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УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О УСКЛАЂИВАЊУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину објављена је у „Сл. гласнику РС“
број 10/2018 од дана од 7.2.2018. године, а у примени је од 15.2.2018. године.
Разлози за измене и допуну Царинске тарифе за 2018. годину су следећи:
•
•
•

Даље усаглашавање са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2018. годину у Глави 17 и Глави 22 Царинске тарифе –
Додатне напомене,
Исправке преференцијалних стопа царине у Глави 19 за примену Споразума о слободној трговини између Републике Србије и
држава ЕФТА , и
Исправке стопа царине у Глави 87 у складу са Законом о Царинској тарифи и преференцијалних стопа царине за примену Споразума
између Савезне владе СРЈ и Владе Руске Федерације о слободној тровини између Савезне Републике Југославије и Руске Федрације.

Основна Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину, којом је национална Царинска тарифа усклађена
са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2018. годину објављена је у „Сл. гласнику РС” број 109/2017, а у примени је од
1. јануара 2018. године.
УРЕДБА О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НА ГРАНИЦИ
Уредба о измени Уредбе о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници објављена је у
„Сл. гласнику РС” број 3/2018 од 12.1.2018. године, а у примени је од 20.1.2018. године. Измена предметне Уредбе односи се на члан
27. у оквиру Главе IV којом се дефинише одговорност и трошкови царинских органа.
Измењеном одредбом члана 27. Уредбе прописано је да ће на захтев царинског органа, носилац одобрења надокнадити трошкове
царинских органа или других лица која поступају за рачун царинског органа, од тренутка задржавања или обустављања пуштања
робе, укључујући складиштење и руковање робом, као и у случају употребе одговарајућих мера као што је уништење робе у складу са
члановима 21. и 24. ове Уредбе. Ради се о роби за коју се сумња да повређује право интелектуалне својине обухваћену одлуком којом се
одобрава захтев и о роби за коју се сумња да повређује право интелектуалне својине која није обухваћена одлуком којом се одобрава
захтев.
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ У ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА РАДИ
СТИЦАЊА ДОДАТНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
Правилник о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних
знања и вештина објављен је у „Сл. гласнику РС“, бр. 13/18 од 14. фебруара 2018. године, а у примени је од 22. фебруара 2018. године.
Предметним Правилником предвиђена је могућност да Национална служба за запошљавање (НСЗ) финансира спровођење обуке за
стицање додатних знања и вештина запослених за потребе послодавца.
НСЗ расписује јавни позив на основу којег заинтереосвани привредни субјекти могу да конкуришу за добијање средстава за спровођење
обуке ради општег или посебног усавршавања запосленог.
Висина средстава која могу бити додељена привредним субјектима за опште усавршавање је до 60% оправданих трошкова, док за
посебно усавршавање је до 25% оправданих трошкова.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ
Средства за спровођење обуке могу се користити за трошкове организовања обуке и то за: трошкове предавача; путне трошкове
предавача и полазника, укључујући и смештај; друге текуће трошкове, као што су материјали и потрошна роба директно повезани
са програмом обуке; трошкове амортизације алата и опреме у обиму у којем се искључиво користе за обуку; трошкове усмеравања
и саветодавних услуга у вези са обуком; трошкове полазника и опште индиректне трошкове (административни трошкови, закуп,
режијски трошкови).
Одлуку о расписивању јавног позива ради спровођења обуке доноси директор Националне службе.

АКТУЕЛНО
НА САЈТУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС ОБЈАВЉЕНО “КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПРЕГЛЕДУ ОБРАЧУНА ПДВ –
ОБРАСЦУ ПОПДВ”
Пореска управа је на својој интернет страници објавила 7. фебруара 2018. године “Корисничко упутство за исказивање података
у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ” у складу са Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и
облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, који почиње да се примењује 1. јула 2018. године.
Корисничко упутство садржи:
1. Правни оквир;
2. Опште смернице у вези са исказивањем података у Обрасцу ПОПДВ;
3. Објашњења у вези са исказивањем података у конкретним деловима, односно пољима Обрасца ПОПДВ (са примерима који се
односе на конкретне делове, односно поља);
4. Пример исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у пореском периоду и исказивања података у
Обрасцу ПППДВ.
Корисничко упутство је објављено на порталу Пореске управе у делу Правна лица и Предузетници, у секцији Корисничка упутства,а
може се преузети преко линка: http://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4673/korisnicko-uputstvo-za-iskazivanje-podataka-u-pregledu-obracuna-pdv-.html
Обзиром да је крајем 2017. године усвојен Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”,
број 113/17), у наредном периоду, у циљу усаглашавања са овим законом, очекује се измене Правилника о изменама и допунама
Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ. Ове измене
резултираће потребом да се изврши и усклађивање Корисничког упутства за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу
ПОПДВ.
ПОЈАШЊЕЊЕ НЕДОУМИЦЕ ОКО (НЕ)ОБАВЕЗНОСТИ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА
Ради пружања подршке активностима Владе на стварању повољнијег пословног амбијента, Народна банка Србије је усвојила
измене подзаконских аката из области платног промета и тако прецизирала одредбе које се односе на необавезност употребе печата
привредних субјеката.
Иако је Народна банка Србије још 2014. године, доношењем Закона о платним услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката,
фактички укинула обавезну употребу печата привредних субјеката у вези с платним услугама, уочено је да у банкарској пракси и даље
преовлађују решења на основу којих привредници у свакодневном пословању употребљавају печат (нпр. за оверу образаца платних
налога на шалтеру), када не користе предности електронског и мобилног банкарства.
Како би се унапредила и уједначила пракса банака и међу привредним друштвима и предузетницима отклониле све недоумице у вези
са коришћењем печата, усвојеним решењима јасно је наглашено да банке не могу одбити пружање платних услуга само због тога што
клијент у свом пословању с банком не жели да користи печат.
За привреду то значи следеће:
•

Привредни субјекти који имају отворене рачуне и на шалтеру користе печат за оверу платних налога у земљи и са иностранством могу,
једноставно, банци предати писани захтев да више не користе печат. Банка је дужна да им без анексирања уговора већ наредног
дана обезбеди предају потписаних платних налога без обавезе да их клијент овери печатом (важи од 1. октобра 2017. године).

АКТУЕЛНО
•

Правна лица и предузетници који отварају нове рачуне нису дужни (важи од 1. октобра 2017. године) да оверавају захтев за
отварање рачуна, картон депонованих потписа, налоге за платни промет, менице и друга документа која се односе на платни
промет, осим ако то нису изричито захтевали од банке и уговорили с њом.

Предности електронског банкарства и пословања огледајау се у смањују не само трошкова и времена одласка на шалтер банака већ и
расхода за папирну документацију у свакодневном пословању.
Са аспекта прописа из области фискалног система, истичемо да одредба члана 42. Закон о порезу на додату вредност регулише
издавање рачуна. Обвезник је дужан да изда рачун за сваки промет добара и услуга али није прописана обавеза по којој рачун
мора да садржи печат.
Рачуном на основу којег обвезник ПДВ може да оствари право на одбитак претходног пореза из члана 28. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ
сматра се и електронски документ сачињен у складу са Законом о електронском документу („Сл. гласник РС“, број 51/09), ако садржи
податке прописане Законом о ПДВ и Правилником о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код
којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. гласник РС“, бр. 123/12 и 86/15).
Ако обвезник ПДВ поседује рачун претходног учесника у промету – обвезника ПДВ који му је достављен електронском поштом,
у ПДФ формату, обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза, ако су испуњени остали услови за остваривање овог
права прописани Законом о ПДВ.
Даље, одредбама Закона о рачуноводству, регулисане су рачуноводствене исправе, одговорност за рачуноводствене
исправе као и њихово чување.
Одредбама члана 8. Закона о рачуноводству предвиђено је да књижење пословних промена на рачунима имовине, обавеза и капиталу,
приходима и расходима врши се на основу веродостојних рачуноводствених исправа.
Рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која обухвата све
податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ,
врста и садржај пословне промене.
Фотокопија рачуноводствене исправе је основ за књижење пословне промене, под условом да је на њој наведено место чувања
оригиналне исправе и да је потписана од стране одговорног лица.
Рачуноводственом исправом сматра се и исправа испостављена, односно примљена телекомуникационим путем, као и исправа
испостављена, односно примљена путем сервиса за електронску размену података (Electronic data Interchange - EDI).
Пошиљалац је одговоран да подаци на улазу у телекомуникациони систем буду засновани на рачуноводственим исправама, као и да
чува оригиналне рачуноводствене исправе.
Када се рачуноводствена исправа преноси путем сервиса за електронску размену података, пружалац услуге електронске размене
података дужан је да обезбеди интегритет размењених података.
Дакле, члан 8. Закона прописује да потпис и печат нису дефинисани као обавезни елементи рачуноводствене исправе
(ни у папирном ни у електронском облику). Међутим, потписивање рачуноводствених исправа је прописано чланом 9. Закона о
рачуноводству, који дефинише одговорност за рачуноводствене исправе.
„Одговорно лице потписом, односно другом идентификационом ознаком потврђује да је рачуноводствена исправа веродостојна
(потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује пословну промену).

АКТУЕЛНО
Рачуноводствена исправа, састављена као електронски запис, треба да садржи потпис или другу идентификациону ознаку одговорног
лица, односно лица овлашћеног за издавање рачуноводствене исправе, односно електронски потпис у складу са законом.
Правно лице је дужно да, пре уноса података из рачуноводствене исправе у пословне књиге, одреди одговорно лице које треба да
изврши контролу веродостојности исправе и да је потпише.
Контролу рачуноводствених исправа не могу да врше лица која су задужена материјалним стварима (вредностима) на које се исправе
односе.“
Указујемо и на одредбе члана 24. Закона које регулишу чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја.
Такође, одребама Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању регулисано је правно дејство електронског потписа и електронског печата.
„Електронском потпису не може се оспорити пуноважност или доказна снага само због тога што је у електронском облику или што не
испуњава услове за квалификовани електронски потпис.
Квалификовани електронски потпис има исто правно дејство као и својеручни потпис.
Квалификовани електронски потпис може да замени оверу својеручног потписа, ако је то прописано посебним законом. “
Напред цитиране одредбе члана 50. Закона не примењују се на правне послове за које је посебним законом предвиђено да се не могу
предузети у електронској форми.
Уговори и други правни послови за које је посебним законом предвиђено да се сачињавају у форми овере потписа, јавно потврђене
(солемнизоване) исправе, или у форми јавнобележничког записа не могу се сачинити у складу са напред цитираним ставовима члана
50. Закона већ у складу са прописима којима се уређује овера потписа, потврђивање и сачињавање исправа о правним пословима.
Одредбом члана 51. Закона регулисано је правно дејство електронског печата.
„Електронском печату не може се оспорити пуноважност или доказна снага само због тога што је у електронском облику или што не
испуњава услове за квалификовани електронски печат.
За квалификовани електронски печат важи правна претпоставка очуваности интегритета и тачности порекла података за које је везан.
Акт органа јавне власти који се доноси у вршењу јавних овлашћења у облику електронског документа уместо печата односно потписа
службеног лица и печата садржи квалификовани електронски печат тог органа.
Квалификовани електронски печат на поднеску у поступку који органи јавне власти спроводе у вршењу јавних овлашћења у облику
електронског документа има исто правно дејство као и својеручни потпис, односно печат.“
Напред цитиране одредбе члана 51. Закона не примењују се на правне послове за које је посебним законом предвиђено да се не могу
предузети у електронској форми.
Уговори и други правни послови за које је посебним законом предвиђено да се сачињавају у форми овере потписа, јавно потврђене
(солемнизоване) исправе, или у форми јавнобележничког записа не могу се сачинити у складу са цитираним одредбама члана 51.
Закона, већ у складу са прописима којима се уређује овера потписа, потврђивање и сачињавање исправа о правним пословима.
Будући да су у пракси уочене недоумице у вези са применом напред цитираних чланова закона, донето је Објашњење у вези са
издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа, број 40100-4169/2017-16 од 12.12.2017. године, које је на основу члана 23. став 2 Закона о државној управи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14) донео министар финансија и министар трговине, туризма и телекомуникација.

АКТУЕЛНО
Имајући у виду наведено, а у циљу разјашњења недоумица које су се појавиле у пракси а односе се на начин на који се издају и књижњ
фактуре у пословним књигама правних лица и предузетника, настале у папирном или електронском облику, указујемо на следеће:
•
•

•
•

Законом је омогућено правним лицима и предузетницима да своје фактуре издају у папирном или у електронском
облику;
Законом није прописано да фактура која је изворно настала у папирном облику мора да садржати печат и потпис
одговорног лица, већ је довољно да садржи „идентификациону ознаку“ која упућује на одговорно лице, односно
лице које је овлашћено за издавање те фактуреа којом се потврђује њена веродостојност исте у смислу члана 9.
Закона о рачуноводству;
фактура која је изворно настала у електронском облику, као и фактура настала дигитализацијом (конверзијом
документа из папирног у електронски облик нпр. скенирана фактура) не мора да буде потписана (електронским)
потписом довољно је да садржи „идентификациону ознаку“;
правна лица и предузетници немају обавезу да фактуру, која је изворно настала у електронском облику, штампају,
нити да се на тако одштампан документ ставља отисак печата како би био сматран валидним.

ЕЛЕКТРОНСКА РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИКА – ОД 3. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ
Агенција за привредне регистре (АПР) увела је 3. јануара 2018. године услугу подношења електронске пријаве за регистрацију
предузетника, чиме је омогућена лакша, јефтинија и бржа регистрација предузетника.
Електронска регистрација предузетника обухвата:
•
•
•

Електронску регистрациону пријаву оснивања потписану квалификованим електронским потписом предузетника или
овлашћеног подносиоца пријаве, која се попуњава у апликацији доступној преко портала АПР-а;
Електронско плаћање комерцијалним платним картицама (Visa, Master) омогућено је преко портала АПР-а;
Достављање одлуке регистратора у електронској форми - решење потписано квалификованим електронским потписом
регистратора, које је снабдевено временским жигом, АПР доставља на регистровану адресу за пријем електронске поште
предузетника и подносиоца е-пријаве, ако се ради о различитим лицима.

Електронска регистрација је јефтинија од регистрације у папирном облику. Накнада за услугу електронске регистрације износи
1.000,00 динара, док накнада за регистрацију на основу регистрационе пријаве која се подноси „у папиру“ износи 1.500,00 динара.
Детаљне информације о е-регистрацији са техничким и корисничким упутствима објављени су на сајту АПР-а (www.apr.gov.rs) у
одељку Предузетници - Информације о систему за подношење електронских пријава.
Напомињемо да се након усвајања и ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима очекује
започињање електронске регистрације и за оснивања привредних друштава и то најпре за једночлана друштва са ограниченом
одговорношћу.
НА САЈТУ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОБЈАВЉЕН ЈЕ ДОКУМЕНТ „ИНФОРМАЦИЈА О УЧЕШЋУ У СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА“
Национална служба за запошљавање (НСЗ) је на својој интернет страници објавила 16. јануара 2018. године документ „Информација
о учешћу у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања“, број 0012-101-17/2018.

АКТУЕЛНО
У овом документу су дефинисане могућности и услови за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања
аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе. Национална служба за запошљавање може да суфинансира програме
односно мере активне политике запошљавања аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе, као што су: јавни радови
у области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе; програм обуке на захтев послодавца; програм стицања практичних знања; субвенције за самозапошљавање;
субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе може да поднесе захтев за суфинансирање програма или мера активне
политике запошљавања Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања преко надлежне филијале Националне
службе за запошљавање под условом да аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има:
•
•
•
•

Формиран локални савет за запошљавање;
Усвојен Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) за 2018. годину;
Усаглашен ЛАПЗ са Националним планом запошљавања и покрајинским планом запошљавања;
Обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере.

Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове запошљавања може одобрити
учешће у суфинансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава.
Детаљније информације се могу наћи на следећем линку
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9087_informacija_o_u__e____u_u_sufinansiranju_programa_ili_mera_apz_u_2018._godini.pdf

РОКОВИ
ОД 6. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ У ПРИМЕНИ СУ НОВИ ИЗНОСИ НАЈНИЖЕ И НАЈВИШЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА (КОЈИ ЋЕ ВАЖИТИ ТОКОМ
ЦЕЛЕ 2018. ГОДИНЕ)
У „Сл. гласник РС” број 2/18 објављени су износи најниже и највише основице доприноса за обавезно социјално осигурање, који ће бити
у примени током целе 2018. године (почев од 6. јануара).
Подсећамо да је последњим изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (објављеним у „Сл. гласнику
РС“ бр. 113/17 од 17.12.2017. године), прописано да ће се наведени износи објављивати (само) једном годишње.
Одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање прописано је да најнижу месечну основицу доприноса чини износ
од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години
која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове
статистике.
Дакле, мисли се на период од децембра 2016. године до новембра 2017. године.
Износ најниже месечне основице сваке године објављује министар надлежан за послове финансија а служи за обрачун и плаћање
доприноса почев од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају.
По истом принципу утврђује се и највиша месечна основица доприноса. Као и до сада, највиша месечна основица доприноса утврђује
се као петоструки износ наведене просечне зараде.
Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ збира просечних месечних зарада у Републици исплаћених у периоду за
претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси.
У „Службеном гласнику РС“ број 2/18 од 5.1.2018. године објављени су следећи износи:
•
•

најнижа месечна основица доприноса: 23.053 динара (у примени од 6. 1. 2018. године);
највиша месечна основица доприноса: 329.330 динара (у примени од 6. 1. 2018. године);

У „Службеном гласнику РС“ број 7/18 од 26.1.2018. године објављен је износ:
•

највиша годишња основица доприноса за 2017. годину: 3.793.175 динара.

ОД 6. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И СУБЈЕКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ФАКТУРА
Регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура почиње од 6. фебруара 2018. године
(обавеза евидентирања фактура у којима су дужници субјекти јавног сектора од 1. марта 2018. године).
У наставку преносимо Oбавештење Управе за трезор:
“Одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласнику РС“, број 119/2012, 68/2015
и 113/2017) које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним
трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног
сектора дужници, примењиваће се од 1. марта 2018. године.

РОКОВИ
У вези са наведеним, од 06. фебруара 2018. године у Управи за трезор почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног
сектора у Централни регистар фактура. Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће
се према Корисничком упутству, а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за
исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласнику РС“, број 7/2018).
Корисничка документација, регистрација и приступ регистрованих корисника Централном регистру фактура доступни су на интернет
адреси https://crf.trezor.gov.rs/
За све додатне информације можете се обратити Управи за трезор на адресу електронске поште crf@trezor.gov.rs.“
ОД 01. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ ПРИМЕНА ОДРЕДБИ ЧЛАНОВА 40. И 71. ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА
Одредбом члана 40. Закона о порезу на добит правних лица предвиђено је да ако Међународним уговором о избегавању двоструког
опорезивања није друкчије уређено, порез на добит по одбитку (стопа - 20%) обрачунава се и плаћа на приходе које оствари
нерезидентно правно лице (НПЛ) од резидентног правног лица (РПЛ).
Предмет опорезивања су:
1.
2.
3.
4.
5.

дивиденда и удели у добити у правном лицу укључујући и дивиденду из члана 35. овог закона;
ауторске накнаде;
камата;
накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије;
накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводст. и ревизорских услуга, услуга из области правног и
пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене
или коришћене (врсте услуга ближе уређује министар финансија).

Изменама одредби чланова 40. и 71. Закона о порезу на добит правних лица из децембра 2017. године (објављеним у „Сл. гласник
РС” бр. 113/17 од 17.12.2017. године), које ће се примењивати од 01. априла 2018. године, прописан је рок од три дана за плаћање
пореза по одбитку и подношење пореске пријаве (уместо досадашње обавезе да се порез плати у моменту исплате прихода).
Одредбом члана 71. Закона, РПЛ дужно је да у року од 3 дана од дана исплате ових прихода поднесе пореску пријаву - Образац ПДПО/С
и плати порез по одбитку (продужава се рок) и по основу:
•
•

извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у РС који није опорезив као доходак физичког лица
(извођача, музичара, спортисте и сл.) у складу са ЗПДГ;
прихода које оствари НПЛ из јурисдикције са преференцијалним пореским системом по основу ауторских накнада, камата,
накнада по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији РС, као и накнада по основу услуга (свих),
без обзира на место пружања или коришћења, односно место где ће бити пружене или коришћене (обрачунава се и плаћа порез
по одбитку по стопи од 25%).

Резидентно правно лице које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је
да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа
накнаде, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу у року од 3 дана од дана исплате.

РОКОВИ
ОД 01. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ ПРИМЕНА ОДРЕДБИ КОЈЕ РЕГУЛИШУ ПОСЕБАН ПОСТУПАК ОПОРЕЗИВАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ ЗЛАТА
Изменама Закона о порезу на додату вредност из децембра 2017. године (објављеним у „Сл. гласнику РС“ бр. 113/17 од 17.12.2017.
године), које ће се примењивати од 01. априла 2018. године, прописано је да се ПДВ не плаћа на:
1. промет и увоз инвестиционог злата, укључујући и инвестиционо злато чија је вредност наведена у потврдама о алоцираном или
неалоцираном злату, злато којим се тргује преко рачуна за трговање златом, укључујући и зајмове и замене злата (своп послови) који
подразумевају право власништва или потраживања у вези са златом, као и активности у вези са инвестиционим златом на основу
фјучерс и форвард уговора чији је резултат пренос права располагања или права потраживања у вези са инвестиционим златом;
2. промет услуга посредника који у име и за рачун налогодавца врши промет инвестиционог злата.
Изузетно од напред наведеног, обвезник ПДВ може да се определи да ће на промет инвестиционог злата обрачунати ПДВ
достављањем обавештења надлежном пореском органу, ако:
• производи инвестиционо злато, односно прерађује злато у инвестиционо злато, а промет врши другом обвезнику ПДВ;
• у оквиру своје делатности врши промет злата за индустријске сврхе, а промет инвестиционог злата врши другом обвезнику
ПДВ.
Порески дужник за промет инвестиционог злата је обвезник ПДВ којем је тај промет извршен.
Ако се обвезник ПДВ определио за обрачунавање ПДВ на промет инвестиционог злата, право на опредељење за обрачунавање ПДВ,
о чему доставља обавештење надлежном пореском органу, има и посредник који врши промет услуга из става 4. тачка 2) члана 36б промет услуга посредника који у име и за рачун налогодавца врши промет инвестиционог злата.
Обвезник ПДВ који врши промет инвестиционог злата дужан је да издаје рачуне за промет инвестиционог злата, да води евиденцију о
свим активностима у вези са инвестиционим златом, посебно о лицима којима је извршио промет инвестиционог злата, као и да чува
евиденцију у складу са овим законом.
Министар ће подзаконским актима ближе уредити начин и поступак достављања обавештења о опредељењу за
обрачунавање ПДВ обвезника ПДВ из члана 36б ЗПДВ, садржину рачуна и евиденције из овог члана.
Сходно Плану рада Владе за 2018. годину, у марту је планирано доношење Правилника о обавези достављања обавештења
надлежном пореском органу за инвестиционо злато.

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ
ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ОКВИРУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НAЦРТУ ЗAКOНA O НAКНAДAМA ЗA КOРИШЋEЊE JAВНИХ ДOБAРA
У Привредној комори Србије, 1. фебруара 2018. године, одржан је округли сто у оквиру јавне расправе о Нaцрту зaкoнa o нaкнaдaмa зa
кoришћeњe jaвних дoбaрa на коме је др Душан Вујовић, министар финансија, представио решења предвиђена Нацртом закона након
чега је вођена дискусија са привредницима.
Нацртом закона уређују се накнаде за коришћење јавних добара, обвезници плаћања накнаде, основице за плаћање накнада, висина
накнада, начин утврђивања и плаћања накнада, припадност прихода од накнада, као и друга питања од значаја за утврђивање и
плаћање накнада за коришћење јавних добара.
Министарство финансија спроводи јавну расправу о Нaцрту зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa у периоду од 3. jaнуaрa дo
28. фeбруaрa 2018. године. Текст Нацрта закона објављен је на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.
Примедбе, сугестије и предлози за унапређење текста Нацрта закона могу се, најкасније до 28. фебруара 2018. године доставити
Министарству финансија e-mail адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство финансија, Сектор за
фискални систем, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – накнаде за коришћење јавних добара.”
ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП У КРАЉЕВУ У САРАДЊИ СА ПОРЕСКОМ УПРАВОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Привредна комора Србије је у сарадњи са Пореском управом Републике Србије, на основу Споразума о сарадњи који је закључен 2016.
године између ове две институције, започела активности под називом ‘’Дани отворених врата са Пореском управом Републике
Србије“.
Први у низу скупова одржан је 01. фебруара 2018. године у Краљеву за привреднике Моравичког и Рашког управног округа.
На скупу су представници Пореске управе, Радмила Петковић и Марина Вуловића из Сектора за пружање услуга пореским обвезницима
и едукацију, презентовале измене пореских прописа усвојене у децембру прошле године као и актуелности из надлежности рада
Пореске управе од значаја за пореске обвезнике. У циљу едукације и промоције коришћења пословних информација и пружања
подршке за унапређење и развој пословања привредних субјеката, госпођа Олга Вукобрат, директор Пореске управе - филијале
Краљево, информисала је присутне о публикацијама, услугама и електронском сервису Пореске управе.
У оквиру дискусије привредници су имали прилику да са представницима Пореске Управе разговарају о проблемима са којима се
сусрећу у редовном пословању и добију одговоре на постављена питања из делокруга рада Пореске управе.
ОДРЖАН СЕМИНАР ‘’ПРИПРЕМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АУТОМАТСКОГ УВОЗНОГ И ИЗВОЗНОГ СИСТЕМА’’
У Привредној комори Србије 21. фебруара 2018. године је одржан семинар ‘’Припрема за имплементацију аутоматског увозног и
извозног система’’, а који је организован у сарадњи са Управом царина Србије.
Реализација семинара је спроведена кроз пројекат Управе царина Србије ‘’Техничка помоћ за успостављање институционалног оквира
за имплементацију аутоматизованог увозног и извозног система, а који се финансира средствима из претприступних фондова ЕУ
(ИПА 2013). Сврха пројекта јесте стварање услова за имплементацију аутоматизованих система увоза и извоза, што значи увођење
беспапирног увозног и извозног поступка који значајно олакшавају и унапређују пословање привредних субјеката.

ОДРЖАНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ
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.

ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОЈ УПРАВИ

Једна од кључних циљева предлога Закона о електронској управе је да се смање правне препреке како би се олакшала
електронска комуникацију грађана, правних лица и невладиних организација са органом управе, као и између органа
управе. Посебно је значајна комуникације између домаће управе и националних управа других земаља или са међународним
организацијама. Суштина је да се омогуће једноставнији, отворенији, транспарентнији, сигурнији, кориснији и ефикаснији
електронски јавни сервиси.
Закон о електронској управи је битан за привреду из разлога што ће се обезбедити већа транспарентности у комуникацији са
органима управе, као и већи ниво правне сигурности, што смањује простор за корупцију и друге видове злоупотребе јавних
овлашћења. Осигураће се реалне шансе да правна лица боље и ефикасније остваре своја права у управним поступцима пред
органима управе.
Поред тога, правна лица, а нарочито мала и средња привредна друштва могу да очекују уштеде трошкова или чак одсуство
трошкова, јер Закон о електронској управи не намеће трошкове правним лицима. Са тим у вези, смањиће се потребе да правна
лица достављају доказе у управним поступцима, јер размена података из службених евиденција је обавезујућа за све органе
управе. На овај начин правна лица ће моћи да искористе више времена и средстава за унапређење свог пословања, док је
то раније било ограничено због великог броја административних процедура. Битно је напоменути, да Закон о електронској
управи је значајан за инвеститоре из разлога што олакшава поступак издавања бројних дозвола неопходних за пословање,
што доприноси јачању конкурентности и атрактивности инвестирања у привреду Србије.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА СА ПОРЕСКОМ УПРАВОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ ЗЛАТИБОРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА“, 06. МАРТА
2018. ГОДИНЕ

„Дан отворених врата са Пореском управом Републике Србије за привреднике Златиборског управног округа“ одржаће се
06. марта 2018. године, са почетком у 12 часова, у просторијама РПК Златиборског управног округа, Ужице, Димитрија
Туцовића 52.
На скупу је планирано да представници Пореске управе РС информишу привреднике о изменама пореских прописа, новинама
у раду Пореске управе (формирање шалтера у филијалама ПУ „Ваш порезник“), публикацијама и електронским сервисима
Пореске управе у циљу едукације и промоције коришћења пословних информација и пружања подршке за унапређење и
развој пословања привредних субјеката. Поред наведених информација планирана је и дискусија са привредницима у вези
са проблемима које привредници буду делегирали за разговор.
Пријава учешћа за скуп може се извршити на e-mail: danica.selakovic@pks.rs, најкасније до 05. марта 2018. године.
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА У САРАДЊИ СА УПРАВОМ ЦАРИНА СРБИЈЕ/ОДЕЉЕЊЕМ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И
ЗАВОДОМ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ - 14.03.2018. ГОДИНЕ

У сарадњи са Управом царина Србије и Заводом за интелектуалну својину, Привредна комора Србије организује бесплатну,

едукативну радионицу о процедури и поступку за заштиту права интелектуалне својине намењену произвођачима
алкохолних пића која ће се одржати 14. марта 2018. године у ПКС (сала 2, Ресавска 15).

На радионици ће испред Управе царина Србије учествовати начелник Одељења за заштиту права интелектуалне својине
Небојша Анђелковић, као и царински службеници Сандра Орач и Радмила Јованић, док ће испред Завода за интелектуалну
својину на радионици учествовати Даниела Златић-Шутић, руководилац Едукативно-информативног центра.
„ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНАЦА“ - 16. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

Привредна комора Србије, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националном
службом за запошљавање, у циљу представљања нових решења Законa о изменама и допунама Закона о запошљавању
странаца („Сл. гласник РС“, бр. 113/17), који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, и њихове правилне примене у
пракси, организује стручни скуп на тему “Представљање Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца”
Стручни скуп ће бити одржан у петак, 16. марта 2018. године, у Привредној комори Србије, Теразије 23, велика сала на II
спрату.
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