдника за конкурисање и 

добијање субвенција за куповину 

пољопривредне механизације 

Старост пољопривредне 

механизације у РС је веома 

висока и треба субвенционисати 

ову област како би се повећала 

продуктивност производње. 

Према мишљењу компанија, 

постоји значајан простор како би 

се ови подстицаји још више 

користили, побољшањем 

транспарентности и 

благовременим информисањем 

компанија везано за време 

расписивања конкурса за 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

15.03.2021. 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 
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добијање субвенција, износе 

субвенција, као и многа друга 

питања, која се односе нпр. на то 

да ли се издају предрачуни и 

рачуни за набавку механизације, 

да ли ће или неће бити 

субвенција за набавку домаће и 

стране пољопривредне 

механизације, итд. 

Крајњи циљ је унапређење 

система транспарентности у 

директној комуникацији са 

корисницима субвенција које је 

потребно укључити у 

консултације у раној фази и на тај 

начин фокусирати програме и 

конкурсе на реалне потребе 

привреде. 

У целом процесу аплицирања за 

добијање субвенција за куповину 

пољопривредне механизације, 

нису укључене само трговинске 

фирме, већ и пољопривредна 

газдинства и произвођачи 

пољопривредних машина. 

Привредници сматрају да би 
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било добро системски решити 

ова питања, на начин да се 

одређене мере донесу 

благовремено и пре извођења 

пољопривредних радова, како би 

пољопривредници, произвођачи 

и трговци могли да планирају 

свој буџет и на основу тога 

донесу одлуку да ли ће 

инвестирати у опрему и куповину 

одређених машина.  

Предложено је организовање 

радног састанка како бисмо на 

тај начин размотрили 

конструктивне предлоге 

привредника у циљу унапређења 

транспарентности у вези са 

актуелним подстицајима 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

Предлог мера заштите производње 

скроба и производа од скроба  

 

На одржаном састанку са 

произвођачима скроба у ПКС, 

разматране су мере заштите 

Предлог чланова Групације 

произвођача и прерађивача 

лековитог, ароматичног и 

зачинског биља ПКС је да се 

уведу реципрочне мере са стране 

РС - увођење квота за увоз у 

/ 

 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

26.01.2021. 

10.06-1/5 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 
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производње скроба и производа од 

скроба, у циљу очувања производње у 

РС. 

Производи од скроба су на режиму 

квота за извоз у ЕУ- по систему 

увозних дозвола ЕУ (које је 

традиционално тржиште за 

пласирање производа), заједно са 

шећером. Са друге стране увоз из ЕУ 

истих сировина је на слободном 

режиму увоза у Србију. 

Споразум о слободној трговини 

између ЕУ и РС предвиђа могућност 

увођења опште мере заштите које се 

могу предузети у случају прекомерног 

увоза, а који би могао да нанесе 

озбиљну штету домаћој индустрији 

или да проузрокује озбиљне 

проблеме у неком сектору привреде 

(члан 41). Ова мера се најчешће 

односи на „замрзавање“ одобрених 

повластица, односно њихово 

смањење или укидање на ограничени 

временски рок на максимално 2+2 

године. 

Србију, скидање производа од 

скроба са система квота за извоз 

у ЕУ, што би омогућило директну 

продају партнерима у ЕУ, без 

посредовања увозника и 

увођење прелевмана, посебних 

мера заштите од прекомерног 

увоза производа скроба из ЕУ. 

  

 

*Одржан  

састанак са 

МПШВ сектором 

за рурални 

развој 

03.02.2021. и 

затражено да 

ПКС достави  

податке 

(повећање 

увоза, смањењу 

домаће 

производње, 

ценама 

производа из 

увоза у 

последњих 3-5 

година како би 

се могло 

сагледати да ли 

је дошло до 

поремећаја на 

домаћем 

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

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за додатне мере подстицаја у области производње цвећа и украсног биља; 

o Допуна шифарника биљне производње и друге намене земљишних парцела који је саставни део Правилника о упису у 

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

газдинства; 

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

ДИМЕТОАТ; 

o Проблеми у примени Закона о етанолу („Сл. гласник РС“, број 41/09) у делу који се односи на обавезе испуњавања услова 

произвођача; 

o Иницијатива за допуну Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава („Сл. гласник РС“, број 

64/11 и 63/13, престао да важи: 99/18, у делу који се односи на медицинска средства у хуманој медицини); ОВО НЕ ЗНАМ 

ШТА ЈЕ 

o Измена члана 61. Закона о безбедности хране у делу који се односи на стављање у промет нове хране („Сл. гласник РС“, број 

41/09 и 17/19); 

o Предлог за измену и допуну Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз 

диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном 

газдинству („Сл. гласник РС", број 88/17, 44/18-др. закон); 

o Иницијатива за укључење млинске и пекарске индустрије у систем подстицаја за инвестиције у прераду пољопривредних и 

прехрамбених производа у објекте и опрему за производњу. 
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МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива за измену и допуну 

Правилника о обрасцу дневне 

евиденције и годишњег извештаја о 

количинама пластичних кеса 

стављеним на тржиште Републике 

Србије и о начину његовог 

достављања („Сл. гласник РС“, број 

116/21) 

 

Последњом изменом Правилника који 

је ступио на снагу 10.12.2021. 

промењена је методологија 

извештавања, тако да су произвођачи и 

увозници у обавези да за 2021. 

извештавају о количини кеса 

стављеним на тржиште РС на основу 

две различите методологије из два 

правилника. 

 

 

Предложене су следеће измене 

Правилника: 

- одлагање примене 

Правилника са 10.12.2021. на 

01.01.2022. и последично 

извештавање да по новој 

методологији обухвати 

пословање почевши од текуће 

године – Изнет је став да је 

сврисходније да се 

извештавање за претходну 

годину врши по методологији 

која је била на снази пре 

измена Правилника, у циљу 

избегавања додатног 

административног посла 

привредника и неминових 

грешки које су у пракси 

видљиве када се примењује 

нова методологија 

Правилник о 

обрасцу дневне 

евиденције и 

годишњег 

извештаја о 

количинама 

пластичних кеса 

стављеним на 

тржиште РС и о 

начину његовог 

достављања („Сл. 

гласник РС“, број 

116/21) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

03.02.2022. 

09.03-3/4 

 

Министарство 

заштите животне 

средине 
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извештавања.  

-      члан 2. - брисати речи: 

„осим биоразградивих“ – 

Предложена измена дата је с 

обзиром на то да Образац 2. 

који чини саставни део 

Правилника, набраја све врсте 

пластике од којих се производе 

кесе, укључујући и 

биоразградиве кесе.  

-       допуна назива Правилника 

тако да гласи: „Правилник о 

обрасцу дневне евиденције и 

годишњег извештаја о 

количинама пластичних кеса за 

ношење и пуњење на месту 

продаје стављеним на тржиште 

Републике Србије и о начину 

његовог достављања“ - 

Предложена измена има за 

циљ да појасни да су предмет 

извештавања кесе за ношење 

које су израђене од било које 

врсте пластике намењене за 

пуњење на месту продаје и које 

се дају или продају 
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потрошачима на продајном 

месту роба или производа. На 

овај начин  се уклања у пракси 

честа недоумица која се односи 

на питања да ли се 

извештавање односи и на кесе 

за замрзивач, кесе за ђубре и 

слично. 

Увођење сакупљања три одвојене 

фракције у примарној селекцији 

(амбалажног) отпада  

 

Предлог програма управљања отпадом 

у РС за период од 2022-2031, 

предвидео је увођење минималног 

раздвајања отпада у примарној 

селекцији „две канте“, који неће 

допринети остваривању предуслова за 

коришћење отпада у циркуларној 

економији, као ни остваривању 

специфичних циљева према врсти 

амбалажног материјала, превасходно 

обавези да се достигне рециклажа 75% 

папира и картона до 2025. и 85% до 

2030. Квалитет отпадног папира и 

картона који ће се добијати, неће 

Предвидети јаче законске и 

економске механизме који ће 

допринети избегавању 

ситуације у којој постављени 

циљеви нису остварени, као 

што је случај са претходном 

Стратегијом   управљања 

отпадом за период 2019-2024. у 

РС, пре свега у степену 

примарне сепарације отпада и 

рециклаже, изградњи 

инфраструктуре и престанку 

одлагања отпада на 

несанитарне депоније и 

сметлишта. 

Предложено је да Предлог 

програма предвиди сакупљање 

три одвојене фракције тј. 

Предлог 

програма 

управљања 

отпадом у РС за 

период од 2022-

2031.  

*Раније упућена 

иницијатива 

 

19.01.2022. 

10.03-5/1 

Министарство 

заштите животне 

средине 
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одговарати потребним стандардима за 

његову употребу као сировинe која ће 

се користити за нови производ и неће 

моћи да буде рециклиран. Овакав 

приступ ће и даље имати за последицу 

наставак увоза отпадног папира и 

картона, како би фабрике могле да 

задовоље своје капацитете.  

Мешањем отпадног папира/картона са 

осталим амбалажним отпадом долази 

до контаминације папира/картона који 

не може бити рециклиран јер не 

задовољава услове квалитета сировине 

за производњу материјала који су 

предмет производње у фабрикама 

папира/картона, а који се користе као 

примарна, односно секундарна 

паковања у значајној мери и 

прехрамбених производа. Мешањем 

отпадног папира и картона са другом 

амбалажом у којој су били 

складиштени и течни производи, 

долази до квашења отпадног 

папира/картона који под дејством 

влаге, као органска материја 

ферментирају и труле, те на тај начин 

папир/картон, пластика/метал 

и стакло.  

Предложеним решењем ће се 

створити предуслови за 

добијање што квалитетније 

сировине, њихову употребу у 

рециклажној индустрији, већи 

степен заштите животне 

средине и испуњење 

прописаних специфичних 

циљева за сваки од материјала. 

Такође, трошкови ове три 

одвојене фракције одвојеног 

сакупљања оправдавају 

рециклажу, јер смањују 

трошкове додатног сортирања 

и дају већу тржишну вредност 

сортираног материјала за даљу 

употребу, што представља 

директну погодност за животну 

средину. 
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не задовољавају минимум услова за 

употребу у рециклажној индустрији за 

производњу папира и картона као 

новог производа. 

Такође, предлогом употребе „две 

канте“, не долазимо до једног од 

приоритетног циља - Седмог акционог 

програма ЕУ за животну средину до 

2020 (Одлука 1386/2013/EU) који се 

односи на обезбеђење 

висококвалитетног рециклирања 

укључујући продужену одговорност 

произвођача и развијања тржишта 

секундарних сировина.  

Предлог нацрта уредбе о управљању 

асфалтним отпадом 

 

Законом о управљању отпадом („Сл. 

гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 

95/18-др.закон) није још увек 

успостављен законодавно-правни 

оквир за управљање грађевинским 

отпадом, у који спада и асфалтни отпад 

из нискоградње, односно недостаје 

пропис који дефинише управљање 

овом врстом отпада, као и дефинисање 

Узети у разматрање 

достављени Предлог нацрта 

уредбе о управљању 

асфалтним отпадом и 

предузети даље активности 

до усвајања. 

Закон о 

управљању 

отпадом („Сл. 

гласник РС”, бр. 

36/09, 88/10, 

14/16, 95/18-др. 

закон) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

01.11.2021. 

09.07-2/17 

 

Министарство 

заштите животне 

средине 

 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

 



96 
  

статуса рециклираног отпада и његове 

даље употребе. 

Привредна комора Србије формирала 

je интерни тим у чијем саставу су били 

представници стручних служби 

Привредне коморе Србије и 

представници привреде. Након 

одржаног низа састанака и разматрања 

достављених предлогa сачињен је 

Предлог нацрта Уредбе о управљању 

асфалтним отпадом и текст 

образложења. 

У материјалу су након анализе стања у 

погледу тренутне законске регулативе 

у РС и важеће ЕУ регулативе, као и 

извршеног мониторинга о депонијама 

струганог асфалта у РС, предложене 

методе и техничке карактеристике за 

употребу рециклираних материјала и 

повећање степена рециклаже и 

поновне употребе отпадног асфалта у 

путној инфраструктури.  
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Проблеми произвођача боја и лакова 

у вези са процесом управљања 

отпадом у Републици Србији 

 

Групација произвођача боја и лакова, 

Удружења за хемијску, гумарску 

индустрију и индустрију неметала у 

Привредној комори Србије, 

разматрала је проблеме са којима се 

овај део привреде суочава када је у 

питању збрињавање опасног 

индустријског отпада.  

Наведени проблеми односе се на 

немогућност реализовања уговора са 

више оператера за третман отпада по 

основу издате дозволе, с обзиром да су 

им исте делимично или у потупности 

одузете од стране Министарства 

заштите животне средине. 

Због одузимања дозвола овлашћеним 

оператерима за складиштење и 

третман опасног отпада, дугог рока за 

исходовање нових дозвола, 

произвођачи боја и лакова су у 

ситуацији да генерисани отпад 

складиште на произвођачкој локацији. 

Предложено је да 

Министарство заштите животне 

средине понуди 

произвођачима, генераторима 

отпада, привремено решење за 

безбедно збрињавање овог 

отпада, с обзиром да су 

постојећи капацитети унутар 

фабрика готово пуни. 

Закон о 

управљању 

отпадом („Сл. 

гласник РС“, бр. 

36/09, 88/10, 

14/16, 95/18 - др. 

закон) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

02.04.2021. 

09.03-2/10 

 

* 02.06.2021. ПКС је 

делегирала 

представника у РГ 

за израду нацрта 

закона 

 

*ПКС је 05.11.2021. 

у оквиру одржане 

јавне расправе, 

доставила 

надлежном 

министарству 

коментаре на 

Нацрт закона о 

отпаду 

Министарство 

заштите животне 

средине 
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Убрзаном смањењу складишних 

капацитета произвођача, доприноси и 

складиштење амбалажног отпада који 

су произвођачи у обавези да преузму 

приликом враћања истог од купаца и 

даље предају оператерима.  

Такође, скраћује се и дозвољени 

временски период привременог 

складиштења ове врсте отпада, 

дефинисан Законом о управљању 

отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 

88/10, 14/16,95/18 - др. закон), те су 

произвођачи боја и лакова суочени и 

са потенцијалним прекорачењем истог. 

Оваква ситуација не утиче само на 

пословање привредних субјеката кроз 

додатне финансијске трошкове, већ  

може директно утицати на безбедност 

и здравље запослених и животну 

средину. 

Проблеми привредних субјеката у 

вези са процесом управљања 

отпадом у Републици Србији 

 

Решавање проблема индустријског 

отпада, посебно опасног отпада, 

У складу са изнетим проблемом 

предложено је да 

Министарство заштите животне 

средине понуди 

привреди/генераторима отпада 

алтернативно, макар и 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

05.03.2021. 

09.03-2/8 

 

Министарство 

заштите животне 

средине 
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представља велики проблема са којим 

се суочава наведени сектор. Отпад, 

посебно опасан отпад, највише се 

генерише индустријском 

производњом и представља велики 

ризик по здравље становништа и 

загађење животне средине, уколико се 

не збрињавања на прописан и 

правилан начин.  

Према информацијама Агенције за 

заштиту животне средине, 2019. 

године регистровано је 2.360 важећих 

дозвола за управљање отпадом. 

Неведени број је смањен у односу на 

2016. и 2017. годину. Разлог томе је 

што је одређени број дозвола за 

сакупљање и транспорт отпада истекао 

(период важења је 5 година), а 

оператери их нису обновили. 

Одређени број дозвола је и одузет 

оператерима.  

 

привремено решење за 

безбедно збрињавање овог 

отпада, с обзиром да су 

постојећи капацитети унутар 

фабрике готово пуни, односно у 

ситуацији када је скоро 

немогуће пронаћи оператера 

који може да збрине: 

1. Опасан отпад 

2. Течни отпад - независно од 

тога да ли је опасан или 

неопасан, нарочито уколико 

према карактеризацији отпад 

дефинишу више врста 

индексних бројева. 

Поред тога, предлажена је и 

хитна организација састанка, а у 

циљу отварања дијалога 

између Министарства заштите 

животне средине, Одељења за 

управљање отпадом и 

оператера за управљање 

отпадом, ради 

идентификовања проблема, 

препрека и могућих решења, 

која би била у интересу 

*Одржана су два 

састанка са 

представницима 

Министарства 

 

*Министарство ће 

ПКС доставити 

драфт измена 

Закона како би се 

обухватили сви 

предлози привреде 

(увоз отпада и 

коришћење у 

енергетске сврхе, 

третман, 

складиштење 

индустријског 

отпада, 

унапређење 

система издавања 

дозвола 

оператерима за 

третман отпада у 

земљи и 

увоз/извоз). Након 

што МЗЖС 
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привреде, државе, грађана и 

животне средине. 

размотри све 

предлоге биће 

формирана РГ за 

измену Закона 

 

*25.03.2021.  

ПКС је достављен 

полазни текст за 

израду новог 

нацрта закона о 

управљању 

отпадом 

 

*09.04.2021. 

Упућени коментари 

ПКС на радну 

верзију предлога 

 

* 02.06.2021.  

ПКС је делегирала 

представника у РГ 

за израду нацрта 

закона 

 

*ПКС је 05.11.2021. 

у оквиру одржане 
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јавне расправе, 

доставила 

надлежном 

министарству 

коментаре на 

Нацрт закона о 

отпаду 

Иницијатива индустрије за измене 

Закона о управљању отпадом 

 

Проналажење ефикасног, а 

истовремено системског и одрживог 

решења на захтеве који су приоритетни 

за привреду. 

Систем управљања отпадом у РС не 

развија се жељеним темпом. 

Последње суштинске измене Закона о 

управљању отпадом извршене су 2010. 

и 2016, а Јавне расправе спроведене су 

2017. и 2019, али без крајњег епилога.  

Измене Закона о управљању отпадом, 

као кровног закона којим се регулишу 

токови отпада, неопходне су, пре свега 

због потребе редефинисања 

управљања отпадом који генерише 

индустрија. 

Потребно је извршити измене 

предметног закона, формирати 

Радну групу која би на основу 

предлога измена које постоје, 

брзо и ефикасно могла да 

заврши рад и припреми Нацрт 

измена Закона о управљању 

опрадом. 

 

Закон о 

управљању 

отпадом („Сл. 

гласник РС“, бр. 

36/09, 88/10, 

14/16, 95/18 - др. 

закон) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

02.02.2021. 

13.04-1/5 

 

*02.06.2021. ПКС 

је делегирала 

представника у 

РГ за израду 

нацрта закона 

 

*ПКС је 

05.11.2021, у 

оквиру одржане 

јавне расправе, 

доставила 

надлежном 

министарству 

Министарство 

заштите животне 

средине 
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коментаре на 

Нацрт закона о 

отпаду 

 

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

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за одлагање плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; 

o Предлог правилника о техничким и другим захтевима за пластичне кесе за ношење и о оцењивању усаглашености; 

o Предлози привреде за имплементацију пакета брзих, ефикасних и ефективних мера у циљу спречавања загађења ваздуха у 

градским срединама Србије; 

o Накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада. 
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива за одлагање 

примене члана 17. Правилника о 

изменама и допунама 

Правилника о техничком 

прегледу возила („Сл. гласник 

РС“, број 62/22) 

 

Примена члана 17. којим се 

допуњује члан 36. став 2. 

Правилника о техничком прегледу 

возила, за већину техничких 

прегледа изискује ангажовање 

додатних извршилаца на линији 

техничког прегледа возила.  

С обзиром на постојећу 

доступност кадрова овог типа на 

тржишту радне снаге и кратак рок 

ступања на снагу Правилника 

(04.06.2022), велики број 

Предложено је да се примена члана 

17. Правилника о изменама и 

допунама Правилника о техничком 

прегледу возила, одложи за 6 

месеци, како би се у том периоду 

могли ангажовати додатни 

извршиоци и тиме обезбедило 

несметано обављање техничке 

контроле за све типове возила. 

 

Правилник о 

изменама и 

допунама 

Правилника о 

техничком 

прегледу 

возила („Сл. 

гласник РС“, 

број 62/22) 

*Упућена 

иницијатива  

 

09.06.2022. 

11.07-1/15 

 

Министарство 

унутрашњих 

послова 
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техничких прегледа ће имати 

потешкоћа у примени истог и 

биће принуђен да престане са 

техничком контролом појединих 

типова возила. 

 

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

▪ Из 2020. године: 

o    Иницијатива за измену Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката                  

за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности, („Сл. гласник РС“, број                     

114/17), Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, („Сл. гласник РС“, број 1/18) и                     

Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ“, број 24/87) - Одговор                    

МУП број 217-173/21 од 03.02.2021. у коме информишу ПКС да је Правилник о техничким нормативима за безбедност од                    

пожара и експлозија објављен у „Сл. Листу СФРЈ“ и да не постоји законска могућност измене истог, те да је потребно                    

приступити изради потпуно новог правилника који уређују ову област. Предлози ПКС ће бити узети у разматрање. 
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНAРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Реализација пројекта на 

изградњи тунела кроз Кадињачу 

и обилазнице око Ужица 

 

Подручје Бајине Баште, али и 

дела Подриња и Републике 

Српске које гравитира даље ка 

Ужицу и Западној и Централној 

Србији, упућено је на коришћење 

магистралног пута I Б реда бр.28 

који обухвата и деоницу преко 

превоја Кадињача. На овом делу 

пута, због природе терена и 

тешкоћа у његовом одржавању, 

саобраћај је отежан и успорен, 

што посебно представља 

проблем у зимским месецима. 

Наведено се одражава на 

комплетну популацију, а посебно 

отежава рад пословне заједнице, 

Имајући у виду да је наведени 

пројекат од великог значаја за даље 

оснаживање привреде и економски 

напредак РС, предложено је да се у 

што  краћем року приступи 

реализацији пројекта изградње 

тунела кроз Кадињачу и обилазнице 

око Ужица, а све у циљу несметаног 

обављања привредне делатности, 

очувања ликвидности и виталности 

компанија и радних места, 

успостављања бржег транспорта 

људи и роба, смањења трошкова, 

економског развоја Златиборског 

округа, посебно у области саобраћаја, 

туризма и трговине као и бољег 

повезивања Републике Српске и РС. 

 

/ *Упућена 

иницијатива 

 

15.08.2022. 

09.02-1/42 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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јер утиче на безбедност, али и 

конкурентност привредних 

субјеката, због успореног протока 

људи и роба, уз честа 

непредвиђена задржавања. 

Наведени проблем је препознат 

од стране Владе РС и изградња 

обилазнице око Ужица и тунела 

кроз Кадињачу означена је као 

пројекат од националног значаја.  

Oмогућавање продужења рокова 

уградње нових помоћних и 

главних бродских мотора 

дефинисаних у ES-TRIN 2021/1 

стандарду на STAGE IIIa за 

бродове који вију заставу 

Републике Србије 

 

Основни разлози за доношење 

овакве одлуке у интересу 

домаћих бродарстава која желе 

да инвестирају у своју флоту и 

уопште за стање националне 

флоте у погледу техничке 

исправности и еколошких 

стандарда, су: 

Потребно је да надлежни органи 

омогуће домаћим бродарствима 

додатни рок за почетак обавезне 

уградње мотора стандарда STAGE V од 

31.12.2023. а да до тог рока буде 

омогућена набавка и почетак уградње 

мотора који су према стандарду STAGE 

IIIa који је веома високих критеријума 

у погледу заштите животне средине и 

емисије штетних материја а доступан 

је на тржишту.  

Тиме би се омогућило даље 

унапређење и модернизација домаће 

флоте, повећала безбедност 

пловидбе, обезбедила већа 

стабилност транспортних ланаца, 

/ *Упућена 

иницијатива 

 

04.07.2022. 

11.04-5/22 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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- Захтев стандарда ES-TRIN 2021/1 

у погледу рокова почетка уградње 

мотора степена STAGE V до 

последњег продужаваног рока 

01.07.2022. није усклађен са 

стварним стањем на тржишту 

мотора и немогуће га је испунити.   

Чињеница је да је данас веома 

тешко купити мотор стандарда 

STAGE V и да произвођачи тек 

почињу са производњом таквих 

мотора, чија је испорука могућа 

најраније крајем 2024. 

- Дешавања на истоку Европе, 

енергетска криза, блокада лука, 

трговинска криза на тржишту 

хране, енергије и сировина, нагли 

раст цена сировина и готових 

производа, додатно отежава 

пословање бродарских 

компанија, као и произвођача 

мотора и уноси даље 

неизвесности у могућности да се 

на тржишту скоро појаве мотори 

стандарда STAGE V. Постоје 

реалне сумње да ће ова класа 

повећала упосленост у сектору 

бродоградње и речне пловидбе, 

смањила потрошња фосилних горива, 

уља и мазива, смањила емисија 

штетних гасова и унапредило 

пословање целокупног транспортног 

система РС.  
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мотора бити доступна чак и у 

роковима који су тренутно на 

снази, посебно за купце из 

земаља ван ЕУ. 

- Сервиси и делови за застареле 

моторе се све теже набављају те 

увек постоји реална могућност да 

брод буде искључен из 

саобраћаја и због мањег квара, 

због недостатка делова или 

продуженог рока такве набавке. 

Тиме би се извесно умањио 

транспортни капацитет домаће 

флоте а бродови искључивали из 

саобраћаја и због мањих кварова. 

Бродовласницима треба да буде 

омогућено да што пре 

ремоторизују такве бродове и 

уграде моторе каквих стварно 

има на тржишту тренутно и који 

имају добру техничку подршку и 

поузданост у раду, а то су мотори 

класе STAGE IIIa и тако избегну 

наведене ситуације. 

- Набавка мотора STAGE IIIa је 

веома отежана, потражња и цене 
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ових мотора су у сталном порасту 

и тренутни рокови испоруке за 

ову класу мотора су 

проблематични. Неопходно је 

брзо донети одлуку о 

инвестирању у нове моторе и 

поручити их по тренутним 

ценама, јер ће набавка мотора 

било које класе до 2024-те године 

коштати значајно више него сада. 

- Кретање цена гвожђа и челика, 

као и осталих материјала и 

опреме која је потребна за израду 

ових мотора, указују да ће цена 

мотора за 2-3 године бити далеко 

виша од цене мотора који се 

данас нуде на тржишту а куповна 

моћ бродарстава ће у наредном 

периоду опадати због поменутих 

неповољних процеса и криза. Све 

наведено иде на штету бродара и 

могућности да се домаћа флота 

модернизује и усклади са 

европским прописима. 

 



110 
  

Иницијатива за обезбеђење 

приоритетног снабдевања 

горивом железничких оператера 

 

Проблем представљају 

поремећаји у снабдевању 

нафтним дериватима и раста 

цена истих на глобалном нивоу, 

услед којих је Влада РС Уредбом 

о изменама Уредбе о ограничењу 

висине цена деривата нафте, 

применила мере за 

ограничавање раста цена и 

обезбеђивања снабдевања, 

првенствено у малопродаји. 

Последице ових поремећаја се, у 

највећој мери, одражавају на 

прекиде снабдевања и 

недостатак горива у велепродаји. 

Железнички оператери, за 

разлику од друмских, немају 

могућност снабдевања у 

малопродаји и свака несташица 

или прекид у снабдевању у 

велепродаји може довести до 

обустављања железничког 

Предлог чланица је да се подржи 

иницијатива, како би се у што краћем 

року изнашла решења и механизми 

за обезбеђење приоритетног 

снабдевања погонским горивом 

железничких оператера.  

Такође, Групација за железнички 

саобраћај ПКС, је, у циљу пружања 

подршке даљем развоју теретног 

железничког саобраћаја, упутила 

Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

иницијативу број: 11.04-5/12, 

21.03.2022.  Предмет иницијативе је 

успостављање права на рефакцију 

плаћених акциза за преузето гориво у 

погонске сврхе, при обављању 

железничког транспорта дизел вучом. 

Молба је да се подржи ова 

иницијатива и покрене предмет ка 

Министарству финансија за измене и 

допуне Закона о акцизама. 

Закон о 

акцизама („Сл. 

гласник РС“, бр. 

22/01, 73/01...., 

...153/20, 53/21) 

 

Уредба о 

ограничењу 

висине цена 

деривата нафте, 

(„Сл. гласник 

РС“, број 63/22) 

 

 

*Упућена 

иницијатива 

 

01.07.2022. 

11.04-5/21  

 

 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре  
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саобраћаја дизел вучом. 

Оператери се већ сусрећу са 

критичним ситуацијама и уколико 

се ситуација са снабдевањем 

горивом не стабилизује, могу се 

очекивати заустављене 

локомотиве на мрежи. 

Положај железничких оператера 

је специфичан, с обзиром на то 

да: 

- Стратешка индустрија РС зависи 

од железничких транспортних 

услуга, 

- Значајан део терета, чији се 

превоз доводи у питање због 

поремећаја у снабдевању 

горивом, представљају управо 

нафтни деривати, 

- Обим дизел вуче, односно 

потрошње горива је значајно 

повећан услед затварања главних 

пружних праваца због изградње и 

реконструкције, те се користе 

алтернативни правци који су 

знатно дужи и нису 

електрификовани, 
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- Железнички оператери 

практично немају алтернативне 

изворе снабдевања горивом. 

Примена Европског стандарда о 

утврђивању техничких захтева за 

бродове унутрашње пловидбе 

(ES-TRIN) и иницијативе чланица 

Групције за речно бродарство 

ПКС у вези са тим стандардом 

 

Проблеми у примени Eвропског 

стандарда о утврђивању 

техничких захтева за бродове 

унутрашње пловидбе (ES-TRIN):  

1.   За кормиларске системе је 

предвиђено да се раздвоје 

напајања главног и помоћног 

кормиларења, тако да ће бити 

потребно да се уграде два 

посебна танка за хидраулично 

уље за сваки систем посебно, 

посебни цевоводи, уградња 

аларма за низак ниво уља. 

Предвиђено је да се ове одредбе 

примењују од 01.01.2026. и то на 

дан обнове бродског 

Предлози чланица Групације за речно 

бродарство су: 

- да се на основу Eвропског стандарда 

о утврђивању техничких захтева за 

бродове унутрашње пловидбе (ES-

TRIN), члан 6.04 ставови 1, 2. и 3 

поменута одредба примењује, а у 

члану 06.03, став 1. дате су додатне 

прелазне одредбе за пловила која су 

већ у експлоатацији и овде је 

потребно примењивати одредбу 

почев од 01.01.2026. и то на дан 

обнове бродског сведочанства, а не 

раније, 

- да се на основу Eвропског стандарда 

о утврђивању техничких захтева за 

бродове унутрашње пловидбе (ES-

TRIN), члан 6.03 став 5. поменута 

одредба примењује према ES-TRIN-у и 

ради преглед на 8 година; 

- да на основу Eвропског стандарда о 

утврђивању техничких захтева за 

Eвропски 

стандард о 

утврђивању 

техничких 

захтева за 

бродове 

унутрашње 

пловидбе (ES-

TRIN) издање 

2021/1 

*Раније 

упућена 

иницијатива  

 

09.05.2022. 

11.04-5/16 

 

*20.05.2022. 

одржана 

седница 

Групације за 

речно 

бродарство на 

којој су учешће 

узели 

представници  

МГСИ –Сектора 

за водни 

саобраћај и 

безбедност 

пловидбе 

и Управе за 

утврђивање 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре  
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сведочанства, а не раније. 

2. Прегледи кормиларског 

система раде се тренутно на три 

године иако је према ES-TRIN–у 

предвиђено да се раде на осам 

година, члан 6.03 став 5. 

3.      Код сидрених уређаја ES-

TRIN -ом је дата формула за 

прорачун тежине сидара и јачине 

ланца које треба задовољити да 

би објекти добили дозволу да 

могу да гурају одређену вучу. 

Такође, дат је и прорачун за 

одређивање тежине сидара за 

потиснице. Неки пловни објекти 

задовољавају овај захтев, а неки 

не задовољавају. Примена овог 

захтева такође је обухваћена 

прелазним одредбама и овај 

захтев се примењује од 

30.12.2024. Овај захтев такође не 

сме да буде услов до 30.12.2024. 

приликом вршења редовног 

прегледа за објекте који су у 

саобраћају. Оно што је и 

најважније у прелазним 

бродове унутрашње пловидбе (ES-

TRIN), примена овог захтева такође 

буде обухваћена прелазним 

одредбама и да се овај захтев 

примењује од 30.12.2024. Овај захтев 

такође не треба да буде услов до 

30.12.2024. приликом вршења 

редовног прегледа за пловне објекте 

који су већ у експлоатацији. Оно што 

је и најважније у прелазним 

одредбама за сваки овај захтев стоји 

НЗП и тачно је дефинисано значење – 

да се не примењује на пловне објекте 

који су већ у саобраћају. 

- да се на основу Eвропског стандарда 

о утврђивању техничких захтева за 

бродове унутрашње пловидбе (ES-

TRIN), примена овог захтева и Уредбе 

(EУ) 2016/1628, продужи рок замене 

мотора како би се рок и стање 

тржишта ускладили као и могућности 

компанија на примену стандарда. 

Поред тога уградња мотора нове 

генерације изискује знатна додатна 

улагања не само за куповину мотора 

него и за реконструкцију основе 

способности 

бродова за 

пловидбу, 

размотрена је 

предметна 

инцијатива и од 

стране чланица 

Групације 

изнети су 

проблеми у 

примени 

појединих 

чланова ’’ES-

TRIN 

стандарда’’ при 

 њиховом 

спровођењу у 

пракси. 
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одредбама за сваки овај захтев 

стоји НЗП и тачно је дефинисано 

значење – да се не примењује на 

пловне објекте који су већ у 

саобраћају. У члану 33.03 дате су 

додатне прелазне одредбе за 

пловила и пловне објекте за које 

је кобилица положена пре 

01.01.1985, где нису предвиђени 

рокови за примену одређених 

захтева, већ стоји само напомена 

НЗП, што иде у прилог да се ови 

захтеви не примењују на објекте 

у саобраћају осим ако се ради о 

замени, преградњи и новом 

уређају. 

4. Омогућавање продужења 

рокова уградње нових помоћних 

бродских мотора (бродских 

агрегата). 

5.  Омогућавање продужења 

рокова уградње нових бродских 

мотора. 

 

 

мотора и прилагођавања целокупног 

дела трансмисије на пропулзију. 
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Значајан поремећај цена на 

тржишту грађевинских 

материјала 

 

Привредној комори Србије 

обратиле су се грађевинске 

компаније које послују на 

територији РС поводом 

потешкоћа са којима се суочавају 

у процесима реализације 

пројеката, указујући на значајне 

поремећаје цена на тржишту 

грађевинских материјала. 

Поремећај цена грађевинских 

материјала и сировина на 

глобалном тржишту узрокован 

пандемијом коронавируса, 

компаније су, како наводе, 

успевале да превазиђу уз помоћ 

одлука државе и економских 

мера за ублажавање негативних 

последица Ковид 19, међутим 

услед актулене светске кризе 

изазване ситуацијом у Украјини, 

цене материјала и сировина на 

глобалном тржишту су 

Предложено је да се, у најкраћем 

року, одржи састанак. Циљ састанка је 

формирање радног тима чији би 

задатак био да да препоруке за 

уговорне одредбе којима ће се 

омогућити превазилажење 

непредвиђених околности и 

предложи методе „актуелизације 

цена“ у циљу регулисања 

диспаритета, било да се ради о 

уговорима са фиксним или 

променљивим ценама. 

/ *Раније 

упућена 

иницијатива  

 

11.04.2022. 

09.02-1/21 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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вишеструко увећане и 

новонастала ситуација је у 

потпуности променила услове 

пословања грађевинских 

компанија. 

Општи пораст и поремећај цена 

на тржишту грађевинских 

материјала није препознат кроз 

актуелне уговоре инвеститор-

извођач-кооперанти, односно реч 

је најчешће о уговорима са 

фиксном ценом, док тек мањи  

број  уговора садржи члан са 

одредницом клизне скале, која 

нажалост тешко може да 

обезбеди превазилажење ове 

проблематике. Наведена ситација 

нужно доводи извођаче радова, 

односно, грађевинска предузећа 

до неликвидности и рапидног 

пропадања. Уз објективну 

претпоставку да ово није намера 

инвеститора, а у жељи да се 

одржи динамика извођења 

радова, сматрамо да је за 

превазилажење тренутне 
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ситуације неопходно применити 

методе "акуелизације цена“ на 

месечном нивоу. „Актуелизација 

цена“ подразумева корекцију 

цене улазних параметара, уз 

задржавање већ уговорених 

норматива. Примена ове методе 

на постојеће уговоре омогућила 

би да се уговорне стране могу 

бранити од могућег погубног и 

разарајућег утицаја на пословање 

и привреду у опште. 

Трајање нестабилности понуде и 

цена грађевинског материјала 

тешко се може проценити, а 

извођачи и подизвођачи су 

заинтересовани да активно 

допринесу договору са 

надлежним институцијама. 

Предлог за измену и допуну 

Правилника о посебној врсти 

објеката и посебној врсти радова 

за које није потребно 

прибављати акт надлежног 

органа, као и врсти објеката који 

се граде, односно врсти радова 

Предлаже се  измена и допуна на 

начин да се чланом 2. тачка 11. 

Правилника, обухвате и контејнери за 

опрему у водопривреди са пратећим 

рововима за полагање инсталација, 

како би се олакшало и омогућило 

ефикасније пословање у области 

Правилник о 

посебној врсти 

објеката и 

посебној врсти 

радова за које 

није потребно 

прибављати акт 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

22.02.2022. 

09.03-3/5 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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који се изводе, на основу 

решења о одобрењу за 

извођење радова, као и обиму и 

садржају и контроли техничке 

документације која се прилаже 

уз захтев и поступку који 

надлежни орган спроводи („Сл. 

гласник РС“, бр. 102/20, 16/21, 

87/21) 

 

У РС постоји велики број како 

регионалних и градских, тако и 

малих месних водовода који 

испоручују пијаћу воду 

грађанима. Већину ових 

водовода чине мали месни 

системи водоснабдевања са 

ограниченим материјалним, 

људским и другим ресурсима. 

Развојем опреме за третман воде 

све већа потреба је за малим, 

компактним системима за 

третман пијаће воде 

контејнерског типа, који имају 

капацитет за квалитетну, 

економичну и поздану прераду 

водопривреде, али и индустрије која 

има потребе за третманом воде у 

свом производном процесу. 

надлежног 

органа, као и 

врсти објеката 

који се граде, 

односно врсти 

радова који се 

изводе, на 

основу решења 

о одобрењу за 

извођење 

радова, као и 

обиму и 

садржају и 

контроли 

техничке 

документације 

која се прилаже 

уз захтев и 

поступку који 

надлежни 

орган спроводи 

(„Сл. гласник 

РС“, бр. 102/20, 

16/21, 87/21) 
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сирове воде до квалитета који је 

прописан Правилником о 

хигијенској исправности воде за 

пиће. 

Опрема се у контејнерима 

испоручује и монтира на локацији 

водовода. Контејнери су 

монтажно-демонтажног типа, 

који се постављају на бетонску 

основу, могу се лако 

демонтирати и преместити на 

друго место производње. 

Контејнери су мањих димензија, 

од 10 до 15 м2 и у себи садрже 

опрему за филтрацију и 

дезинфекцију пијаће воде. Само 

повезивање контејнера се врши 

водоводним цевима који се 

полажу у ровове сличне микро 

рововима за оптичке каблове. 

Издавање Решења о одобрењу за 

извођење радова најчешће дуго 

траје, понекад годину и више 

дана.  

Чланом 2. Правилника, 
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прописани су објекти и радови за 

које није потребно прибављати 

акт надлежног органа, док је 

тачком 11. прописано да за 

контејнере за смештај 

електронско комуникационе и 

електроенергетске опреме и 

уређаја, микро ровови за оптичке 

и друге каблове, типски ормари 

за унутрашњу и спољну монтажу 

за смештај опреме 

електроенергетске комуникације 

и сл, није потребно прибављање 

акта надлежног органа, те су на 

овај начин водоводна предузећа 

стављена у неравноправни 

положај у односу на 

електроенергетска предузећа.  

Додатно, одредбама Правилника, 

у неравноправан однос стављени 

су корисници и произвођачи 

контејнерске опреме за 

водоводе. Потреба за брзим и 

ефикасним одвијањем послова 

подједнако је велика и у 

електропривреди и 
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водопривреди. Тим пре, што 

застарели водоводи, бунари и 

фабрике воде производе 

неквалитетну пијаћу воду за 

привреду, домаћинства и 

становништво. Проблем 

производње квалитетне пијаће 

воде актуелан је већ годинама 

уназад, а решавање овог 

проблема још увек траје. 

Иницијатива за измену 

Правилникa о проценту 

одржавања полазака у 

друмском саобраћају у 

међумесном и међународном 

превозу путника  („Сл. гласник 

РС“, број 125/21) 

 

С обзиром на то да се 

епидемиолошка ситуација још 

увек није нормализовала, као и 

да се иста погоршава због појаве 

новог соја COVID 19 – Omikrona, 

који се веома брзо шири, а који 

резултира свакедневним 

повећањем броја заражених, а 

У складу са наведеним, предложена 

је измена чл. 2. и 3. Правилника, тако 

да исти гласе: 

„До 30. априла 2022. аутобуски 

превозници су у обавези да у 

међумесном превозу обављају 

поласке за које постоје исказане 

потребе путника, али не мање од 50% 

претходно објављених полазака са 

регистрованих редова вожње, након 

чега је неопходно да превоз обављају 

у складу са регистрованим редом 

вожње. 

До 30. априла 2022. аутобуски 

превозници са важећим 

Правилник о 

проценту 

одржавања 

полазака у 

друмском 

саобраћају у 

међумесном и 

међународном 

превозу 

путника („Сл. 

гласник РС“, 

број 125/21) 

*Поновљено 

 

18.01.2022. 

11.04-5/1 

 

17.03.2022. 

11.04-5/11 

 

*Делимично 

реализовано 

 

*Донета 

измена 

Правилника 

којом је рок 

продужен до 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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има за последицу даље смањење 

броја путника на линијама на 

дневном нивоу, домаће 

компаније се и даље суочавају са 

тешким условима пословања и 

значајним финансијским 

губицима и крајње реалном 

пројекцијом да ће се губици и 

надаље повећавати. 

 

 

међународним дозволама за превоз 

путника у друмском саобраћају 

обављају поласке са одобреног реда 

вожње који је саставни део дозволе 

када постоје исказане потребе за 

одређеним међународним превозом 

путника, као и одобрење страних 

држава за обављање превоза путника 

на њиховој територији усклађено са 

актуелном епидемиолошком 

ситуацијом, након чега је неопходно 

да превоз обављају у складу са 

важећим међународним дозволама.“ 

01.04.2022. ПКС 

је предложила 

измену 

наведеног 

правилника на 

начин да се 

предвиђени 

рок 1.02.2022. 

продужи до 

30.04.2022.  

 

*Поновљена 

иницијатива- 

тражен 

продужетак 

рока - на начин 

да се 

предвиђени 

рок 01.04.2022. 

продужи до 

01.06.2022. 

 

*Влада РС је 

14.04.2022. 

донела Уредбу 

о допунама 
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Уредбе о 

мерама за 

спречавање и 

сузбијање 

заразне 

болести COVID-

19 којом су 

додати чл. 12а 

и 12б који се 

односе на 

објаву полазака 

и ADR 

сертификат. 

 

*Донет 

Правилник о 

проценту 

одржавања 

полазака у 

друмском 

саобраћају у 

међумесном и 

међународном 

превозу 

путника („Сл. 

гласник РС“, 
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број 51/22) – 

утврђен рок 

01.06.2022. и 

проценат - не 

мање од 85% 

претходно 

објављених 

полазака са 

регистрованих 

редова вожње. 

Иницијатива пословне заједнице 

за допуну листе граничних 

прелаза са приоритетним 

преласком теретних возила са 

воћем, поврћем и месом – 

Терминал Градина 

 

Дописом Управе царине број 148-

1-030-01-254/2020 од 07.07.2020. 

године, пословна заједница је 

обавештена о могућности 

приоритетног преласка теретних 

возила са воћем, поврћем и 

месом на граничним прелазима 

Батровци, Хоргош и Ватин, с 

обзиром да се ради о лако 

Предлог пословне заједнице - 

извозника Јабланичког и Пчињског 

управног округа је да се и на 

Царинској испостави Терминал - 

Градина (13013) омогући приоритетни 

прелаз теретних возила са воћем, 

поврћем и месом, с обзиром на 

чињеницу да велики број извозника 

из поменутог округа, али и из других 

делова РС, извози управо ову врсту 

робе која затева посебан третман.  

С обзиром да се у предстојећем 

периоду очекује значајнији извоз ове 

врсте робе, а у циљу спречавања 

губитака у квалитету робе и 

спречавања кварења робе, молба је 

/ *Раније 

упућена 

иницијатива 

 

13.12.2021. 

36-1/31 

 

 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре  
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кварљивој роби која захтева 

посебан температурни режим, 

али и o кратком року од тренутка 

бербе ове врсте робе до њене 

конзумације. 

 

да се размотри и уважи предлог 

пословне заједнице да се и на 

Царинској испостави Терминал - 

Градина (13013) омогући приоритетни 

прелаз теретних возила са воћем, 

поврћем и месом. На овој царинској 

испостави би се примењивао 

идентичан поступак приликом извоза 

кварљиве робе који већ постоји на 

царинској испостави изласка 

Батровци (21091), Терминалу Хоргош 

(25011) и Ватин (23027). 

Предлог Нацрта уредбе о 

управљању асфалтним отпадом 

 

Законом о управљању отпадом 

(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 

88/10, 14/16, 95/18-др. закон), 

није још увек успостављен 

законодавно-правни оквир за 

управљање грађевинским 

отпадом, у који спада и асфалтни 

отпад из нискоградње, односно 

недостаје пропис који дефинише 

управљање овом врстом отпада, 

као и дефинисање статуса 

Узети у разматрање достављени 

Предлог нацрта уредбе о 

управљању асфалтним отпадом и 

предузети даље активности до 

усвајања. 

Закон о 

управљању 

отпадом („Сл. 

гласник РС”, бр. 

36/09, 88/10, 

14/16, 95/18-др. 

закон) 

*Раније 

упућена 

иницијатиа 

 

01.11.2021. 

09.07-2/17 

 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

 

Министарство 

заштите животне 

средине 
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рециклираног отпада и његове 

даље употребе. 

Привредна комора Србије 

формирала je интерни тим у 

чијем саставу су били 

представници стручних служби 

Привредне коморе Србије и 

представници привреде. Након 

одржаног низа састанака и 

разматрања достављених 

предлогa сачињен је Предлог 

нацрта Уредбе о управљању 

асфалтним отпадом и текст 

образложења. 

У материјалу су након анализе 

стања у погледу тренутне 

законске регулативе у РС и 

важеће ЕУ регулативе, као и 

извршеног мониторинга о 

депонијама струганог асфалта у 

РС, предложене методе и 

техничке карактеристике за 

употребу рециклираних 

материјала и повећање степена 

рециклаже и поновне употребе 

отпадног асфалта у путној 
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инфраструктури.  

Иницијатива Групације за 

транспорт опасне робе 

Привредне коморе Војводине у 

вези са применом Закона о 

транспорту опасне робе („Сл. 

гласник РС“, бр. 

104/16,83/18,95/18 – др. Закон, 

10/19 – др. Закон) 

 

Чланови Групације за транспорт 

опасне робе Привредне коморе 

Војводине су на седници 

одржаној 17.09.2020. у Новом 

Саду, разматрали проблеме у 

примени Закона о транспорту 

опасне робе („Сл. гласник РС“, бр. 

104/16, 83/18, 95/18 - др. закон, 

10/19 - др. закон).  

С тим у вези, а у циљу 

унапређења регулаторног оквира 

за пословање привредних 

субјеката у Србији, прослеђене су 

на разматарање иницијативе са 

одржаног састанка које су 

усвојене одлукама Управног 

Предлог је да се размотре 

достављене иницијативе и да се 

заједнички изнађе најцелисходније 

решење, и на тај начин привреди 

пружи подршка, имајући у виду тешку 

ситуацију у пословању која је 

изазвана ширењем пандемије COVID -

19. 

Закон о 

транспорту 

опасне робе 

(„Сл. гласник 

РС“, бр. 

104/16,83/18,95

/18 – др. Закон, 

10/19 – др. 

Закон) 

*Поновљено 

 

26.10.2021. 

11.04-6/78 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

03.03.2021. 

11.04-6/11 

 

*Представник 

ПКС предложен 

је за члана 

Радне групе за 

израду измена 

Закона о 

транспорту 

опасне робе 

 

*Реализована 

иницијатива 

бр. 1  

Изменама 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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одбора Привредне коморе 

Војводине на седници одржаној 

03.02.2021: 

1. Иницијатива за одлагање 

примене одредбе, којом је 

дефинисано да ће се за цистерне 

и возила за која не може да се 

утврди усклађеност са захтевима 

из члана 42. став 1. и 2. Закона о 

транспорту опасне робе, а за која 

је издат АДР сертификат о 

одобрењу за возило чији рок 

важења није истекао до дана 

ступања на снагу Закона о 

транспорту опасне робе, 

издавати АДР сертификат о 

одобрењу за возила на основу 

годишње контроле техничких 

карактеристика коју, према 

пододељку 9.1.2.3. АДР врше 

именована тела и на основу 

доказа о техничкој исправности 

са последњег редовног техничког 

прегледа, након 31.12.2020. 

2. Иницијатива за одлагање 

примене Правилника о начину и 

Уредбе о 

мерама за 

спречавање и 

сузбијање 

заразне 

болести COVID-

19 од 

03.12.2021, у 

делу 

продужења 

рока важења 

ADR 

сертификата о 

одобрењу за 

возила која су 

поседовала 

важећи ADR 

сертификат, а 

не испуњавају 

све услове дела 

9 ADR или 

прописа о 

хомологацији, 

до 30.06.2022.  

 

*Иницијатива 
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условима за утврђивање траса за 

превоз опасне робе у друмском 

саобраћају и начину лоцирања и 

праћења возила („Сл. гласник 

РС“, број 59/19) до даљег, као и 

да се изменом Закона ова 

обавеза укине, због већ 

постојећег система праћења. 

бр. 2  

На првом 

састанку Радне 

групе за израду 

измена Закона 

о транспорту 

опасне робе, 

одржаном 

21.04.2022. 

МГСИ је 

најавило да ће 

поменути 

Правилник 

бити 

изостављен из 

новог закона. 

Иницијатива за измену 

Правилника о условима и 

поступку усаглашавања предлога 

редова вожње у међумесном 

превозу („Сл. гласник РС“, број 

16/17 и 4/21) 

 

Чланом 10. став 1. Правилника, 

дефинисано је да ако два или 

више предлога редова вожње 

Како би се спречила злоупотреба ове 

одредбе и очувао квалитет превоза, 

одбор Групације за превоз путника у 

друмском саобраћају и аутобуске 

станице, предлаже измену 

Правилника на начин да се зона 

преклапања дефинише тако да 

обухвати тачно одређени део 

територије око стајалишта, односно 

аутобуске станице без обзира на 

Правилник о 

условима и 

поступку 

усаглашавања 

предлога 

редова вожње у 

међумесном 

превозу („Сл. 

гласник РС“, 

број 16/17 и 

*Поновљено 

21.04.2022. 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

21.10.2021. 

11.04-6/75 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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једног превозника, у било ком 

почетном или крајњем 

стајалишту, односно у било којој 

почетној или крајњој аутобуској 

станици у истом насељу или 

насељеном месту, имају 

временски интервал од највише 

45 минута између доласка у 

једном предлогу реда вожње и 

поласка у другом предлогу реда 

вожње, у погледу заштитних 

времена сматраће се 

јединственим предлогом реда 

вожње. Став 3. истог члана 

дефинише да се предлози редова 

вожње из става 1. овог члана 

сматрају јединственим ако је на 

истој релацији један предлог реда 

вожње у одласку, а други предлог 

реда вожње у повратку, и имају 

само заједничке аутобуске 

станице или стајалишта у том 

насељу или насељеном месту и 

на тој релацији. Сагледавајући 

досадашње поступке 

усаглашавања редова вожње 

насељено место.  

С тим у вези предложене су 

конкретне измене члана 10 става 1. и 

става 3. 

Такође, указано је и на чињеницу да 

су приликом поступка усаглашавања, 

превозници покушавали да направе 

јединствене редове вожње из три и 

више делова, те касније да оспоравају 

достављене изјаве у погледу 

заштитних времена превозника који 

имају регистроване редове вожње. 

Како би се спречиле евентуалне 

злоупотребе предложено је да се у 

члану 13. дода нови став 4. којим би   

се прецизирало на који начин 

превозник може приговарати на 

предложене редове вожње другог 

превозника у погледу заштитних 

времена у случају јединственог реда 

вожње.  

 

4/21) 



131 
  

примећено је да превозник 

предложи такве редове вожње да 

се почетно или крајње 

стајалиште, односно почетна или 

крајња аутобуска станица не 

налазе у истом насељу или 

насељеном месту, већ у 

граничном појасу два суседна 

насеља, односно насељена места, 

те на тај начин формира 

јединствен ред вожње који, 

сходно постојећој одредби, не 

може да се оспори. Превозник 

региструје такве редове вожње и 

кроз годину дана, користећи 

одредбе члана 67. Закона о 

превозу путника у друмском 

саобраћају, изврши измену тих 

редова вожње и региструје ред 

вожње који не задовољава услов 

у погледу заштитних времена 

регистрованих редова вожње 

другог превозника и на тај начин 

дође до реда вожње којим 

директно угрожава већ постојеће 

линије. 
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Иницијатива за доношење нових 

секторских мера подршке 

друмском путничком саобраћају 

 

Превоз путника у друмском 

саобраћају је једна од 

најугрoженијих грана привреде 

услед пандемије болести Covid-19 

изазване вирусом Sars-Cov-2.  

С обзиром на то да 

епидемиолошка ситуација још 

увек није нормализована, четврти 

талас пандемије свакодневно 

резултира смањењем броја 

путника на линијама, чему 

нарочито доприноси велики број 

заражених особа и постепени 

прелазак школа на он-лине 

наставу. Узимајући у обзир да се 

суочавамо и са поновним 

забранама улазака наших грађана 

у друге државе, све више долази 

и до прекидања превоза у 

међународном саобраћају на 

оним линијама које су 

превозници успели поново да 

Како би се овој привредној грани 

омогућило да умањи далекосежне 

негативне последице по пословање 

настале услед болести Covid-19 и како 

велики број аутобуских превозника и 

аутобуских станица не би био 

приморан на затварање, одбор 

Групације за превоз путника у 

друмском саобраћају и аутобуске 

станице је предложио доношење 

додатних секторских мера пословању, 

односно очувању ликвидности и 

постојећег броја радних места. 

/ *Поновљено 

21.04.2022. 

 

12.10.2021. 

11.04-6/72 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива – 

делимично 

рализовано 

 

23.06.2020. 

11.04-2/36 

 

*Одговор МГСИ 

бр.344-

1206454/1/2021

-03 од 

17.02.2022. – 

поново ће 

подржати 

доношење 

секторских 

мера и 

предложити 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

 

Министарство 

финансија 
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успоставе током 2021. године. 

Имајући у виду јавно доступне 

информације у вези са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом и у 

поређењу са истим периодом 

прошле године, прогнозе не 

указују на кретање у позитивном 

смеру. Због свега наведеног, 

привредници из области превоза 

путника (превозници и аутобуске 

станице) и даље се суочавају са 

тешким условима пословања и 

значајним финансијским 

губицима са, крајње реалном 

пројекцијом, да ће се губици и на 

даље повећавати. 

меру исплате 

600е по 

лиценцираном 

аутобусу за 

период од 3 

месеца. 

 

Молба за доставу података 

(подаци потребни ради 

усклађивања шестомесечног 

плана пословања и инвестирања 

у 2022. години) - привремена 

претоварна места и роба 

 

У складу са дописом број 342-

1/2021-1 од 18.06.2021, упућеном 

Групацији за луке и пристаништа, 

Тражени подаци су од кључног 

значаја за развој лучке делатности, 

планове рада и даље улагање у лучку 

делатност. 

/ *Раније 

упућена 

иницијатива 

 

01.10.2021. 

11.04-6/70 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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Удружења за саобраћај 

Привредне коморе Србије од 

стране  Агенције за управљање 

лукама, а у вези са дописом 

Групације за луке и пристаништа 

упућене Агенцији за управљање 

лукама број: 11.04-6/34 од 

24.05.2021. на тему привремених 

претоварних места и 

упоређивања података о 

структури роба и количинама, 

обратили смо се са молбом за 

доставу следећих података:  

• Списак привремених 

претоварних места која подносе 

пријаве Агенција за управљање 

лукама у вези накнада 

прописаних Законом и врсте 

роба за које иста имају 

одобрење; 

• Количине по врстама роба које 

су претоварене у току 

календарске 2020. у оквиру 

привремених претоварних 

места; 
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• Структура и количина 

претоварених роба по лучким 

оператерима који су 

регистровани у евиденцији 

Агенције за управљање лукама. 

Последња ставка је неопходна 

ради упоредних података по 

лучким оператерима, с обзиром 

на то да у току консултација 

Агенције за управљање лукама 

имамо презентацију података по 

лучким подручјима. 

Конкретно, као чланице Групације 

које имају лиценцу за рад 

Агенције за управљање лукама, 

молимо да нам се достави списак 

оператера-претоварних места у 

лучком подручју Смедеревo и 

Беочин, код којих се наплаћује 

накнада за употребу обале у 

складу са Законом о накнадама за 

коришћење јавних добара („Сл. 

гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 

86/19 - др. пропис, 156/20 - др. 

пропис, 15/21 - др. пропис). Један 

од услова за обављање 



136 
  

делатности је да оператер 

поседује лиценцу Агенције за 

управљање лукама за рад, а 

према нашим сазнањима у 

лучком подручју Смедерева и 

Беочина има претоварних 

активности ван лиценцираних 

оператера.  

Предлог за измену и допуну 

Правилника о енергетској 

ефикасности зграда („Сл. гласник 

РС“, број 61/11) 

 

Групација произвођача хидро и 

термоизолационих материјала 

при Удружењу за хемијску, 

гумарску индустрију и индустрију 

неметала Привредне коморе 

Србије, разматрала је прописане 

највеће допуштене вредности 

коефицијената пролаза топлоте, 

Умаx [W/(м²xК)] за елементе 

термичког омотача зграде 

Правилника о енергетској 

ефикасности зграда. 

Према Правилнику прописана су 

С обзиром на дугорочне циљеве 

Републике Србије у области 

енергетске ефикасности у смислу 

повећања броја енергетски ефикасних 

зграда кроз процесе енергетске 

санације објеката, предлог Групације 

је да се вредности коефицијената 

пролаза топлоте зa спoљaшњe зидoвe 

нових зграда смање сa сaдaшњих 0,3 

нa oпсeг 0,28-0,26, а зa пoстojeћe 

oбjeктe са садашњих 0,40 на 0,35. 

Овом изменом повећала би се 

дебљина термоизолационих слојева 

при енергетској санацији, што би 

директно утицало на задржавање 

топлоте. Смањио би се утрошак 

енергије који се користи за загревање 

објеката и повећала енергетска 

Правилник о 

енергетској 

ефикасности 

зграда („Сл. 

гласник РС“, 

број 61/11) 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

01.07.2021. 

09.03-2/16 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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енергетска својства зграда, која 

подразумевају прорачунату или 

измерену количину енергије која 

је потребна, како би биле 

задовољене енергетске потребе 

које одговарају уобичајеном 

начину коришћења зграде и које 

укључују пре свега енергију за 

грејање, хлађење, вентилацију, 

припрему СТВ и осветљење. 

 

ефикасност зграда, посебно када се 

има у виду да доступни подаци 

говоре да Србија троши пет пута више 

енергије од просека Европске уније, 

као и да је у нашој земљи више од 

300.000 стамбених објеката изграђено 

без изолације. 

Важно је напоменути да поменута 

наведена измена не би утицала на 

стабилност и сигурност објекта, нити 

би изискивала промену 

конструктивних елемената зграде. 

Иницијативa за обједињавање 

поступка усаглашавања 

предложених редова вожње у 

међународном линијском 

превозу путника у друмском 

саобраћају за све захтеве 

предате од 2017. до 2021. године 

 

Узимајући у обзир да је поступак 

усаглашавања међународних 

линија у великом кашњењу, 

односно да је сада у завршној 

фази усаглашавање за 2015. и 

2016. годину, неопходно је 

Предлаже се да се сви предати и 

неусаглашени захтеви за нове линије 

у међународном саобраћају, који су 

предати од 2017. до данас решавају 

заједно, односно у обједињеном 

поступку. 

 

Закон о превозу 

путника у 

друмском 

саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр. 

68/15, 41/18, 

44/18, 83/18, 

31/19,9/20) 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

10.06.2021. 

11.04-6/40 

 

*Иницијатива  

је прихваћена 

али поступак 

још није 

спроведен - 

МГСИ је 

обавештењем о 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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израдити и применити нова 

подзаконска акта из ове области у 

складу са Законом о превозу 

путника у друмском саобраћају 

(„Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 

41/18, 44/18, 83/18, 31/19, 9/20). 

У циљу превазилажења настале 

ситуације Одбор групације за 

превоз путника у друмском 

саобраћају и аутобуске станице, 

Удружења за саобраћај 

Привредне коморе Србије је 

усвојио иницијативу за 

обједињавање поступка 

усаглашавања предложених 

редова вожње у међународном 

линијском превозу путника у 

друмском саобраћају за све 

захтеве предате од 2017. до 2021. 

поступку 

усаглашавања 

нових редова 

вожње за  

2017,2018,2019

2020.  и 2021, 

од 30.12.2021. 

обавестило 

превознике да 

ће се спровести 

обједињено 

разматрање 

предложених 

редова вожње 

за 

међународни 

линијски 

превоз који су 

достављени за 

усаглашавање у 

2017, 2018,  

2019, 2020. и 

2021.  
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Иницијатива за измену члана 86. 

став 6. Правилника о подели 

моторних и прикључних возила и 

техничким условима за возила у 

саобраћају на путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 40/12, 102/12, 

19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 

78/15, 111/15 - др. пропис, 14/16, 

108/16, 7/17 - исправка, 63/17, 

45/18, 70/18, 95/18, 104/18, 

93/19, 2/20 - 

исправка) 

Правилник о подели моторних и 

прикључних возила и техничким 

условима за возила у саобраћају 

на путевима у члану 86. став 6. 

предвиђа „на моторним 

возилима могу се користити 

обновљени пнеуматици, осим на 

управљачким точковима“. Процес 

производње протектираних 

пнеуматика је захтеван и врло 

сличан производњи нових 

пнеуматика. Квалитет 

протектираних пнеуматика се 

потврђује сертификатом ECE 

С обзиром на то да би се применом 

овог Правилника угрозило пословање 

предузећа која се баве 

протектирањем, у смислу 50% 

смањења пласмана протектираних 

пнеуматика на тржиште Републике 

Србије, а самим тим и довело до 

неизвесности опстанка ових 

предузећа и евентуалног смањења 

запослених, предложено је: 

- да се члан 86. став 6. преформулише 

тако да гласи „на моторним возилима 

могу се користити обновљени 

пнеуматици, осим на управљачким 

точковима на аутобусима у 

међумесном и међународном 

превозу “. 

 

Правилник о 

подели 

моторних и 

прикључних 

возила и 

техничким 

условима за 

возила у 

саобраћају на 

путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 

40/12, 102/12, 

19/13, 41/13, 

102/14, 41/15, 

78/15, 111/15, 

14/16, 108/16, 

7/17 - испр., 

63/17, 45/18, 

70/18, 95/18, 

104/18, 93/19) 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

06.05.2021. 

09.03-2/13 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 
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након испитивања и тестирања од 

стране акредитованих кућа у ЕУ. 

Протектирање је третман 

пнеуматика који би завршили као 

отпад, чиме им се даје нова 

употребна вредност у складу са 

препорукама Европске Комисије у 

делу пуне примене "Circular 

Economy Package". Услов да на 

погонским точковима не могу да 

буду протектирани пнеуматици 

не постоји за путничка, комби и 

теретна возила ни у једној земљи 

у ЕУ, само у неким земљама 

постоји за аутобусе за превоз 

путника. ЕУ је прописла обавезу 

сертификата ECE којим се 

доказује да је протектирани 

пнеуматик истог квалитета и 

перформанси као нови, али не 

постоји забрана употребе 

протектираних пнеуматика на 

управљачким точковима јер су 

тестирања доказала да не 

угрожавају безбедност у 

саобраћају. 
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Инцијатива за измену и допуну 

Закона о грађевинским 

производима („Сл. гласник РС“, 

број 83/18) 

 

Привредној комори Србије 

обратиле су се компаније које се 

баве производњом грађевинских 

производа поводом примене 

појединих одредби Закона о 

грађевинским производима („Сл. 

гласник РС“, број 83/18). 

Наиме, Законом о грађевинским 

производима се, између осталог, 

уређују услови и обавезе 

привредних субјеката приликом 

стављања на тржиште 

грађевинских производа.  

Чланом 56. Закона прописано је 

да „надзор над спровођењем 

овог закона и прописа донетих на 

основу овог закона, спроводи 

министарство надлежно за 

послове грађевинарства“. Ипак, 

Закон не садржи ближе 

одреднице које би дефинисале 

Предложено је да се Закон о 

грађевинским производима допуни 

тако што ће, након члана 56, бити 

додат нови члан 56a. који гласи: 

„Инспекцијски надзор који се односи 

на производњу, стављање на 

тржиште, испоруку на тржиште и 

дистрибуцију грађевинских 

производа спроводи тржишна 

инспекција у складу са законом којим 

се уређује тржишни надзор и законом 

који се уређује инспекцијски надзор. 

Инспекцијски надзор који се односи 

на употребу грађевинских производа, 

у складу са овим законом, прописима 

донетим на основу овог закона као и 

посебним прописима којима се 

утврђују захтеви за употребу 

грађевинских производа, уградњу и 

перформансе грађевинских 

производа у односу на њихове битне 

карактеристике које утичу на 

испуњавање основних захтева за 

објекте, спроводе грађевински 

инспектори, инспектори заштите од 

пожара, инспектори заштите животне 

Закон о 

грађевинским 

производима 

(„Сл. гласник 

РС“, број 83/18) 

*Поновљено 

 

22.06.2022. 

09.02-1/38 

 

*Раније 

упућена 

иницијатива 

 

29.03.2021. 

09.02-1/11 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 



142 
  

надлежности над стављањем на 

тржиште, испоруком на тржиште 

и дистрибуцијом грађевинских 

производа. 

средине, инспектори рада, санитарни 

инспектори и други инспектори у 

складу са посебним прописима у 

складу са законом којим се уређује 

тржишни надзор и законом који се 

уређује инспекцијски надзор. 

Инспектор је дужан да пружа стручну 

помоћ у вршењу инспекцијског 

надзора и да даје стручна 

објашњења, да предузима 

превентивне мере, укључујући и то да 

обавештава субјекта инспекцијског 

надзора у вези са обавезама из 

прописа, указује субјекту 

инспекцијског надзора на могуће 

забрањене, односно штетне 

последице његовог понашања, 

опомене субјекта инспекцијског 

надзора на потребу отклањања 

узрока на законитости које могу 

настати у будућности.“ 

Предложене измене омогућиле би да 

се, у кратком року, успоставе 

равноправни услови пословања за све 

учеснике на тржишту грађевинских 

производа Републике Србије. Измене 
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и допуне поменутог Закона подстакле 

би конкурентност и сачувале 

рентабилност производње 

грађевинских производа у РС. 

 

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

▪ Из 2020. године:  

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

возила у саобраћају на путевима 

 

Иницијативом је предложено да се проценат неуједначености повећа са 20% на 30% и у складу са тим, измени и члан 41. става 

13. Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, на начин 

да гласи: „Неуједначеност силе кочења по обрту точка не сме бити већа од 30%“. 

 

o Иницијатива за измену члана 53. и члана 54. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Сл. гласник РС“, 

бр. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20), иницијално упућено Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, 

поновљено 15.12.2021. број 11.01-1/54, упућено Влади Републике Србије 

 

С обзиром на то да је Влада Републике Србије формирала Радну групу за измене и допуне Закона о поступку уписа у катастар 

непокретности и водова достављен је предлог за измену члана 53. и 54. поменутог Закона, које био знатно олакшало 

пословање привредним субјектима који се баве делатношћу посредовања у промету и закупу непокретности. 
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

 

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

▪ Из 2020. године: 

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

привремене спречености за рад 

У складу са важећим прописима, запослени који из здравствених разлога мора да одсуствује са рада (сопствени здравствени 

разлози, нега члана породице и сл.) оправдање за одсуство добија у виду потврде о наступању привремене спречености за 

рад и извештаја (дознака) о привременој спречености за рад. 

Предлаже се увођење новина у систем одобравања, попуњавања и достављања документације у вези са одсуством 

запослених са рада због привремене спречености за рад. 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Молба за подршку привреди која 

учествује у дуалном моделу средњег 

стручног образовања 

 

Сарадњу са средњим стручним 

школама у дуалном моделу 

У циљу што веће 

заступљености и промоције 

дуалног образовања, 

предложено је да се 

омогући подршка 

компанијама по сваком 

Закон о дуалном 

образовању („Сл. 

гласник РС“, број 

101/17 и 6/20) 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

11.06.2021. 

16.04-1/56 

Иницијално 

упућено Влади 

РС 
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образовања, тренутно остварују 824 

компаније, у којима кроз рад уче 

генерације ученика уписане 2017, 2018, 

2019 и 2020. године (укупно 6900 

ученика). Дуално образовање у Србији 

даје одличне резултате, али се у 

имплементацији јављају изазови и 

питања на чијем решавању и 

побољшању треба радити. Један од 

изазова је и велико интересовање 

микро, малих и средњих компанија за 

пријем ученика на учење кроз рад због 

потребе да тако обезбеде будуће 

запослене, али које у исто време 

оклевају да се прикључе или више 

ангажују (тј. приме више ученика) због 

значајних финансијских улагања које 

треба да учине (изазов који је додатно 

појачан пандемијом корона вируса).  

ученику за којег организују 

учење кроз рад, у износу од 

50% од исплаћене накнаде 

за сваку годину учења кроз 

рад.  

Подршка се може пружити у 

облику једнократног 

рефундирања уложених 

средстава (нпр. 1.07. тј. на 

крају школске године) или у 

виду пореског растерећења, 

тј. смањења пореске 

основице за износ уложених 

средстава. Алтернативна 

опција је да подршка буде 

пружена тако што ће држава 

преузети исплату накнада 

ученицима у дуалном 

образовању, али само оним 

који у потпуности реализују 

све обавезе преузете 

Уговором о учењу кроз рад.   
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МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Проблеми у примени Уредбе о 

ограничењу висине цена пелета 

 

Влада РС је 04.08.2022. донела пакет 

мера које се односе на безбедно 

снабдевање дрвним сортиментима и 

контролу цена огрева и пелета.  

Након низа консултативних састанака, у 

периоду од марта до краја августа 

2022. који су уследили пре усвајања 

наведених аката на којима је било 

омогућено учешће привреде и 

стручних служби ПКС, произвођачима 

пелета била је пружена могућност да 

изнесу своје предлоге у циљу 

превазилажења тренутне ситуације 

која се односи на несташице појединих 

енергената и ублажавању последица 

енергетске кризе. 

Произвођачи пелета, трговци и 

увозници пелета указују да је 

доношење новог сета прописа из 

енергетике, негативно утицало на 

Како би се уочени проблеми 

елиминисали, предлаже се 

брисање члана 4. Уредбе, 

како би на тај начин и 

произвођачи и трговци били 

у могућности да примене у 

потпуности Уредбу Владе РС. 

Сходно напред наведеном, 

предлог чланица ПКС је: 

- - Брисање члана 4. Уредбе о 

ограничењу висине цене 

пелета и 

- по истом моделу који је 

претходио доношењу 

Уредбе о ограничењу висине 

цене пелета, одржавање 

састанка Радне групе за 

праћење тренутне ситуације 

и снабдевености 

становништва огревним 

дрветом у РС, на коме би 

учешће узели и произвођачи 

Уредба о 

ограничењу висине 

цене пелета („Сл. 

гласник РС“, број 

87/22) 

*Упућена 

иницијатива  

 

05.09.2022. 

09.05-7/32  

Иницијално 

упућено Влади РС 
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њихово пословање, које се отежано 

одвијало и у претходном периоду.  

Присустан је недостатак сировине на 

тржишту, што за последицу може 

имати то да произвођачи неће бити у 

могућности да произведу и ставе на 

тржиште количине наведене у члану 4. 

Уредбе о ограничењу висине цене 

пелета који гласи: „Произвођачи и 

трговци не смеју испоручивати на 

тржиште РС производе из члана 2. ове 

уредбе у количинама мањим од 

просечних у последњих 12 месеци“.  

Наведени члан уредбе погађа 

искључиво произвођаче и трговце, а у 

највећој мери не зависи ни од 

произвођача, ни од трговаца, већ од 

динамике испоруке дрвне сировине од 

стране ЈП за газдовање шума у 

државној својини, која је потребна за 

производњу пелета. 

Уколико би члан 4. Уредбе остао на 

снази, а динамика испоруке од стране 

ЈП за газдовање шума у државној 

својини била супротна динамици 

испоруке потписаних Уговора o продаји 

пелета, а у циљу разматрања  

повећања малопродајне 

цене пелета.   
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дрвних сортимената, произвођачи 

пелета би били приморани да и даље 

купују дрво на слободном тржишту, по 

реалним, а не повлашћеним ценама, 

из приватних шума или из увоза. У том 

случају, цена производа не би могла да 

се укалкулише у цену која је 

ограничена на 38.000 динара у 

малопродаји, што је већ и сада 

проблем за произвођаче пелета који 

сировину искључиво набављају на 

слободном тржишту. Други, посредни 

утицај куповине дрвне сировине на 

слободном тржишту, у количинама које 

су потребне произвођачима пелета, 

подигао би значајно већ високе цене 

дрвета, огрева за становништво и за 

потребе дрвне индустрије. 

Иницијатива у вези са променама на 

тржишту керамичке глине    

 

Привредној комори Србије обратили 

су се произвођачи грађевинских 

производа  - црепа од глине, 

елемената за зидање од глине и 

керамичких плочица поводом 

Предложено је одржавање 

састанка на коме би биле 

заједнички размотрене 

могућности за 

превазилажење проблема 

и обезбедила  

континуирана производња 

грађевинских производа  - 

/ *Раније упућена 

иницијатива  

 

19.04.2022. 

09.02-1/25  

Министарство 

рударства и 

енергетике 
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тренутне ситуације у вези са 

променама на тржишту керамичке 

глине у РС. 

Велики извозник керамичке глине за 

тржиште ЕУ је до почетка кризе, била 

Украјина, док су се домаћи 

произвођачи ослањали, пре свега, на 

сировину пореклом из РС. Услед 

недостатка сировина, европске 

фабрике су биле принуђене да 

потраже алтернативна тржишта, како 

би спречили гашење производних 

линија. У том смислу, велики број 

представника произвођача страних 

фабрика тренутно покушава да склопи 

уговоре о снабдевању керамичком 

глином у РС, нудећи вишеструко веће 

цене од реалне тржишне вредности. 

Уколико се такви договори реализују, 

а најквалитетнија керамичка глина 

буде неконтролисано извозила без 

контроле цена на тржишту, врло брзо, 

РС ће постати увозник поменуте 

сировине, што ће бити додатни намет 

на индустрију грађевинског 

материјала. 

црепа од глине, елемената 

за зидање од глине и 

керамичких плочица у 

компанијама које послују 

на територији РС и 

заштитили домаћи 

производи, како у погледу 

цене, тако и у погледу 

снабдевености тржишта 

овим материјалом.  
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Разјашњење у вези начина поступања 

према Обавештењу у вези снабдевања 

здравстваних установа лековима и 

медицинским средствима 

 

Чланице Групације веледрогерија 

Удружења за фармацију и медицинску 

делатност ПКС, истакле су проблем у 

погледу поступања према достављеном 

обавештењу РФЗО добављачима. 

Предметним обавештењем од 

добављача је тражено да због 

неопходности неометаног снабдевања 

здравствених установа лековима и 

медицинским средствима, наставе да 

врше снабдевање на захтев 

здравствених установа, у складу са 

закљученим оквирним споразумима.  

Сходно добијеним инструкцијама 

Неопходно је да се 

добављачима достави јасна 

инструкција у вези са даљим 

поступањем добављача, 

сходно послатом 

обавештењу, а која су 

усклађена са потписаним 

оквирним споразумима. 

 

/ *Упућена 

иницијатива 

 

24.06.2022. 

09.06-136/9 

Републички фонд 

за здравствено 

осигурање 
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чланице Групације веледрогерија 

привремено су обуставиле испоруке ка 

здравственим установама до 

успостављања рада портала. 

Ради поступања у складу са 

обавештењем, чланицама Групације 

потребна су ближа појашњења. 

Наставак снабдевања у складу са 

закљученим оквирним споразумом 

подразумева испоруке на основу 

требовања установа преко портала 

(НЗН), а по претходно закљученим 

трипартитним уговорима, у свему 

сагласно Инструкцији РФЗО-а и 

Корисничким упутством.  

Према Обаваштењу, добављачи би 

требало да врше испоруке без 

закљученог уговора. Међутим, то у 

системима добављача технички није 

могуће, с обзиром на то да су исте 

прилагодили према упутствима РФЗО-а, 

где је неопходно да се на фактури која 

иде ка СЕФ-у наводи број уговора, НЗН, 

односно КПП. Овим подацима 

добављачи не располажу у овом 

тренутку. 
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Портал финансија в2.0 – Прилози 

(„расподеле“) уз анексе оквирних 

споразума и  уговора 

 

Чланице Групације веледрогерија 

Удружења за фармацију и медицинску 

делатност ПКС, указују на то да су 

увидом у постављене прилоге 

(„расподела“) уз анексе оквирних 

споразума као и прилоге уз 

трипартитне уговоре на Порталу 

финансија в2.0, констатовали да исти 

нису у сагласности са Прилогом 1 – 

спецификација лекова са ценама, која 

је саставни део претходно потписаних 

оквирних споразума по спроведеним 

поступцима централизованих јавних 

набавки, па самим тим ни са њиховим 

понудама у предметним поступцима. 

Јавне набавке су расписиване према 

ИНН-у (осим за лекове са Листе А и 

Листе А1 Листе лекова) а како је и 

наведено у Прилогу 1 -  спецификација 

лекова са ценама уз првобитне ОС, где 

је констатовано у пољу „заштићени 

назив“ које паралеле су у оквирну 

Неопходно је да се кроз рад 

новог портала омогући да 

добављачи испоручују 

лекове сходно својим 

понудама. Потписивању 

уговора и испорукама по 

истима може се приступити 

тек по отклањању наведених 

неусаглашености. 

 

/ *Упућена 

иницијатива 

 

21.06.2022. 

09.06-136/7 

 

Републички фонд 

за здравствено 

осигурање 
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понуду понуђене за одређени ИНН 

односно партију, што подразумева да је 

искључиво право добављача да, по 

захтеву установе која требовања врше 

према ИНН-у, испоручује било који од 

понуђених лекова датог ИНН-а.  

Наиме, на порталу, у постављеним 

прилозима („расподела“) уз анексе 

оквирних споразума и уз уговоре са 

установама, извршена је расподела 

каква није предвиђена оквирним 

споразумима, односно утврђује се  

добављачима у оквиру ИНН-а, за сваку 

од понуђених паралела количина коју 

су дужни да испоручују установама, што 

није прихватљиво и представља битну 

повреду оквирног споразума.  

Јавним набавкама и оквирним 

споразумима није предвиђено право 

Фонда односно установа да одређују 

која паралела ће бити испоручена, нити 

у којим количинама, нити прављење 

било каквих „расподела“. Саставни део 

оквирних споразума и уговора може 

бити само Прилог 1 – спецификација 

лекова са ценама. 
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Покренуте иницијативе привреде које су још увек актуелне/у току су/разматрају се: 

▪ Из 2020. године: 

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

привремене спречености за рад  

У складу са важећим прописима запослени који из здравствених разлога мора да одсуствује са рада (сопствени 

здравствени разлози, нега члана породице и сл.) оправдање за одсуство добија у виду потврде о наступању привремене 

спречености за рад и извештаја (дознака) о привременој спречености за рад. 

Предлаже се увођење новина у систем одобравања, попуњавања и достављања документације у вези са одсуством 

запослених са рада због привремене спречености за рад. 

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

 

Ситуације је тренутно таква да РФЗО не пружа могућност склапања посебних уговора за лекове који не захтевају додатна 

финансијска средства у односу на средства која би се издвојила за лекове компараторе према ценама са Листе лекова.  

 

Предложено је да се омогући склапање посебних уговора између носилаца дозволе за лек и РФЗО за лекове чије стављање 

на Листу лекова не би захтевало додатна финансијска средства у односу на средства која би се издвојила за лекове 

компараторе према ценама са Листе лекова. Такође, размотрити могућност потписивања оваквих посебних уговора, како за 

лекове са Б и Ц Листе лекова, тако и са А и А1.  
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УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Предлог за формирање радне групе 

за решавање питања 

административне неусаглашености 

елемената ветеринарског 

сертификата за извоз хране која 

садржи састојке анималног порекла 

између Србије и земље увозника 

(упућен предлог чланова РГ из ПКС)  

 

На основу закључака са састанка 

одржаног у Министарству 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде дана 17.03.2021, на 

коме су присуствовали представници 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

Министарства здравља и Привредне 

коморе Србије, заједнички је 

закључено да се формира 

оперативна радна група за решавање 

питања административне 

неусаглашености елемената  

Предложено је да се радна група 

формира у кратком року, да се у 

рад укључе и представници 

фитосанитарне и пољопривредне 

инспекције, с обзиром на то да ће 

се јављати потреба за издавање 

службених сертификата и за друге 

производе. 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

25.03.2021. 

10.06-1/13 

 

*Реализовано у 

делу за дечију 

храну -

ветеринарски 

сертификат 

Управа за заштиту 

биља 

Управа за ветерину 

Министарство 

здравља 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 
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сертификата између Србије и земље 

увозника на основу позитивних 

прописа и на захтев привреде. 

Недозвољен промет фунгицида за 

третирање семена пшенице 

 

Чланице Групације за семенарство 

Удружења за биљну производњу и 

прераду биљних производа ПКС, 

обратиле су се указујући на проблем 

нелегалног промета фунгицида који 

се користи за третирање семена 

пшенице.  

На исти проблем указала је и 

Семенарскa асоцијације Србије. 

По важећој законској регулативи, 

третирање семена се може вршити 

искључиво у регистрованим 

дорадним центрима. Међутим, 

незаконито третирање семена се 

обавља у нерегистрованим дорадним 

центрима, односно у домаћинствима 

пољопривредних произвођача који 

користе сопствено семе, односно 

“семе са тавана”. Оваквим радњама 

грубо се крше одредбе члана 20. 

У циљу спречавања третирања 

семена супротно прописима, као и 

сузбијања нелегалног промета 

средстава за заштиту биља, 

конкретно фунгицида, неопходно 

је санкционисати незаконите 

активности које имају штетне 

последице на семенарство, 

здравље људи и животну средину.  

С тим у вези, чланице Групацијe за 

семенарство ПКС и Семенарске 

асоцијације Србије, предлажу 

предузимање мера и активности, 

као и санкционисање починиоца.  

Између осталог, истакнуто је да је 

потребно предузети мере у складу 

са Националним програмом за 

сузбијање сиве економије 2019-

2020, у коме се између осталог, за 

потребе ефикаснијег надзора над 

токoвима сиве економије указује 

на потребу сарадње међу 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

22.01.2021. 

10.06-1/3 

  

Управа за заштиту 

биља 
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Закона о семену којe регулишу ову 

област („Сл. гласник РС“, број 45/05 и 

30/10 - др. закон). 

Посебно истичемо да је до пре 

неколико година употреба 

сертификованог семена пшенице 

износила око 60%, а сада износи око 

40%. Уколико се нелегалне 

активности и промет не спрече, 

проценат употребе сертификованог 

семена ће се и даље смањивати, а 

штета за пољопривреду РС биће 

непроцењива. 

државним органима. Једна од 

мера за спровођење овог циља 

која је наведена Акционим планом 

за спровођење програма јесте 

увођење примене споразума о 

признавању прекршаја за кршење 

прописа из надлежности 

пољопривредне и тржишне 

инспекције. 

 

 

 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 
 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива за покретање 

процедуре добијања статуса 

газдинства слободних од заразних 

болести 

Неопходно је да свако газдинство 

које се бави узгојем животиња, без 

обзира да ли су комерцијалне 

индустријске фарме, породичне 

Закон о 

ветеринарству и 

пратећи 

подзаконски 

*Раније упућена 

иницијатива 

 

21.07.2021. 

Управа за 

ветерину 
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Чланице Групације сматрају да 

организовани и контролисани узгој 

животиња, у сваком погледу, мора 

бити заштићен од стране државе јер 

је, у систему следљивости, 

ветеринарска служба не само 

одговорна за здравствену заштиту 

животиња и здравље људи, већ и за 

повећање добити и профитабилности 

сточарства. Ветеринарска служба 

послује на бази економског интереса 

својих оснивача, те се само 

заједничким деловањем и 

интеракцијом фактора о добробити и 

здравственој заштити животиња и 

економске суштине оснивача фарме, 

обезбеђује и већи профит у 

сточарској производњи, односно 

привреди Србије уопште.  

Једини прави приступ за опоравак 

ове производње био би 

организациони приступ, односно 

повезивање породичних фарми и 

индивидуалних газдинстава са 

надлежним изабраним 

фарме и/или индивидуална 

газдинства, мора имати надлежног 

изабраног ветеринара. Надлежан 

изабрани ветеринар може бити 

стално запослен при ветеринарској 

служби на фарми где се узгајају 

сопствене животиње, 

организованој као правно лице 

(нпр. статус чланица Групације 

ветеринарских служби при 

привредним субјектима који се 

баве сточарском производњом), 

или да се газдинство определи и 

уговором обавеже за надлежног 

изабраног ветеринара привредних 

субјеката - ветеринарских станица 

општине којој припада.  

Од суштинске важности за област 

сточарства је добијање статуса 

газдинства слободних од заразних 

болести, на основу чега се може 

очекивати и унапређење 

спољнотрговинског пословања и 

извоза сточарских производа из 

РС.  Ипак, да би се уопште могло 

говорити о ефикасној 

акти 

 

10.04-1/15 

 

*Одговор Управе 

бр. 323-службено 

од 23.08.2021. – 

припремљене 

радне верзије 

инструкција за 

поступање 

приликом доделе 

статуса слободних 

стаза/газдинстава 

од заразних 

болести, а у 

припреми су и 

техничка и друге 

логистичке 

подршке за 

отпочињање 

процеса доделе 

статуса слободних 

стада/газдинстава 

од ових болести и 

очекује се да ће се 

у што краћем року 

отпочети са овим 
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ветеринарима, без додатних 

ограничавајућих елемената, као што 

би представљало нпр. регистрација 

пољопривредног газдинства у 

привредни субјекат или сл. 

Посебни значај, поред могућности 

добијања статуса газдинства 

слободног од одређених заразних 

болести за фарме индувидуалних 

газдинстава, надлежни изабрани 

ветеринар ће имати и у 

превазилажењу актуелног проблема 

на терену, неконтролисане употребе 

различитих ветеринарских лекова 

(пре свега антибиотика) који се све 

више употребљавају од стране 

власника животиња без консултације 

са ветеринарском струком и без 

обавештавања надлежне 

ветеринарске станице о поремећају 

здравственог стања животиња. 

Напред наведено значајно отежава 

правовремену клиничку дијагностику 

од стране стручних лица (ветеринара) 

као и обавештавање, односно 

алармирање свих учесника у ланцу 

регионализацији, сваки субјект, 

држалац свиња, се мора ставити 

под ефикасну ветеринарску 

контролу.  

 

процесом. 
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сузбијања заразних болести 

животиња (надлежне републичке 

ветеринарске инспекторе, надлежне 

ветеринарске институте).  

Масовна неконтролисана потрошња 

антимикробних препарата у 

популацији домаћих животиња, 

последично доводи до 

непријављивања поремећаја 

здравственог стања као и 

прикривања праве клиничке слике 

болести. У таквој ситуацији, без 

обзира на висок ниво струке која 

постоји у области ветеринарске 

медицине, није могуће извршити 

рану дијагностику нарочито опасних 

заразних болести и тиме спречити 

даље ширење. 

Иницијатива за достављање на 

мишљење нацрта закона из области 

хране за животиње, добробити 

животиња и измена и допуна Закона 

о ветеринарству 

 

За пословну заједницу од суштинске 

важности је њено правовремено 

Како ће поменута законска 

решења имати утицај на 

пословање привредних субјеката 

из предметних области 

пољопривреде (нарочито 

пословање малих и средњих 

предузећа), молба се односи на 

доставу аката на мишљење, како 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

05.07.2021. 

10.04-1/13 

Управа за 

ветерину 
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укључивање у поступак израде 

законских и подзаконских аката,  с 

обзиром да измене регулаторног 

оквира подразумевају обавезу 

прилагођавања пословања 

привредних субјеката, и да 

укључивање пословне заједнице 

суштински доприноси квалитету 

примене усвојених прописа. 

би привреда својим констуктивним 

предлозима могла да допринесе 

даљем унапређењу регулаторног 

оквира који уређује пословање 

привредних субјеката из области 

пољопривреде. 

Предлог за формирање радне групе 

за решавање питања 

административне неусаглашености  

елемената ветеринарског 

сертификата за извоз хране која 

садржи састојке анималног порекла 

између Србије и земље увозника 

(упућен предлог чланова РГ из ПКС)  

 

На основу закључака са састанка 

одржаног у Министарству 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде дана 17.03.2021, на 

коме су присуствовали представници 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

Министарства здравља и Привредне 

Предложено је да се радна група 

формира у кратком року, да се у 

рад укључе и представници 

фитосанитарне и пољопривредне 

инспекције, с обзиром на то да ће 

се јављати потреба за издавање 

службених сертификата и за друге 

производе. 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

25.03.2021. 

10.06-1/13 

 

*Реализовано у 

делу за дечију 

храну -

ветеринарски 

сертификат 

 

 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

Министарство 

здравља 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 
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коморе Србије, заједнички је 

закључено да се формира 

оперативна радна група за решавање 

питања административне 

неусаглашености елемената 

сертификата између Србије и земље 

увозника на основу позитивних 

прописа и на захтев привреде. 

 

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

▪ Из 2020. године: 

o Иницијатива за одлагање примене одредаба Правилника о начину обележавања и регистрацији свиња, као и о службеној 

контроли обележавања и регистрације свиња („Сл. гласник РС“, број 115/20) 

Предложено је одлагање примене завршних одредаба Правилника о начину обележавања и регистрацији свиња, као и о 

службеној контроли обележавања и регистрације свиња до 31.03.2021. (Рок је предвиђен чланом 27. Правилника). Циљ је 

јасно и прецизно дефинисати кретање свиња односно поступке обележавања и регистрације ових животиња. Приликом 

дефинисања поступака обележавања и регистрације, Групација ветеринарских служби при привредним субјектима који се 

баве сточарском производњом, Удружења за сточарство и прераду сточарских производа ПКС, указује на посебности узгоја 

свиња, због чега предлаже различите процедуре које се односе на индивидуална пољопривредна газдинства (са мањим 

бројем свиња) од процедура за комерцијалне фарме (комерцијална пољопривредна газдинства, привредни субјекти). 
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НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива Групације друштава за 

управљање добровољним пензијским 

фондовима за измену Одлуке о 

ближим условима и максималним 

висинама улагања имовине 

добровољног пензијског фонда, као и 

начину улагања те имовине у 

иностранству („Сл. гласник РС“, брoj 

43/11) 

 

Дугогодишњи став Групације је да је 

важећа регулатива прилично 

рестриктивна у погледу инвестирања у 

одређене врсте инвестиционих 

инструмената и ограничавајућа у 

смислу спровођења квалитетне 

диверсификације улагања. Овакав став 

Групација је изложила у својим 

предлозима приликом измене 

регулативе 2011. као и на састанку 

одржаном у просторијама НБС 2018. 

године, на тему измене постојећег 

Закона.  

Предлози су: 

1. 1. Повећати максимално 

ограничење улагања у отворене 

инвестиционе фондове са 5% на 

40% имовине ДПФ. 

2. 2. Повећати максимално 

ограничење за улагање у отворене 

инвестиционе фондове којима 

управља исто друштво за 

управљање са 2% на 10% имовине 

ДПФ. 

3. 3. Укинути ограничење улагања 

имовине у отворене инвестиционе 

фондове којима управља друштво 

за управљање које је повезано 

лице из члана 33. тачка 5. Закона. 

4. 4. Укинути, односно 

преформулисати критеријум 

усклађености инвестиционе 

политике отвореног инвестиционог 

фонда у који се улаже имовина 

ДПФ и инвестиционе политике 

Закон о 

добровољним 

пензијским 

фондовима и 

пензијским 

плановима 

(„Сл. гласник 

РС", број  

85/05 и 31/11)  

 

Одлука о 

ближим 

условима и 

максималним 

висинама 

улагања 

имовине 

добровољног 

пензијског 

фонда, као и 

начину 

улагања те 

имовине у 

*Упућена 

иницијатива 

 

21.09.2022 

11.05-1/19 

Народна банка 

Србије 

 



164 
  

Узимајући у обзир Законом дефинисан 

оквир и критеријуме инвестирања, 

имовина ДПФ се од почетка њиховог 

пословања до данас улагала на 

конзервативан начин, у смислу да је 

значајан део имовине уложен у мање 

ризичне, дужничке хартије од 

вредности, и то државне обвезнице и 

записе. Према доступним подацима, у 

периоду од петнаест година пословања 

ДПФ, од 2007. до 2021. године, 

просечно годишње учешће државних 

хартија од вредности (обвезница и 

записа Републике Србије) износило је 

72,0%, док је учешће акција у истом 

периоду било 8,5% (Статистички анекс 

НБС, јун 2022. године). Током 

посматраног периода, приноси 

државних хартија од вредности били су 

на високим нивоима и адекватни 

преузетом ризику улагања. Такође, у 

континуитету се бележио пад стопа 

приноса што је имало позитиван утицај 

на реализацију капиталних добитака 

ДПФ, тако да је стратегија инвестирања 

значајног дела имовине у дужничке 

ДПФ. 

Предложено је да се уместо 

критеријума којим се обавезује 

усклађеност инвестиционих 

политика отвореног инвестиционог 

фонда и ДПФ, дефинише следеће: 

„Имовина ДПФ може се улагати у 

инвестиционе јединице отворених 

инвестиционих фондова који се 

организују, односно оснивају са 

јединим циљем да се заједничка 

средства, која су прикупљена 

јавном понудом, улажу у 

преносиве хартије од вредности 

или у другу ликвидну финансијску 

имовину, на основу правила 

дисперзије ризика, као и принципу 

откупа инвестиционих јединица.  

Имовина ДПФ се може улагати у 

инвестиционе јединице отворених 

инвестиционих фондова којима 

управљају друштва за управљање 

инвестиционим фондовима са 

седиштем у Републици Србији, 

односно у државама чланицама ЕУ 

и ОЕЦД-а. 

иностранству 

(„Сл. гласник 

РС“, број 

43/11) 
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хартије од вредности и ниска 

изложеност ризичнијој активи, била 

прихватљива са аспекта остваривања 

оптималног приноса од улагања. Са 

друге стране, без обзира на остварене 

одличне резултате ДПФ у претходном 

периоду, квалитет диверсификације 

улагања имовине ДПФ, није се 

унапређивао током тог периода.  

Имајући у виду да је начело 

диверсификације портфолија једно од 

основних начела улагања имовине, као 

и да је штедња у ДПФ дугорочна, било 

би пожељно значајније улагати 

имовину и у друге класе активе, пре 

свега акције или инвестиционе 

јединице отворених инвестиционих 

фондова, како би се повећали и 

изгледи за остваривање дугорочних 

капиталних добитака и већих 

очекиваних приноса ДПФ у дужем 

временском периоду.    

Одлуком НБС, дозвољено је да укупно 

до 40% имовине ДПФ буде уложено у 

акције које издају домаћа и страна 

правна лица. Овако дефинисано 

Имовина отвореног инвестиционог 

фонда може бити претежно 

уложена у власничке или дужничке 

хартије од вредности (директно 

или индиректно куповином 

инвестиционих јединица или 

акција инвестиционих фондова), 

инструменте тржишта новца или 

новчане депозите код банака, а у 

складу са проспектом датог 

инвестиционог фонда.“ 

5. 5. Укинути ограничење укупног 

улагања имовине фонда у 

иностранству по свим основама.  

Мишљења смо да ће предложене 

измене Одлуке које се односе на 

критеријуме улагања у отворене 

инвестиционе фондове, створити 

повољније услове за улагање и у 

иностранству, у смислу улагања у 

фондове којима управљају 

друштва чије је седиште у земљама 

чланицама ЕУ или ОЕЦД-а, а самим 

тим и потребу да се постојеће 

ограничење повећа. 

Улагање у иностранство унапређује 
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максимално ограничење теоретски 

даје могућност ДПФ да значајно 

унапреде квалитет диверсификације 

улагања, посебно улагањем у акције 

страних компанија. Међутим, овакав 

вид улагања у пракси подразумева 

прихватање значајног несистематског 

ризика који је везан за одређену 

компанију или сектор. Додатно, 

трошкови улагања имовине у 

иностране акције као што су провизија 

брокера, кастоди банке, трошкови 

анализе и истраживања иностраних 

тржишта и компанија, падају на терет 

друштва за управљање. Ови трошкови 

су значајни и са аспекта 

профитабилности друштва за 

управљање представљају озбиљну 

препреку за овај вид улагања, што 

потврђује и чињеница да имовина ДПФ 

готово да није ни била уложена у 

иностране акције. 

Адекватна алтернатива у постојећем 

законском оквиру је улагање у 

отворене инвестиционе фондове. 

Међутим, и квантитативни и 

диверсификацију улагања и 

превазилази ограничења тренутног 

степена развоја домаћег тржишта 

капитала. Усмереност на домаће 

тржиште доводи до повећане 

концентрације улагања у државне 

обвезнице, што није у складу са 

начелом диверсификације, или у 

недостатку других инвестиционих 

опција, води ка улагању имовине у 

домаће тржиште акција, где се 

могућности за улагање у погледу 

квалитетних издавалаца из године 

у године смањују. Таква ситуација 

може само да има дугорочно 

негативне ефекте на вредност 

имовине ДПФ.  

Циљ Групације је да се 

предложеним изменама 

регулативе омогући промена 

досадашњег начина улагања 

имовине ДПФ, тако да се одређени 

део имовине на ефикасан начин 

инвестира и у ризичније класе 

активе, што би повећало изгледе за 

раст очекиваних стопа приноса, 
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квалитативни критеријуми прописани 

за улагање у отворене инвестиционе 

фондове су у великој мери 

ограничавајући и практично се своде 

на улагање у фондове прихода и 

фондове очувања вредности имовине, 

који своју имовину претежно улажу 

или у новчане депозите или у државне 

обвезнице, као и добровољни 

пензијски фондови.  

пре свега од реализације 

капиталних добитака у дугом року. 

 

Иницијатива Групације друштава за 

управљање добровољним пензијским 

фондовима за измену Одлуке о 

начину обрачунавања приноса 

пензијског фонда („Сл. гласник РС“, 

број 26/06) 

 

Према постојећој Одлуци, у тачкама 3. 

и 4, принос фонда се обрачунава по 

формули  ((крајња/почетна вредност) 

– 1), где се као крајња вредност узима 

вредност инвестиционе јединице 

имовине фонда последњег дана 

периода за који се обрачунава принос 

фонда, а као почетна, вредност 

инвестиционе јединице првог дана 

У циљу обезбеђења фер и 

упоредивог приказа приноса 

фондова, потребно је изменити 

формулацију у Одлуци, и да се као 

почетна вредност периода у 

формулама за обрачун приноса 

добровољних пензијских фондова, 

уместо вредности инвестиционе 

јединице првог дана периода за 

који се обрачунава принос фонда, 

узме вредност инвестиционе 

јединице последњег дана периода 

који претходи периоду за који се 

обрачунава принос фонда, како је 

дефинисано за UCITS фондове. 

На овај начин би у обрачуну 

Одлука о 

начину 

обрачунавања 

приноса 

пензијског 

фонда („Сл. 

гласник РС“, 

број 26/06) 

*Упућена 

иницијатива 

 

27.06.2022. 

11.05-1/12 

 

Народна банка 

Србије 
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периода за који се обрачунава принос 

фонда. 

Постојећа дефиниција по којој се као 

почетна вредност узима вредност од 

првог дана периода за који се 

обрачунава принос фонда, изоставља 

ефекат једног дана, те не обезбеђује 

континуитет у приказу приноса у 

сукцесивним периодима. Такође, 

посматрано и ван оквира индустрије 

добровољних пензијских фондова, 

оваквим начином обрачуна није 

омогућена упоредивост остварених 

приноса између добровољних 

пензијских и отворених инвестиционих 

фондова са јавном понудом (UCITS 

фонд). 

У Правилнику о отвореним 

инвестиционим фондовима са јавном 

понудом, Комисије за хартије од 

вредности, у члану 67. и 68.  („Сл. 

гласник РС", број 61/20 и 63/20 – 

исправка) принос се обрачунава тако 

што се стављају у однос вредност 

инвестиционе јединице последњег 

дана периода за који се обрачунава 

приноса били обухваћени сви дани 

током периода, биле би усклађене 

методологије обрачуна приноса 

добровољних пензијских и UCITS 

фондова, а члановима 

добровољних пензијских фондова 

би била обезбеђена реалнија слика 

и упоредивост пословања између 

различитих врста фондова. 
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принос UCITS фонда и вредност 

инвестиционе јединице последњег 

дана периода који претходи периоду 

за који се обрачунава принос UCITS 

фонда. 

Због разлике у ова два метода 

обрачуна, добровољни пензијски 

фондови рачунају принос за 

календарску годину стављајући у однос 

вредности инвестиционих јединица на 

31. децембар посматране године, у 

односу на вредности од 01. јануара те 

исте године, док UCITS фондови за 

обрачун приноса користе вредности 

инвестиционих јединица од 31. 

децембра текуће, у односу на  31. 

децембар претходне године.  

Одлуком о процени и обрачунавању 

тржишне и нето вредности имовине 

добровољног пензијског фонда и 

утврђивању јединствене почетне 

вредности инвестиционе јединице, 

(„Сл. гласник РС“, број 60/11 и 61/11 - 

исправка) у тачкама 4, 5. и 6, 

дефинисано је да се поштена вредност 

дужничких хартија од вредности које 
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издаје РС утврђује као просечна дневна 

цена на организованом тржишту у РС 

(Београдској берзи), пондерисана 

обимом трговине. Истом одлуком, 

дефинисано је да, уколико у току 30 

узастопних дана није било трговања 

хартијама од вредности, њихова фер 

вредност се обрачунава  

дисконтовањем токова готовине, при 

чему се у обрачуну као дисконтна стопа 

користи преовлађујућа тржишна 

каматна стопа за те хартије. 

Могуће је да истек 30 дана, који је 

услов за промену метода обрачуна 

вредности обвезнице, може наступити 

и на дан који је дефинисан као први 

дан периода за који се обрачунава 

принос, што може имати за последицу 

значајна ревредновања хартија од 

вредности унутар једног дана. 

Последично, могу постојати значајне 

разлике у обрачунатим приносима за 

календарску годину применом методе 

која је тренутно дефинисана за 

добровољне пензијске фондове, у 

односу на примену методе коју 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Иницијатива Групације друштава за 

управљање отвореним фондовима са 

јавном понудом 

 

Друштва за управљање отвореним 

фондовима са јавном понудом су 

става да би измена подзаконских 

аката у делу рачуноводственог 

евидентирања, вођења и вредновања 

имовине отворених инвестиционих 

фондова са јавном понудом (UCITS 

фонд), за финансијске инструменте 

Иницијатива је усмерена у циљу 

регулисања законског оквира 

искључиво у делу признавања и 

вредновања финансијских 

инструмената класификованих по 

амортизованој вредности који се 

налазе у имовини UCITS фондова, 

конкретно за: 

• дужничке хартије од вредности, 

трезорске записе и депозите које 

је издала или за њих гарантује РС, 

НБС, аутономна покрајина или 

Правилник о 

контном оквиру 

и финансијским 

извештајима за 

инвестиционе 

фондове 

(„Сл.гласник 

РС“, број 139/20 

и 75/21) 

*Упућена 

иницијатива  

 

08.07.2022. 

11.05-1/13 

 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

 

користе UCITS фондови.  

Тиме долази и до дисконтинуитета 

када се посматрају остварени приноси 

фондова по годинама, будући да се 

свака година рачуна у односу на 01. 

јануар и ефекат ревредновања између 

ова два дана није нигде присутан. 
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класификоване по амортизованој 

вредности, могла довести до 

унапређења поверења у домаће UCITS 

фондове, као и државне хартије од 

вредности. 

Друштва за управљање отвореним 

инвестиционим фондовима са јавном 

понудом приликом евидентирања и 

вођења имовине UCITS фондова у 

обавези су да поштују међународне 

рачуноводствене стандарде и 

међународне стандарде финансијског 

извештавања. Конкретно, одредбом 

чл. 9. ст. 1. Правилника о контном 

оквиру и финансијским извештајима 

за инвестиционе фондове, прописано 

је следеће: 

„На рачунима групе 20 Преносиве 

хартије од вредности и инструменти 

тржишта новца домаћих издавалаца – 

исказују се стање и промене улагања 

фонда у хартије од вредности и 

инструменте тржишта новца домаћих 

издавалаца и то у: хартије од 

вредности које се накнадно вреднују 

по амортизованој вредности, хартије 

јединица локалне самоуправе РС, 

депозите код кредитних 

институција које имају 

регистровано седиште у РС. 

Унапређење 

законског/подзаконског оквира у 

овом делу допринело би: 

• Повећању поверења у  

финансијске инструменте које 

издаје РС и кредитне институције 

регистроване у РС, са јасном 

поруком инвеститорима да је 

имовина UCITS фонда уложена у 

ове финансијске инструменте 

квалитетног кредитног рејтинга, 

без основа за признавање 

очекиваних кредитних губитака 

(ово пре свега из угла повећане 

волатилности инвестиционе 

јединице у краћим периодима); 

• Избегавању наглих  

промена вредности имовине и 

вредности инвестиционе јединице 

UCITS фонда, као и очување 

остварене стопе приноса UCITS 

фонда, што последично 



173 
  

од вредности које се вреднују по фер 

вредности кроз биланс успеха или 

хартије од вредности које се вреднују 

по фер вредности кроз остали 

резултат. Вредновање финансијских 

инструмената врши се у складу са 

МСФИ 9 – Финансијски инструменти.“ 

Надаље, Међународни стандард 

финансијског извештавања 9 (у даљем 

тексту: МСФИ 9) прописује и да 

„ентитет треба да призна резервисања 

за очекиване кредитне губитке 

финансијских средстава које је 

класификовало и одмерава по 

амортизованој вредности“ (параграф 

5.5.1 МСФИ 9). Такође, параграфом 

5.5.3 МСФИ 9 је дефинисано „да 

ентитет треба да одмерава 

резервисање за губитке за 

финансијски инструмент по износу 

који је једнак очекиваним кредитним 

губицима током века трајања ако се 

кредитни ризик за тај финансијски 

инструмент значајно повећао од 

почетног признавања“, Даље, 

параграфом 5.5.5. МСФИ 9 

доприноси већем поверењу 

чланова фонда; 

• Елиминацији произвољног 

тумачења МСФИ 9 стандарда у 

делу финансијске имовине која се 

води по амортизованој вредности; 

• Елиминацији 

самоиницијативне процене 

кредитне способности домаћих 

(државних) емитената; 

•  Депозитари UCITS  

фондова не би имали могућност 

самосталног праћења очекиваних 

кредитних губитака и адекватне 

потврде вредновања финансијског 

инструмента на који је примењена 

резервација, а самим тим и 

обрачуна имовине UCITS фондова; 

• Јасном и транспарентном 

процењивању наведених 

финансијских инструмената, као и 

финансијских резултата од стране 

екстерних ревизора. 

У циљу реализације наведеног, 

преложено је разматрање измена 

одредбе чл. 9. ст. 1. Правилника о 
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дефинисано је да „уколико кредитни 

ризик који се односи на одређени 

финансијски инструмент није значајно 

повећао од почетног признавања, 

ентитет треба да одмерава 

резервисање за губитке за тај 

финансијски инструмент по износу 

који је једнак дванаестомесечним 

очекиваним кредитним губицима.“ У 

више одредаба МСФИ 9 се помиње да 

признавање и резервисање 

очекиваних кредитних губитака треба 

да се врши на „дан извештавања“. 

У свакодневној пракси показало се да 

доследна примена МСФИ 9 стандарда 

у делу вредновања имовине UCITS 

фонда за финансијске инструменте 

класификоване по амортизованој 

вредности, представља потешкоће у 

оперативном раду и спровођењу 

МСФИ 9 стандарда Друштвима за 

управљање UCITS фондовима услед 

специфичности пословања UCITS 

фондова и свакодневног обрачуна 

вредности имовине и инвестиционе 

јединице, а нарочито из следећих 

контном оквиру и финансијским 

извештајима за инвестиционе 

фондове и то на начин да се у 

оквиру исте омогући изузетак (или 

пак дискреционо право Друштава 

за управљање да могу да користе 

овај изузетак) од обезвређења 

које прописује МСФИ 9 а које би се 

односило на „финансијске 

инструменте у које спадају 

дужничке хартије од вредности, 

трезорски записи и депозити које 

је издала или за њих гарантује РС, 

НБС, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе РС, 

као и депозите код кредитних 

институција које имају 

регистровано седиште у РС, а који 

су класификовани као финансијски 

инструменти који се вреднују по 

амортизованој вредности.“ 
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разлога: 

• Праћење стања и кретања 

кредитног ризика емитента, као и 

одмеравање очекиваних губитака 

финансијских инструмената треба да 

одражава непристрасан процес и 

износ пондерисан вероватноћом који 

се утврђује вредновањем низа могућих 

исхода за шта већина Друштава за 

управљање немају развијен модел, 

алат и располажу са мање ресурса од 

оних који су потребни за правилно 

израчунавање очекиваних губитака; 

• Свакодневно обрачунавање  

нето имовине и вредности 

инвестиционе јединице UCITS фонда, 

подразумева да би примена 

наведених параграфа МСФИ 9 требало 

да се извршава свакодневно, што 

представља велики оперативни захват 

приликом обрачуна вредности 

резервисања за очекиване кредитне 

губитке; 

• Признавањем резервисања,  

тј. очекиваних губитака финансијских 

инструмената, у једном дану обрачуна 
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доводи до пада вредности имовине 

UCITS фонда, а последично и 

вредности инвестиционе јединице. С 

друге стране, након испуњења обавезе 

емитента финансијског инструмента и 

исплате целокупних новчаних токова 

(главнице и камате) за предметни 

финансијски инструмент, неопходно је 

„сторнирати“ претходно признато 

резервисање за очекиване кредитне 

губитке, што доводи до раста 

вредности имовине и инвестиционе 

јединице UCITS фонда у једном дану. 

Захтев за давање мишљења у вези са 

чл. 7, 8, 37. и 41. Правилника о 

условима за обављање делатности 

друштва за управљање отвореним 

инвестиционим фондом са јавном 

понудом („Сл. гласник РС“ број 61/20) 

 

Сагласно позитивним прописима 

друштво за управљање отвореним 

инвестиционим фондом са јавном 

понудом, друштво за управљање, 

може да делегира одређене послове 

на трећа лица на начин и под 

Конкретно, члан 7. став 1. тачка 2. 

наведеног правилника, између 

остало,г наводи и да подаци о 

организационој структури као и о 

саставу унутрашњих контрола 

треба да садрже и: 

„...приказ и детаљан опис 

унутрашње организације 

(укључујући опредељена 

финансијска средства и људске 

ресурсе), функције праћења 

усклађености и када је примењиво 

функције контроле ризика и 

Правилник о 

условима за 

обављање 

делатности 

друштва за 

управљање 

отвореним 

инвестиционим 

фондом са 

јавном понудом 

(„Сл. гласник 

РС“, број 61/20) 

*Раније 

упућена 

иницијатива  

 

20.09.2021. 

11.05-2/30 

Комисија за 

хартије од 

вредности 
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условима предвиђеним Законом о 

отвореним инвестиционим 

фондовима са јавном понудом („Сл. 

гласник РС“, број 73/19) и пратећим 

подзаконским актима. 

Предмет захтева регулисан је 

члановима 6. до 8. Правилника. 

Додатно, члан 8 став 1. тачка 1. 

Правилника предвиђа следеће: 

“Друштво за управљање је дужно да 

има довољан број запослених 

одговарајуће струке и искуства како би 

могло да испуни услове за вршење 

делатности..." 

У смислу одредбе члан 7. Правилника, 

а пре свега имајући у виду 

формулацију „и када је примењиво“, 

њеним језичким тумачењем може се 

закључити да се побројане контролне 

функције могу делегирати, односно да 

је дискреционо право друштва за 

управљање да ли ће ове функције 

делегирати или не.   

Такође, одредбом члан 41. став 1. 

тачка 1. и тачка 2. Правилника 

прописано је да је „..друштво за 

функције интерне ревизије, са 

описом финансијских и људских 

ресурса и објашњењем како 

друштво за управљање намерава 

да задовољи регулаторне и 

капиталне захтеве, укључујући 

захтеве за спречавање прања 

новца и финансирања 

тероризма....“ 

У вези са  тумачењем наведених 

одредби Правилника, упућена је 

молба за стручно мишљење: 

1) да ли је делегирање горе 

побројаних функција дозвољено у 

целости, односно да у том случају 

друштво није у обавези да има 

запослене за обављање тих 

функција? 

Надаље, у вези са горе наведеним, 

поставља се питање спровођења 

конкретног надзора над 

делегираном контролном 

функцијом друштва за управљање. 

Наиме, одредбом члана 37. став 1 

тачка 3. и тачка 4. Правилника, 

дефинисано је између осталог и да 
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управљање дужно да осигура 

континуирани надзор над обављањем 

делегираних послова као и да најмање 

једном годишње сачини извештај о 

надзору над трећим лицима на која су 

делегирани послови, те га на захтев 

достави Комисији“. 

У конкретном случају би се радило о 

делегирању контролне функције, где 

би се сагласно уговору о поверавању 

послова наведена контролна функција 

друштва за управљање делегирала 

трећем лицу, укључујући и ситуацију 

када је треће лице његово матично 

(контролно) друштво. Такође, у 

специфичној ситуацији када је треће 

лице матично друштво друштва за 

управљање - матично (контролно) 

друштво према Закону о привредним 

друштвима, има право на давање 

обавезујућих упутстава свом зависном 

друштву о начину вођења послова у 

складу са интересима групе. 

 

 

„Послови који су предмет 

делегирања морају на 

одговарајући начин бити 

обухваћени механизмима 

унутрашњих контрола друштва за 

управљање“, те да је „....друштво 

за управљање дужно да за сваки 

појединачни делегирани посао 

дефинише улоге и одговорности 

организационих јединица или 

особа задужених за надзор и 

управљање делегираним 

послом.....“. 

У вези са цитираним одредбама 

чл. 37. и 41. Правилника, упућен је 

захтев за мишљење у вези са 

следећим: 

1) шта би се подразумевало 

под механизмима унутрашњих 

контрола друштва за управљање у 

овом конкретном случају, односно 

ко би конкретно у зависном 

друштву могао да буде задужен за 

надзор над делегираном 

контролном функцијом 

(укључујући и ситуацију када је 
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наведена функција делегирана 

његовом матичном друштву), као 

и  

2) на који начин би се тај 

надзор (и управљање) спроводили 

од стране друштва за управљање 

да би истовремено било 

обезбеђено пуно поштовање 

гарантованог принципа 

независности ове функције као и 

права које матично (контролно) 

друштво има у односу на своје 

зависно друштво у ситуацији када 

је треће лице, на које се функција 

делегира, матично друштво 

друштва за управљање?   

У случају позитивног става у 

погледу цитираних одредби горе 

поменутог прописа, пре 

намераваног делегирања, свако 

конкретно друштво за управљање 

ће спровести све законом 

предвиђене кораке (укључујући и 

анализу ризика и процену утицаја 

наведене делегиране функције 

итд.) у циљу делегирања 
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наведених функција и о томе 

благовремено обавестити 

Комисију сагласно одредби члана 

26. Закона о отвореним 

инвестиционим фондовима са 

јавном понудом. 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

 

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

▪ Из 2020. године: 

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

привремене спречености за рад 

У складу са важећим прописима запослени који из здравствених разлога мора да одсуствује са рада (сопствени 

здравствени разлози, нега члана породице и сл.) оправдање за одсуство добија у виду потврде о наступању привремене 

спречености за рад и извештаја (дознака) о привременој спречености за рад. 

Предлаже се увођење новина у систем одобравања, попуњавања и достављања документације у вези са одсуством 

запослених са рада због привремене спречености за рад. 
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ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

ПРОБЛЕМ ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ПРОПИС СТАТУС УПУЋЕНО 

Захтев чланова ЦРХОВ у вези са 

успостављањем SWIFT комуникације 

између ЦРХОВ и чланова 

 

У светлу увођења новог, интегралног 

система ЦРХОВ који би, између 

осталог, требало да подржи SWIFT 

комуникацију са Euroclear, за развој 

домаћег тржишта капитала, постизање 

веће оперативне ефикасности и 

стварања једнаких услова пословања 

за све учеснике на домаћем и страном 

тржишту, од изузетног је значаја да се 

нови метод комуникације (SWIFT) са 

ЦРХОВ омогући и члановима ЦРХОВ. 

 

Према договору са састанка 

одржаног 10.08.2022. између 

представника ЦРХОВ, МФ, ПКС 

и чланова ЦРХОВ, предлог - 

захтев за успостављање SWIFT 

комуникације између ЦРХОВ и 

његових чланова, представљају 

следећи принципи: 

1. Обухваћене активности: 

- Трансакције/салдирање ван 

берзе дужничких хартија од 

вредности РС деномираних у 

РСД . 

Реч је о хартијама од вредности 

за које ће у скоријој будућности 

салдирање бити омогућено ван 

граница РС, односно у 

Euroclear. С обзиром на то да ће 

нови интегрални систем ЦРХОВ 

подржати SWIFT комуникацију 

(пријем SWIFT порука типа 

MT540-543 од чланова, слање 

/ *Упућена 

иницијатива 

 

24.08.2022. 

11.05-1/18 

Централни 

регистар, депо и 

клиринг хартија 

од вредности 
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порука MT548, MT544-547, 

дневни изводи стања свих 

рачуна хартија од вредности 

путем MT535, изводи промена 

стања на нивоу појединачних 

рачуна хартија од вредности 

путем MT536, као и размену 

пратећих порука новца) са 

Euroclear ради салдирања 

трансакција овим хартијама од 

вредности, проширивањем 

комуникације са Euroclear на 

све заинтересоване чланове 

ЦРХОВ искористиле би се 

предности новог система. 

Временом би можда било 

могуће да се обухват хартија од 

вредности прошири (нпр. 

дужничке РС хартије од 

вредности деномиране у ЕУР, 

акције итд.). 

- Корпоративни догађаји у 

вези са дужничким хартијама 

од вредности РС деномираних 

у РСД 

Слање обавештења о купонима 
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и доспећу (SWIFT поруке на 

нивоу појединачних рачуна 

хартија од вредности типа 

MT564, 566, 567, 568), пријем 

порука од чланова (SWIFT 

поруке типа MT565). 

Предлажемо да се, поред 

наведних, ова функционалност 

омогући за све хартије од 

вредности где је ЦРХОВ извор 

информација за члановe 

(скупштине акционара,  понуде 

за преузимање, дивиденде које 

се исплаћују преко ЦРХОВ итд.) 

2. SWIFT стандард 

-         Комуникација би 

требало да се одвија у складу 

са важећим SWIFT стандард (-

ом/- има). 

3. Добровољност 

-         SWIFT комуникација 

са члановима треба да се 

омогући свим заинтересованим 

члановима. 

4. Дуалитет-

Интероперабилност 
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-  Имајући у виду да нису 

сви чланови ЦРХОВ у 

могућности да користе SWIFT, 

за потенцијалне техничке 

проблеме у  SWIFT 

комуникацији у ванредним 

ситуацијама, чланови морају 

бити у  могућности да налоге и 

сл. испостављају како путем 

SWIFT, тако и путем апликације 

ЦРХОВ.  

Иницијатива за превазилажење 

проблема неактивних рачуна 

финансијских инструмената у ЦРХоВ-у 

 

Током вишегодишње пословне праксе, 

банке и брокерско дилерска друштва, 

чланови Централног регистра, који су и 

обвезници Закона о спречавању прања 

новца и финансирања тероризма, 

суочавају се са препрекама у 

реализацији појединих регулаторних 

обавеза. 

Инвестициона друштва, чланови 

ЦРХОВ, су као обвезници наведеног 

Закона, дужни да спроводе мере 

Предложено је да се у  случају 

једностраног раскида уговорног 

односа од стране члана 

Централног регистра, у 

ситуацији када странка/клијент 

нису пренели финансијске 

инструменте на другог члана 

Централног регистра, омогући 

да члан може захтевати од 

ЦРХОВ враћање/пренос 

финансијских инструмената са 

рачуна (збирног, кастоди, 

власничког) код члана ЦРХОВ 

на привремени рачун (налог по 

знаку био би супротног смера у 

Закон о 

спречавању 

прања новца и 

финансирања 

тероризма („Сл. 

гласник РС“, бр. 

113/17, 91/19, 

153/20) 

*Упућена 

иницијатива 

 

12.07.2022. 

11.05-1/14 

Централни 

регистар, депо и 

клиринг хартија 

од вредности 
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познавања и праћења странке. То 

подразумева и обавезу да се 

периодично ажурирају информације, 

подаци и документација о странкама 

инвестиционог друштва. У случају да 

обвезник није у могућности да изврши 

радње и мере праћења странке, 

прописана је обавеза раскида 

пословне сарадње (члан 7, став 2. 

Закона), што се односи и на оне 

ситуације када странка не жели да 

сарађује и достави потребна документа 

и информације.  

Када је обавеза раскида пословне 

сарадње прописана законом, 

инвестиционо друштво би требало да 

буде у могућности да достави захтев за 

гашење рачуна финансијских 

инструмената странке у ЦРХОВ, без 

посебног налога/захтева странке и без 

трошкова. Та могућност би требало да 

постоји за све типове рачуна 

финансијских инструмената 

(власнички, збирни, кастоди..) на коме 

се налазе финансијски инструменти..  

У пракси, члановима Централног 

односу на налог за регистрацију 

власништава хартија од 

вредности) или други 

одговарајући рачун код ЦРХОВ, 

без посебног налога/захтева 

странке/клијента, као и гашење 

истог код члана ЦРХОВ без 

наплате накнаде.  

Такође, постоји потреба за 

проналажење адекватног 

регулаторног и техничког 

решења који ће омогућити 

акционарима издаваоца над 

којима стечајни поступак није 

окончан ни након више година  

- да члан може на захтев 

клијента захтевати од ЦРХОВ 

враћање/пренос финансијских 

инструмената са рачуна 

(збирног, кастоди, власничког) 

код члана ЦРХОВ на 

привремени рачун емитента за 

финансијске инструменте које 

клијент не жели да држи 

регистроване на свом 

власничком рачуну 
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регистра није омогућено достављање 

захтева за гашење рачуна финансијских 

инструмената за клијенте/странке без 

посебног захтева странке, уколико се 

на истоме налазе финансијски 

инструменти и без трошкова, што 

доводи до нерешивих проблема за 

чланове Централног регистра, као на 

пример - немогућност раскида 

пословне сарадње са лицима која се не 

придржавају законских обавеза у 

погледу спречавања прања новца и 

финансирања тероризма, или су лица 

једноставно недоступна (укључујући и 

умрла лица), што може довести и до 

екстремних ситуација да члан 

Централног регистра не може ништа да 

учини у погледу раскида пословног 

односа са лицем које се чак нађе на 

„црној листи“ у вези са спречавањем 

прања новца и финансирања 

тероризма, јер та лица поседују 

финансијске инструменте на свом 

рачуну.  

финансијских инструмената. 

 

Алтернатива предлогу је да се 

да се код ЦРХОВ отвори тзв. 

garbage рачун без титулара где 

би на захтев клијента и/или 

члана (за ФИ које клијент не 

жели да поседује нпр. 

безвредни ФИ издаваоца у 

стечају, као и безвредни 

инструменти) био омогућен 

пренос акција. 

Омогућити члановима ЦРХоВ-а 

апликативну опцију гашења 

рачуна финансијских 

инструмената (минимум за 919) 

уз опционо навођење 

образложења (примена мера 

спречавања прања новца и 

финансирања тероризма, 

умрло лице, иницијална 

доспела девизна штедња), што 

би елиминисало потребу 

ангажовања, самим тим и 

трошкова ЦРХоВ-а приликом 

гашења рачуна.  
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Предлози привреде за 

превазилажење проблема неактивних 

власничких и других рачуна 

финансијских инструмената у ЦРХоВ-у 

 

Одбор за банкарство и Групација 

брокерско дилерских друштава 

Удружења финансијских институција 

Привредне коморе Србије, указали су 

на проблеме настале услед 

неусаглашености регулативе и 

пословне праксе. Наиме, током 

вишегодишње пословне праксе, банке 

и брокерско дилерска друштва, 

чланови Централног регистра, који су и 

обвезници Закона о спречавању прања 

новца и финансирања тероризма („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/17, 91/19, 153/20), 

суочавају се са препрекама у 

реализацији појединих регулаторних 

обавеза. Решење се може наћи у 

унапређењу одређених регулаторних и 

техничких решења Централног 

регистра. 

За власнике власничких и других 

рачуна финансијских инструмената у 

Предложено је: 

• Омогућити пренос 

финансијских 

инструмената са 

власничког рачуна на 

привремени рачун код 

Централног регистра 

(40000-911-), налог по 

знаку био би супротног 

смера у односу на налог 

за регистрацију 

власништава хартија од 

вредности без отварања 

наведених рачуна. 

• У случају једностраног 

раскида уговорног односа, 

од стране члана 

Централног регистра, у 

ситуацији да клијент не 

пренесе финансијске 

инструменте на другог 

члана Централног 

регистра, омогућити да 

чланови могу да захтевају 

од Централног регистра, 

враћање/пренос 

/ *Раније упућена 

иницијатива 

 

12.08.2021. 

11.05-2/22 

Централни 

регистар, депо и 

клиринг хартија 

од вредности 
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Централном регистру, за које 

обвезници Закона о спречавању новца 

и финансирања тероризма (као 

инвестициона друштва и као чланови 

Централног регистра) у прописаним 

роковима не прибаве потребне 

идентификационе податке и 

документе, прописана је обавеза 

раскида пословне сарадње (члана 7, 

ставом 2. Закона), што се односи и на 

она лица која са своје стране не 

доставе потребна документа и 

информације. 

Члановима Централног регистра је сада 

омогућено достављање захтева 

Централном регистру за гашење 

рачуна финансијских инструмената за 

клијенте физичка лица са стањем "0", 

док исто није омогућено за лица која 

имају стање финасијских инструмената 

на свом рачуну, иако постоји 

регулаторна обавеза у складу са 

Законом о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма. 

Истовремено, напомињемо да 

изузецима од наплате накнаде за 

финансијских 

инструмената са 

власничког рачуна код 

члана ЦРХоВ на 

привремени рачун код 

ЦРХoВ (40000 -911 -) и 

гашење власничког рачуна 

код члана ЦРХоВ без 

наплате накнаде од 

стране члана Централног 

регистра. Постојање ове 

опције би било и од 

значаја и у ситуацијама 

престанка чланства у 

Централном регистру на 

захтев члана. Наиме, члан 

је у обавези да 

финансијске инструменте 

пренесе на рачуне истих 

ималаца код другог члана 

ЦРХоВ, на основу 

закљученог уговора. 

Имаоцима финансијских 

инструмената се даје 

кратак рок да закључе 

уговор са чланом по 
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гашење рачуна није обухваћена 

ситуација када се рачуни гасе по сили 

закона услед обавезе прекида 

пословне сарадње. Наведено у пракси 

доводи до нерешивих проблема за 

чланове Централног регистра, као на 

пример немогућност раскида пословне 

сарадње са лицима која се не 

придржавају законских обавеза у 

погледу спречавања прања новца и 

финансирања тероризма, или су лица 

једноставно недоступна, што може 

довести и до екстремних ситуација да 

члан Централног регистра не може 

ништа да учини у погледу раскида 

пословног односа са лицем које се чак 

нађе на „црној листи“ у вези 

спречавања прања новца и 

финансирања тероризма јер та лица 

поседују финансијске инструменте на 

свом рачуну.  

Подсећамо и да је тренутно нерешив и 

финансијски проблем потенцијалних, 

значајних, трошкова на страни чланова 

Централног регистра у случају 

масовног гашења рачуна, услед 

сопственом избору, након 

чега се ФИ преносе код 

другог брокера. Већина 

нема могућност доласка у 

Београд у тако кратком 

року, нити разуме да би 

требало нешто да уради. 

На крају долазе у 

ситуацију да ни не знају 

где им се налазе ФИ, да су 

приморани да послују 

преко одређеног 

инвестиционог друштва и 

сл. 

• Пренос ХОВ са власничког 

на привремени рачун 

(40000 -911- ) на захтев 

клијента (за ФИ које 

клијент не жели да 

поседује (нпр. безвредни 

ФИ издаваоца у стечају)). 

• Омогућити члановима 

ЦРХоВ-а апликативну 

опцију гашења рачуна ФИ 

(минимум за 919) уз 

опционо навођење 
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трошкова од 550 РСД по законитом 

имаоцу, који се на нивоу члана 

Централног регистра могу мерити 

милионима, па чак и десетинама 

милиона динара, које обвезник не 

може пренети на клијента услед 

његове недоступности (укључујући и 

умрла лица). У оквиру овог дела бисмо 

указали на масован број власничких 

рачуна који је остао након исплате 

обвезнице девизне штедње - рачуни 

919 који имају пандан 912- рачун 

иницијалног власништва, којима 

отварање није наплаћивано па по 

аналогији по истом основу не треба 

наплаћивати ни гашење истих рачуна. 

образложења (примена 

мера спречавања прања 

новца и финансирања 

тероризма, умрло лице, 

иницијална доспела 

девизна штедња), што би 

елиминисало потребу 

ангажовања, самим тим и 

трошкова ЦРХоВ-а 

приликом гашења рачуна. 

При томе напомињемо да 

је члановима ЦРХоВ-а од 

старта омогућено 

самостално отварање 

рачуна ФИ у ЦРХоВ-у 

(путем WЕВ апликације 

или путем слања фајла 

ОТВАРАЧ), па пословна, а 

и правна логика, налаже 

омогућавање исте опције 

и приликом гашења 

рачуна.  

• Омогућити статус 

неактивног рачуна, 

доделу или измену 

статуса од стране чланова 



191 
  

 

 

 

у ВЕБ апликацији ЦРХоВ-а 

(решење у одређеном 

облику постоји са шифром 

99). 



Октобар


