МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕД
Центар за привредна питања

децембар 2017.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
Фискални систем
У ‘’Службеном гласнику РС’’, број 113/17 од 17.12.2017. године објављен је сет пореских прописа и то:
• Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
• Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
• Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
• Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Значајан део измена наведених закона примењује се од 1. јануара 2018. године, док ће одређене измене имати
одложену примену.
У наставку издвајамо најзначајније измене које су од значаја за пословање привредних субјеката.
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Најзначајније измене и допуне Закона о порезу на додату вредност односе се на:
• одлагање почетка примене обавезе достављања прегледа обрачуна ПДВ-а за шест месеци односно за 1. јул 2018.
године
• прописивање посебног поступка опорезивања инвестиционог злата, са применом од 1. априла 2018. године
• промену начина одређивања место промета јединствених туристичких услуга
• уређује се порески третман промета између концесионара и даваоца концесије
• измену пореског третмана издатака за исхрану запослених у тзв. ресторанима друштвене исхране
• промену правила у погледу рефакције ПДВ-а страном држављанину и пореско ослобођење по том основу
• укидање института рефакције ПДВ страном држављанину.
Привредна комора Србије се у претходном периоду залагала за прописивање посебног поступка опорезивања
инвестиционог злата како би се поспешио развој домаћег финансијског тржишта и улагања у инвестиционо злато, те је
предметна измена Закона, између осталог и резултат иницијативе ПКС.
Изменом Закона одложена је примена обавезе достављања прегледа обрачуна ПДВ-а за додатних 6 месеци. Правилник
о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ који je донет у
септембру прошле године и објављен у „Сл. гласнику РС“, број 80/16 од 30. септембра 2016. године, требало је да се
примењује од 1. јануара 2017. године, међутим примена је одложена за годину дана. Поново је на захтев привреде
примена предметног Правилника пролонгирана. Будући да је сада извршена измена Закона о ПДВ намеће се закључак
да ће и текст Правилника морати да се коригује у наредном периоду. Очекује се да Пореска управа РС сачини корисничко
упутство за попуњавање Обрасца ПОПДВ и да изради XML и XSD шему за сврху IT подршке.
Предметне измене Закона о порезу на додату вредност ће бити у примени од 1. јануара 2018. године, осим члана 6. који ће бити у
примени од 1. априла 2018. година а који се односи на прописивање посебног поступка опорезивања инвестиционог злата, као и члана
2. који се односи на промет добара која путник отпрема у иностранство, за некомерцијалне сврхе и члана 7. којим се брише рефакција
ПДВ страном држављанину, у примени ће бити од 1. јануара 2019. године.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА
Најзначајније измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица односе се на:
• свођење предмета опорезивања порезом на добит по одбитку само на одређене приходе од услуга нерезидентних
правних лица (рачуноводствених и ревизорских услуга и др. услуга из области правног и пословног саветовања,
истраживање тржишта и сл.)
• прописивање рока од три дана за плаћање пореза по одбитку и подношење пореске пријаве (уместо досадашње
обавезе да се порез плати у моменту исплате прихода)
• измена члана 22а ЗПДПЛ, који се односи на порески третман отписа потраживања банака
• измене у области пореске амортизације (укидање посебног обрачуна пореске амортизације за нематеријална
улагања и др.)
• прецизније се уређују питања у вези са трансакцијама између повезаних лица и обавезе састављања извештаја о
трансферним ценама
• прецизније се уређује подношење пореских пријава у случају стечаја и ликвидације и др.
Привредна комора Србије се у претходном периоду залагала за прописивање исцрпне листе услуга које подлежу порезу на добит по
одбитку. Одредба члана 40. Закона о порезу на добит правних лица измењена је претходном изменом закона (Сл. гласнику РС, број
112/15) и тим изменама је уведена обавеза да се порез по одбитку обрачунава и плаћа и у случају када нерезидентно правно лице
оствари приходе од накнада по основу услуга. Овакво решење је у примени од 1. марта 2016. године и у кратком периоду резултирало
је већим бројем издатих мишљења Министарства финансија како би поменута формулација била појашњена. Неодређеност појма
услуга, а и начин на које оне могу бити коришћене, створила је дилеме у пракси на које је и ПКС указивала да би било ефикасније и са
аспекта правне сигурности боље решити на општем законском нивоу уместо претходним казуистичким приступом.
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана се доноси у циљу обезбеђивања услова за спровођење свеобухватне
реформе пословног окружења, као и да се створе околности за прилив инвестиција, запошљавање и привредни раст и омогуће
повољнији услови привређивања растерећењем привредних субјеката.
Основна садржина измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана односе се на:
• увођење олакшица по основу запошљавања лица која започињу са обављањем сопствене пословне делатности, на
начин да би били ослобођени од плаћања пореза и доприноса по основу сопствене зараде као и по основу зараде
новозапослених лица
• продужење периода примене постојећих олакшица за запошљавање нових лица (у виду права на повраћај плаћеног
пореза и доприноса од 65% до 75% , чија примена истиче 31. децембра 2017. године) на 31. децембар 2019. године
• повећање неопорезивог износа зарада на 15.000 динара месечно за лице које ради са пуним радим временеом (до
сада је износио 11.790,00 динара месечно). Неопорезиви износ примењује се код обрачуна и плаћања пореза на
зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године
• уређење пореског третмана примања физичког лица у случају отписа преосталог дела ненаплативог потраживања
банке по основу кредита физичким лицима, имајући у виду одлуку Народне банке Србије о рачуноводственом
отпису билансне активе
• увођење обавезе вођења пословних књига по систему двојног књиговодства за предузетнике који обављају
регистровану делатност (пословне књиге по систему простог књиговодства воде предузетници који порез плаћају
на паушални приход и они воде књигу оствареног промета, затим предузетници пољопривредници и предузетници
друга лица а ту су првенствено лица обвезници ПДВ).

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
Одредбе чл. 13, 22, 23, 24, 36, 37, 41, 43, 44. и 45. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у делу који се
односи на начин вођења пословних књига обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, примењиваће се почев за 2019.
годину.
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање је донет у циљу обезбеђивања услова за
спровођење свеобухватне реформе пословног окружења, као и да се створе околности за прилив инвестиција, запошљавање и
привредни раст и омогуће повољнији услови привређивања растерећењем привредних субјеката.
Најзначајније измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање односе се на:
• увођење олакшица по основу запошљавања лица која започињу са обављањем сопствене пословне делатности,
на начин да би били ослобођени од плаћања доприноса по основу сопствене зараде као и по основу зараде
новозапослених лица (новододати члан 45г)
• продужење периода примене постојећих олакшица за запошљавање нових лица (у виду права на повраћај плаћеног
доприноса у проценту од 65% до 75% чија примена истиче 31. децембра 2017. године) на 31. децембар 2019. године
• прописивање да се у основицу доприноса за запослене и за послодавце не урачунавају примања која запослени
оствари од послодавца на које се не плаћа порез на зараде према закону којим се уређује порез на доходак грађана
• утврђивање најниже месечне основице доприноса, највише месечне основице доприноса, највише годишње
основице доприноса и највише процењене годишње основице доприноса, као износа чија би примена била за целу
календарску годину и објављивали би се једном годишње, за разлику од садашњег решења које захтева месечна
или квартална усклађивања за најнижу и највишу месечну основицу доприноса
• усклађивање у делу плаћања доприноса за предузетника који остварује остале накнаде по основу рођења и неге
детета и посебне неге детета, имајући у виду права која ће остваривати у складу са законом којим се уређује
финансијска подршка породици са децом.
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ ТАКСАМА
У ‘’Службеном гласнику РС’’, број 113/17 од 17.12.2017. године објављен је и Закон о изменама и допунама Закона о
републичким административним таксама.
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама донет је у циљу усаглашавања предмета таксене
обавезе са списима и радњама који су у надлежности органа за чији се рад републичка административна такса плаћа, било да је реч о
новим пословима у оквиру надлежности органа, измени списа и радњи, односно престанку основа за вршење појединих списа и радњи
за које је сада прописана такса, а које су инициране од стране надлежних органа, као и усаглашавање са одредбама члана 43. Закона о
изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 99/16).
Ступањем на снагу овог закона престају да важe одредбе закона којима je дато овлашћење за утврђивање висине таксе посебним актом.
Овај закон ступио је на снагу и примењује се од 25.12.2017. године, а извршене су измене чланова 2, 3, 5, 19. Закона о републичким
административним таксама.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ИЗГЛЕДУ КОНТРОЛНЕ АКЦИЗНЕ МАРКИЦЕ, ВРСТИ ПОДАТАКА НА МАРКИЦИ И НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА И ИЗДАВАЊА МАРКИЦА, ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА О ОДОБРЕНИМ И ИЗДАТИМ МАРКИЦАМА И ОБЕЛЕЖАВАЊА
ЦИГАРЕТА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
У “Сл. гласнику РС” бр. 108/17, објављена је Уредба о измена и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти
података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођење евиденција о одобреним и издатим маркицама и
обележавања цигарета и алкохолних пића.
Уредба је ступила на снагу 9. децембра 2017. године, а одредбе које се односе на кафу у пуној примени су од 1. јануара
2018. године.
ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ОПОРЕЗИВАЊА АКЦИЗОМ КАФЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ
Министар финансија је 12. децембра 2017. године донео Објашњење у вези опорезивања акцизом кафе од 1. јануара
2018. године у складу са одредбама Закона о акцизама и подзаконским актима из области акциза.
Објашњењем су прецизирани следећи сегменти:
• Обвезник акцизе на кафу
• Предмет опорезивања акцизом
• Настанак обавезе по основу акцизе и обрачун акцизе на кафу
• Утврђивање расхода на кафу, на који се не плаћа акциза
• Начин обрачунавања акцизе на кафу
• Основица за обрачун акцизе на кафу и износи акцизе на кафу
• Умањење обрачунате акцизе на кафу (уз навођење примера)
• Плаћање акцизе на кафу
• Акцизе и подношење пореске пријаве за акцизу на кафу
• Ослобађање од плаћања акцизе на кафу
• Пријава места обајљања делатности и упис у Регистар произвођача алкохолних пића и кафе
• Обележавање кафе
Као прилог, у предметном Обавештењу, дати су и примери попуњених образаца који би требало да помогну обвезницима акциза
приликом попуњавања истих.
Објашњење у вези опорезивања акцизом кафе објављено је на сајту Министарства финасија РС, и истом се може
приступити путем линка http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13504

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 14. децембра 2017. године Закон о изменама и допунама Закона о
раду, који је објављен у “Службеном гласнику РС”, број 113/17 од 17. децембра 2017. године.
Закон о изменама и допунама Закона о раду ступио је на снагу 25. децембра 2017. године.
Усвојеним изменама и допунама Закона о раду, у циљу сузбијања “рада на црно”, предвиђено је да је послодавац дужан
да на основу угогвора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим законом поднесе
јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује Централни регистар
обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.
Пропуштање прописаног рока за подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, представља прекршај за који се
изриче новчана казна прописана чланом 31. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14) у износу од 300.000 до 1.500.000 динара за послодавца са својством правног лица, односно у
износу од 50.000 до 500.000 динара за послодавца физичко лице.
Изменама Закона предвиђено је и следеће:
• послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених, при чему је прописана
новчана казна (у износу од од 150.000 до 300.000 динара за послодавца са својством правног лица, од 50.000 до
150.000 динара за предузетника, од 10.000 до 20.000 динара за одговорно лице у правном лицу, односно заступника
правног лица) у случају да послодавац не води наведену евиденцију
• упозорење из члана 180. Закона о раду (упозорење на постојање разлога за отказ уговора о раду) доставља се
запосленом на начин прописан за достављање решења о отказу уговора о раду из члана 185. Закона о раду
• даје се могућност министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да овласти друго лице које ће
одлучивати по жалбама на решења инспектора рада
• прописана је новчана казна у већем износу за послодавца који запосленом ускрати право на отпремнину у случају
престанка радног односа по основу вишка запослених, тако да казна сада износи од 400.000 до 1.000.000 динара за
послодавца са својством правног лица, од 100.000 до 300.000 динара за предузетника, односно од 20.000 до 40.000
динара за одговорно лице у правном лицу
• повећан је износ новчане казне за прекршаје прописане у члану 276. Закона о раду (тако да казна сада износи од
150.000 до 300.000 динара за послодавца са својством правног лица, од 50.000 до 150.000 динара за предузетника,
од 10.000 до 20.000 динара за одговорно лице у правном лицу, односно заступника правног лица) чиме је извршено
усклађивање са одредбама Закона о инспекцијском надзору.
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНАЦА
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 14. децембра 2017. године Закон о изменама и допунама Закона о
запошљавању странаца, који је објављен у “Службеном гласнику РС”, број 113/17 од 17. децембра 2017. године.
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца ступио је на снагу 25. децембра 2017. године.
Изменама и допунама Закона предвиђено је:
• услови за запошљавање странаца прописани Законом о запошљавању странаца не примењују се, поред већ
предвиђеног, и на:
• члана породице члана дипломатско-конзуларног представништва државе са којом Република Србија има
закључен билатерални споразум којим се лицу омогућава обављање плаћене делатности у Републици Србији
• чланa ауторске или глумачке екипе који на територији Републике Србије производи аудиовизуелно дело
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уводи се нова врста радне дозволе за посебне случајеве запошљавања – радна дозвола за оспособљавање и
усавршавање и уређују се услови за њено издавање
уводи се могућност продужења радне дозволе за упућена лица и радне дозволе за кретање у оквиру привредног
друштва, тако што се за сваку од ових радних дозвола прописује да се може продужити најдуже до две године,
уз сагласност министарства надлежног за послове запошљавања, а по претходно прибављеном мишљењу
министарства надлежног за област којом се уређује делатност послодавца за послове или услуге од интереса за
Републику Србију
захтев за продужење дозволе за рад подноси се најкасније пре истека рока важења претходне дозволе (уместо
најкасније 15 дана пре истека рока важења претходне дозволе, како је било прописано).

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ
Народна скупштина Републике Србије усвојила је 14. децембра 2017. године Закон о изменама и допунама Закона о
стечају који је објављен у “Службеном гласнику РС”, број 113/17 од 17. децембра 2017. године.
Закон о изменама и допунама Закона о стечају ступио је на снагу 25. децембра 2017. године.
Подзаконски акти донети на основу овлашћења из Закона о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - УС и 83/14),
ускладиће се са одредбама Закон о изменама и допунама Закона о стечају у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу, а
стечајни поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани окончаће се по прописима који су били на снази до дана
ступања на снагу овог закона.
Измене Закона донете су, пре свега, у циљу побољшања положаја разлучних и заложних поверилаца у стечају, већег
степен намирења поверилаца, као и отклањања уочених проблема у пракси у погледу примене појединих одредаба
које регулишу реорганизацију.
Законом о изменама и допунама Закона о стечају, између осталог, предвиђено је:
• предузимање правног посла давања у закуп имовине стечајног дужника оптерећене разлучним или заложним правом ограничено
је сагласношћу разлучних, односно заложних поверилаца
• стечајни судија доноси решење о банкротству, уколико на рочишту стечајни повериоци за чија потраживања се учини вероватним
да износе више од 50% (уместо досадашњих 70%) укупних потраживања стечајних поверилаца одлуче да се стечајни поступак
одмах настави банкротством стечајног дужника
• новим чланом 38а регулисано је питање избора и учешћа разлучних поверилаца у одбору поверилаца –разлучни повериоци на
првом поверилачком рочишту бирају једног члана одбора поверилаца из реда разлучних поверилаца
• новим чланом 53а предвиђено је да овлашћено стручно лице (проценитељ) у поступку стечаја мора бити лице које поседује
лиценцу за вршење одговарајуће врсте процена у складу са посебним законом, а у случају да за вршење одговарајуће врсте
процена није донет посебан закон, послове овлашћеног стручног лица може обављати лице које поседује одговарајућа знања и
уписано је у листу коју води надлежни орган за вршење послова процене, односно вештачења
• извршене су измене члана којим су регулисане мере обезбеђења, тако што је предвиђено да стечајни судија може забранити
плаћања са рачуна стечајног дужника без сагласности стечајног судије или привременог стечајног управника, уместо досадашње
забране исплата, и то ако у тренутку доношења решења о покретању претходног стечајног поступка, рачуни стечајног дужника
нису блокирани ради извршења основа и налога за принудну наплату код организације која спроводи поступак принудне наплате;
ако су у тренутку доношења решења о покретању претходног стечајног поступка, рачуни стечајног дужника блокирани стечајни
судија може решењем о покретању претходног стечајног поступка одредити да су плаћања са рачуна дозвољена уз сагласност
стечајног судије или привременог стечајног управника, при чему стечајни судија одређује и намене за које се плаћања могу
вршити плаћања
• новододатим члановима 93а, 93б, 93б и 93г прописано је да: стечајни судијa, на предлог стечајног управника, разлучног повериоца
или заложног повериоца, доноси одлуку о укидању мере обезбеђења или забране извршења и намирења у односу на имовину
која је предмет обезбеђења, на период од 9 месеци; о наведеном предлогу стечајни судија одлучује решењем и по његовој
правноснажности објављује оглас о укидању мере, а по правноснажности овог решења стечајни управник нема право да на било
који начин распполаже имовином која је предмет решења, укључујући давање у закуп или оптерећивање те имовине; прописане
су и последице пропуштања уновчења имовине од стране разлучног, односно заложног повериоца
• стечајни управник дужан је да утврди и редослед намирења разлучних и заложних поверилаца
• прецизирано је који правни послови, односно правне радње не могу бити предмет побијања
• предвиђено је да против решења о банкротству жалбу, поред стечајног управника и одбора поверилаца, може изјавити и
овлашћени предлагач плана реорганизације
• измењене су одредбе о начину уновчења имовине и методу продаје – прописане су посебне дефиниције за начин уновчења
(продаја целокупне имовине, продаја имовинске целине, продаја појединачне имовине и продаја правног лица) и метод продаје
(јавно надметање, јавно прикупљање понуда и непосредна погодба); прописана је обавеза стечајног управника да прибави
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процену целисходности продаје целокупне имовине или продаје имовинске целине или продаје правног лица у односу на продају
појединачне имовине
у поступку продаје имовине стечајни управник дужан је да обавештење о намераваној продаји достави и разлучним, односно
заложним повериоцима, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника; продаја се не може спровести пре доношења
одлуке суда о поднетим примедбама на предложену продају; уводи се и обавеза стечајног управника да о извршеној продаји
обавести и разлучног, односно заложног повериоца који има разлучно, односно заложно право на имовини која је обухваћена
продајом ;брисане су одредбе које су предвиђале приговор на извршену продају, али се уводи обавезе стечајног судије да донесе
решење о извршеној продаји и наложи одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета насталих пре извршене
продаје, односно упис других права стечених продајом, наведено решење са доказом о уплати цене је основ за стицање и упис
права својине купца и на њега жалбу могу поднети сва заинтересована лица
новим чланом 133а уводи се обавеза стечајног управник да сваки део имовине који је предмет разлучног, односно заложног права
понуди на продају у року од шест месеци од правноснажности решења о банкротству, уз могућност продужења рока једном за
највише шест месеци у случају постојања нарочито оправданих разлога
новим чланом 136а предвиђено је да се право приоритета разлучних и заложних поверилаца у деоби дела средстава остварених
продајом примењује, поред продаје стечајног дужника као правног лица, и у случају продају целокупне имовине стечајног
дужника или продаје имовинске целине
новим чланом 136б прописано је да ако је купац имовине разлучни поверилац који има право приоритетног намирења из
средстава остварених продајом, тај купац има право да своје обезбеђено потраживање пребије са износом купопродајне цене
нови члан 136в прописује случајеве продаје стечајног дужника као правног лица, целокупне имовине или имовинске целине у
којима је стечајни управник дужан да прибави сагласност одбора поверилаца, разлучног, односно заложног повериоца
нови члан 136г уводи право прече куповине у корист разлучног, односно заложног повериоца када је имовина која је предмет
продаје непосредном погодбом предмет разлучног, односно заложног права
нацрт за главну деобу, поред осталих података, мора садржати и износ средстава резервисаних за исплату повериоцима за случај
накнадних пријава потраживања из члана 130. став 2. овог закона
прописано је да се изузетно, завршној деоби може приступи и ако су у стечајном поступку намирена потраживања поверилаца у
целости, са припадајућим каматама
предвиђено је да у случају да су у стечајном поступку, пре завршене деобе или у завршној деоби, у пуном износу намирена
потраживања поверилаца у целости са припадајућом каматом, стечајни управник дужан је да преостали вишак деобне масе, као
и евентуално неуновчену имовину расподели члановима привредног друштва у складу са поступком ликвидације, у ком случају
решењем о завршној деоби стечајни судија налаже брисање свих терета на имовини која се расподељује члановима привредног
друштва; чланови друштва могу се одрећи права на овакву расподелу
прецизиране су норме које се односе на садржину плана реорганизације и УППР: прописује се обавеза навођења поступка за
промену независног стручног лица; прецизирано је да план мора садржати процену вредности имовине стечајног дужника, као и
процену новчаног износа намирења које би се остварило спровођењем банкротства и спровођењем реорганизације за сваку од
класа поверилаца посебно, израђену од стране овлашћеног стручног лица (проценитеља) у складу са националним стандардима
за управљање стечајном масом, не старију од 12 месеци; прецизирано је да УППР-а садржи и потписану необавезујућа изјаву
већинских поверилаца по вредности потраживања сваке планом предвиђене класе да су сагласни са садржином плана
реорганизације и спремни да гласају за његово усвајање
прописана је обавеза предлагача плана, у случају да је планом реорганизације предвиђена мера претварања потраживања у
капитал стечајног дужника, да уз план достави процену капитала стечајног дужника, извршену од стране овлажћеног стручног
лица (проценитеља) не старију од шест месеци
брисане су одредбе којима је била прописана обавеза подносиоца плана да прибави мишљење органа надлежних за заштиту
конкуренције и за контролу државне помоћи да ли су мере предвиђене планом у супротности са законом којим се уређује заштита
конкуренције и законом којим се уређује контрола државне помоћи
прописано је да се рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о УППР-у одржава најкасније у року од 90 дана од дана доношења
решења о покретању претходног поступка за испитивање испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са УППР
предвиђено је да рочиште за гласање о УППР не може да се одржи пре истека рока од 60 дана од покретања претходног поступка
новим чланом 159а детаљније је уређен поступак давања примедби и измена УППР - рок за подношење примедби из члана 159.
проглашен је за преклузиван, прописана је обавеза предлагача плана да одговор на примедбе достави надлежном суду у року
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од 15 дана а одговори достављени по истеку овог рока неће бити узети у разматрање од стране суда; предвиђено је да предлагач
може само једном извршити измену плана реорганизације (у облику пречишћеног текста) са јасном назнаком да је у питању
измењени план
новим чланом 159б прописано је да стечајни судија може ангажовати овлашћена стручна лица (проценитеље, вештаке или
ревизоре) у циљу утврђивања тачности података из УППР, као и да је струно лице дужно да своје изјашњење достави суду
најкасније осам дана пре одржавања рочишта за расправљање и гласање о плану
новим чланом 159б прописано је и да стечајни судија током претходног поступка може, на предлог подносиоца плана или по
службеној дужности, одредити меру спречавања промене финансијског и имовинског положаја стечајног дужника која обухвата:
именовање привременог стечајног управника, забрану плаћања са рачуна стечајног дужника (без претходне сагласности стечајног
судије или привременог стечајног управника), односно дозволу плаћања уз сагласност стечајног судије или привременог стечајног
управника ако су рачуни стечајног дужника блокирани, забрану располагања имовином стечајног дужника (без претходне
сагласности стечајног судије или привременог стечајног управника), забрану одређивања и спровођења извршења или покретања
поступка вансудског намирења и забрану организацији која спроводи принудну наплату да спроводи налоге за принудну наплату;
прописно је да мера може трајати најдуже шест месеци, уз могућност да иста буде укинута и пре истека тог рока, као и да се мера
не може поново одредити у истом поступку
укида се право стечајног дужника да поднесе план реорганизације у стечају
прописано је да је предлагача плана реорганизације овлашћен да у истом стечајном поступку само једном изврши измену плана
(у облику пречишћеног текста), са јасном назнаком да је у питању измењени план
предвиђено је да стечајни судија заказује и одржава рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране
поверилаца у року од 90 дана од дана подношења предлога плана; суд доставља план реорганизације, без одлагања, регистру
привредних субјеката, као и другом одговарајућем регистру ради објављивања на интернет страни тог регистра
новим чланом 164а прописана су правила о роковима за достављање примедби на план реорганизације и одговора предлагача
на исте, као и да се рочиште за гласање о плану реорганизације не може одржати пре истека рока од 60 дана од дана подношења
плана реорганизације суду; предвиђено је да измењени план реорганизације суд без одлагања доставља регистру привредних
субјеката, односно другом одговарајућем регистру ради објављивања на интернет страни тог регистра
предвиђено је да посебна административна класа потраживања може бити формирана из административних разлога ако постоји
више од 100 (уместо до сада прописаних 200) потраживања чији износи појединачно не прелазе 50.000 динара (уместо 20.000
динара), под условом да суд одобри формирање такве класе
новим чланом 165а предвиђено је да дан почетка примене плана реорганизације не може наступити по истеку рока од 30 дана од
дана правноснажности решења о потврђивању плана (уместо 15 дана како је било прописано)
новим чланом 165а прописано је да ако план реорганизације, осим УППР, не добије потребан број гласова, над стечајним дужником
спроводи се банкротство, дакле укинута је могућност да стечајни суд предлагачу плана, одобри додатних 30 дана за подношење
измењеног плана реорганизације
престанак свих последица отварања стечајног поступка везује се за дан правноснажности решења о потврђивању усвојеног плана
реорганизације у стечају, за разлику од претходног законског решења које је тај моменат везивало за дан доношења решења
прописано је да је стечајни дужник овлашћен да пре или након истека рока за спровођење плана реорганизације поднесе предлог
за покретање стечајног поступка у складу са УППР.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
УСВОЈЕНА УРЕДБА О УСКЛАЂИВАЊУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 109/17) је усвојена 24.11.2017.
године, а примењује се од 1.1.2018. године.
Овом Уредбом је извршено усаглашавање номенклатуре са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2018.годину, и обезбеђен је приказ
преференцијалних стопа за 2018. годину у складу са важећим споразумима о слободној трговини и новом номенклатуром.
Укупан број тарифних позиција у 2018. години је незнатно повећан у односу на 2017. годину –са 10085 на 10090. Просечна стопа царине
је остала 8,74%, број нових тарифних позиција је 16, а број националних тарифних ознака је остао исти 1003.
Одељак XVI (Машине, апарати и уређаји, електротехнички производи, њихови делови, апарати за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за снимање и репродукцију слике и звука, делови и прибор за те производе) обухвата највећи број тарифних ознака –
1634, затим следи Одељак VI (Производи хемијске и сродних индустрија) – 1281 и Одељку XI (Текстил и производи од текстила) – 1150.
Најмањи број тарифних ознака је у Одељку XXI (Предмети уметности, колекција и старина) – 7 тарифних ознака, затим у Одељку
XIX (Оружје и муниција, њихови делови и прибор) – 23 тарифне ознаке и Одељку XIV (Природни и култиивисани бисери, драго или
полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима, и производи од њих, имитације накита, метални
новац) – 57 тарифних ознака.
Стопе царине у складу са Законом о Царинској тарифи се крећу у распону од 0% до 57,6%. Највећу просечну стопу царине у ЦТ 2018 имају
производи из Главе 22 (Пића, алкохоли и сирће) – 29,91%, затим из Главе 19 (Производи на бази житарица, брашна, скроба или млека;
Посластичарски производи) – 19,12% и Главе 93 (Оружје и муниција; њихови делови и прибор) – 23,96%. Најмање просечне стопе су
за производе из Глава 26, 37, 45, 47, 75, од 78 до 81 и 92 и она износи 1%.
Највише тарифних ознака је са стопом царине 1% (3027 или 30% од укупног броја), затим са стопом царине 10% (1859 или 18,4%) и
стопом царине 5% (1675 или 16,6%) што се може видети из табеле у наставку:
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Номенклатурне промене су обухватиле сажимање две или више тарифних ознака у једну нову, поделу тарифне ознаке на две или више
нових тарифних ознака, нове или допуњене напомене и промене наименовања.
Номенклатурне промене сe могу видети у Делу III ЦТ 2018 који садржи Корелациону табелу ЦТ2017 – ЦТ2018, која приказује тарифне
ознаке у ЦТ2018 у односу на тарифне ознаке према ЦТ2017.
У 2018. години нема промена преференцијалних стопа по важећим споразумима о слободној трговини, нема промена у колони 5 у
табелама у свим главама Царинске тарифе.
Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ, који је у примени од 2009.године, је достигао своју пуну либерализацију 1.1.2014.
године од када су сви индустријски производи ослобођени плаћања царине, док код пољопривредних производа третман зависи
од Анекса и Протокола у коме се одређени производи налазе и подразумева у неким случајевима наплату договорених снижених
преференцијалних стопа царине и посебних дажбина или сезонских царинских стопа. Квоте се одобравају за одређене базне
пољопривредне производе, рибе и прерађене пољопривредне производе, као што је наведено у Табели 1 Дела IV ЦТ2018.
Код ЕФТА Споразума код кога је у 2014. години постигнута пуна либерализација, нема наплате царине при увозу у Србију индустријских
производа пореклом из неке од ЕФТА земаља, док су стопе царине и посебне дажбине за пољопривредне производе на нивоу који
је постигнут 2014. године и разликују се у зависности од групе производа (базни пољопривредни производи, рибе и прерађени
пољопривредни производи) или чланице ЕФТА (Швајцарска Конфедерација, Лихтенштајн, Норвешка и Исланд). Квоте се одобравају за
одређене сиреве пореклом из Швајцарске и Лихтенштајна, као што је наведено у Табели 3 Дела IV ЦТ2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
Споразум о слободној трговини са Републиком Турском је од 1.1.2015. достигао пуну либерализацију тако да нема промена у ЦТ2018.
За овај споразум је такође карактеристично да нема наплате преференцијалних стопа за све индустријске производе пореклом из
Турске, док се за мали број пољопривредних производа наплаћују ниже стопе царине и прелевмани у складу са листом која се налази у
Анексу 1 овог споразума. Квоте се одобравају за одређене базне и прерађене пољопривредне производе, као што је наведено у Табели
2 Дела IV ЦТ2018. У октобру 2017. године, после више година преговора, потписан је Протокол уз споразум којим је договорена даља
либерализација трговине пољопривредним производима при увозу у Републику Србију и у Републику Турску. У 2018. години се очекује
ратификација нових Протокола уз Споразум и почетак њихове примене. Промене се огледају у проширењу листа новим тарифним
ознакама, повећању квота и/ или даљем снижењу стопа царине у оквиру договорених квота. Ово ће бити такође садржано у Уредби о
изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину.
Код примене ЦЕФТА споразума нема измена у ЦТ2018. Од 1.7.2014. године увоз свих производа (индустријских и пољопривредних)
пореклом из ЦЕФТА уговорница ослобођен је плаћања царинских дажбина (стопа царине, сезонске царине и посебних дажбина).
Споразуми о слободној трговини са Руском Федерацијом, Републиком Белорусијом и Републиком Казахстан такође немају промена у
2018. години. Сва три споразума садрже ограничену листу производа који су изузети из режима слободне трговине приликом увоза у
Србију, при чему:
• из режима слободне трговине је изузето јако мало индустријских производа пореклом из Руске Федерације (протектиране или
употребљаване спољне пнеуматске гуме из 4012; славине, вентили и слични уређаји за цевоводе из 8481; трактори из 8701, осим
нових снаге преко 90кW; употребљавани аутобуси из 8702; сви путнични аутомобили из 8703 и неке категорије камиона из 8704
(укључујући употребљаване). Сви пољопривредни производи из Руске Федерације су ослобођени плаћања царинских дажбина
• из режима слободне трговине изузето је мало индустријских производа пореклом из Белорусије (протектиране или употребљаване
спољне пнеуматске гуме из 4012; употребљавани трактори из 8703; употребљавани аутобуси из 8702; сви путнички аутомобили
из 8703 и употребљавани камиони из 8704), као и неки пољопривредни производи (бели шећер из 1701; неденатурисани етил
алкохол различите јачине из 2207 и 2208; неке ракије, ликере и остала алкохолна пића из 2208, цигарете из 2402)
• из режима слободне трговине је изузето мало индустријских производа пореклом из Казахстана (протектиране или употребљаване
спољне пнеуматске гуме из 4012; употребљавани трактори из 8703; употребљавани аутобуси из 8702; сви путнички аутомобили из
8703 и употребљавани камиони из 8704), као и неки пољопривредни производи (неки сиреви из 0406; бели шећер из 1701
• неденатурисани етил акохол различите јачине из 2207 и 2208; неке ракије, ликере и остала алкохолна пића из 2208; цигарете из
2402).
• У процедури је доношење јединственог Споразума о слободној трговини између чланица Евроазијске уније и Републике Србије,
у коме ће доћи до уједначавања листа и даље либерализације за неке пољопривредне и индустријске производе. Овај споразум
поред Руске Федерације, Републике Белорусије и Републике Казахстан укључује и Јерменију и Киргистан.
ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА НА ОДРЕЂЕНУ РОБУ, ОДНОСНО ЗА ИЗУЗИМАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ
РОБЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА У 2018. ГОДИНИ
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања
царинских дажбина у 2018. години се примењује од 1.1.2018. године, а објављена је у ’’Сл.гласнику РС’’ бр.115/2017.
Овом Одлуком прописују се услови и начин за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе
од плаћања царинских дажбина у 2018.години.
Царинске дажбине које су наведене у овој Одлуци смањују се, односно ниже су од стопе царине утврђене у Закону о Царинској тарифи
(“Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09).

АКТУЕЛНО
На Међувладиној конференцији, која је одржана 11. децембра 2017. године у Бриселу, отворено је Преговарачко поглавље
6 – Право привредних друштава.
Поглавље 6 обухвата усаглашена правила у области права привредних друштава, укључујући захтеве финансијског
извештавања, којима се предвиђа лакше остваривање права пословног настањивања.
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