
ЗА ЕКОНОМСКИ САВЕТ,  СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА КОНСОЛИДАЦИЈУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА У СРБИЈИ ЗА  НАРЕДНИ 

ПЕРИОД 

 

 

 У ЦИЉУ КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ ЈАВНИХ 

ФИНАНСИЈА ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЕСТИ ЦЕЛОВИТЕ РЕФОРМЕ И 

ПРЕДУЗЕТИ СЛЕДЕЋЕ  АКТИВНОСТИ 

 

1. Обавезна целовита структурна реформа државних и друштвених предузећа подразумева, 

продају или гашење целих или делова предузећа у реструктурирању; 

 

2. Продаја државних предузећа, за која Влада процени да може остварити добру цену и  

побољшати ликвидност, коју ће усмерити у нове пројекте који ће покренути запошљавање 

и привредни раст; 

 

3. Покренути поступак продаје пословних простора у власништву државе која се издају а 

нису предмет повраћаја имовине и обезбедити знатна средства у буџет Републике Србије, 

по том основу; 

 

4. Реформа кадровске политике у јавним предузећима, делегирањем кључног руководећег 

особља, професионално оспособљене кадрове (не по партијској припадности), који ће 

имати овлашења да реформе проведу, структурно, по дубини и отклоне све пропусте који 

су до сада чинили предузећа непрофитабилним (смањење расхода као и непотребног броја 

запослених); 

 

5. Реформа  државне управе која подразумева рефрому кадровске политике у  државној 

управи, постављање на радна места, стручно ( а не политички) оспособљене кадрове, 

појачана контрола у располагању материјалним ресурсима и смањење непотребних 

трошкова који подразумевају и смањење броја запослених, гашење непотребних агенција и 

других тела; 

 

6. Повећана инвесициона активност у циљу постизања економског раста и отварање нових 

радних места, кроз институцију СИЕПА и Фонд за развој, (уз поштовање начела 

законитости, организовати максималну контролу и проверу коришћења наменских 

средстава које пласира Фонд за развој (стимулативне мере за привлачење инвеститора  

нека буду ослобађање обавезе за порез на добит на одређени период, као до сада  и 

ослобађање обавезе плаћања локалних јавних прихода,  општинама коа и други 

подстицаји); Посебан акценат ставити на производна акционарска друштва, која имају 

капитал и производне капацитете, чија је тренутна вредност акција на берзи нереално мала 

и наћи стратешке партнере који ће извршити додатна улагања у те облике производње. 

Пример, производна акционараска предузећа у домену електронике и високих 

информационих технологија која треба препоручити инвеститорима који планирају да 

улажу у Србији, у оквиру ове врсте делатности.   

  



7. У оквиру дугорочне стратегије, стабилности јавних финансија Републике Србије, 

провести целовиту реформу Фонда ПИО ( поред информационе модернизације евиденције 

података осигураника), где је поред усвојених важећих одредби измењеног Закона о ПИО 

из 2013.г., неопходно што пре дефинисати предлоге и модел ефикаснијег управљања 

имовином фонда ( непокретности и акције из портфеља Фонда ПИО); 

 

8. Организовати моделадекватног надзора над имовином Фонда ПИО, обезбедити што 

већи прилив у фонд по онсову коришћења неппкретне имовине, издавање у закуп или 

продаја непокретности, преиспитати овлашћења и надзор над радом акционарских 

друштава у којима Фонд ПИО има кације. Државним активности утицати, кроз 

инвестиционе пројекте  домаћих и страних инвеститора, да с еобезбеди инвестиционо 

улагање и шривредни раст тих акционарских друштава и да с е по том основу обезбеди 

што болји прилив у Фонд ПИО, по основу прихода од дивиденди. 

 

9. Унапређење пословног амбијента у интересу повећања привредних активности и 

инвестирања, подразумева доношење јасних законских прописа, побољшање 

институционалног надзора примене прописа на свим нивоима, увођењем Централног 

инспектората, са циљем унапређења примене начела законитости и непристрасности ( 

смањење корупције и отклањање нестручности у раду); 

 

10. Реформа пореског система ( поред уведених промена у законима од 30.05.2013.) која 

треба да уведе  прогресивније опорезивање већих примања на  годишњем нивоу као и 

појачане и ефикасније активности у циљу боље пореске дисциплине која ће бити у 

функцији боље контроле и наплате јавним прихода (целовита реформа и модернизација 

Пореске управе, централе, филијала, наплате и контроле обрачуна и плаћања пореза  за 

правна и за физичка лица, по свим врстама остварених приходима; већи буџет Пореској 

управи и кадровска оспособљеност за провођење мера); - У циљу стварања бољег 

пословног амбијента и реформе Пореске управе и реформе процедура, СРРС заједно са 

МФ, Пореском управом у претходних девет месеци остварио изузетне резултате, чији су 

предлози основа провођења одређених реформи и који су уграђени у одређене законке и 

подзаконске регулативе. У прилогу овог предлога, налази се преглед резултата 

заједничких активности које су допринеле унапређењу пословног амбијента за рад 

пореских обвезника и рачуновођа. 

 

11. Предузимање мера  и активности свих релевантних чиниоца друштва  у сузбијању сиве 

економије у циљу стављања под контролу токова роба и токова новца, смањење рада на 

црно као и побољшање наплате припадајућих пореза и доприноса; 

 

 

12. Извршити Емисију и пласман државних хартија од вредности са доспећем на дужи рок 

у циљу повећања тренутне ликвидности; 

 

 

 

 

 



 АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ  УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА, 

КОЈИ ЈЕ У ИНТЕРЕСУ ДРЖАВЕ И ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА 

 

Поред наведених мера које треба предузети у циљу микро и макро стабилности јавних 

финансија потребно је унапредити пословни амбијент, који ће функционисати на начелима 

законитости и ефикасности. 

 

1.Интезивирати борбу против сиве економије и системске корупције; 

 

2. Електронски, у информационом систему, објединити евиденције свих запослених у 

државној управи и локалној самопурави и у оквиру кадровске реформе јавног сектора, 

утврдити јединстевене нормативне основе за вредновање рада; 

 

 

3. У оквиру кадровске реформе јавног сектора, избор руководећег кључног особља у 

државној управи, службеника и намештеника, (републичкој и локалној) и државним и 

јавним предузећима, мора бити на основу стручне подобности уз подршку политичких 

структура; (увести адекватан систем  надзора и контроле рада запослених у државној 

управи и локалној самоуправи); 

 

4. Провести реформу здравственог фонда,  увођењем јединственог инфомационог система 

који ће бити повезан са информационим системом Пореске управе, Трезором и фондом 

ПИО који ће обезбедити ажурно праћење евидентираних уплаћених доприноса за 

социјално осигурање;  

 

 

5. Пре преласка на електронске здравствене књижице, омогућити обезницима здравственог 

осигурања, да здравстевену књижицу могу оверити у било којој филијали – 

организационој јединици Републичког фонда и да услов за оверу књижице, буде пријава на 

осигурање или  плаћени доприноси за претходни месец.  Преласком евиденције  у 

Централном регистру здравствених осигураника на онсову обрачуна и уплате доприноса 

на основу појединачне поерске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима,  која ће 

бити у примени од 1.1.2014.г., постиће се дневна ажурност о обрачунатим и уплаћеним 

доприносима за здравствено осигурање која ће бити у функцији благовремене овере 

здравствених књижица. 

 

6. Провести реформу Фонда ПИО и увести информациони систем, лија база података 

осигураника ће бити повезана са централном базом података Пореске управе, са Трезором 

и здравственим фондом и пореском политиком обезбедити дугорочну ликвидност  фонда 

(прерасподелом јавних прихода, пореза на зараде на терет локалне самоуправе а  у корист 

фонда ПИО већ је један део тога завршен); 

 

7. Преласком на евидентирање обрачуна и уплате доприноса за ПИО на онсову 

појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, која ће бити у 

примени од 01.01.2014.г., ће допринети и да се престане са потребом предаје и овере 

образаца за упис стажа, фонду ПИО, јер ће подаци бити достављени електронским путем 

(образац М4 и МУ-Н), јер ће подаци бити достављени електронским путем. 



            ПРЕДСТОЈИ ВЕЛИКИ ПОСАО ПРИЛАГОЂАВАЊА СОФТВЕРА ПОСЛОВНИХ 

СУБЈЕКАТА, ОБАВЕЗА ВОЂЕЊА КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОСНКОГ 

СЕРТИФИКАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И СТВАРАЊА ТЕХНИЧКИХ 

МОГУЋНОСТИ ДА СЕ МОЖЕ ДОСТАВЉАТИ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ППОЈЕДИНАЧНА 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗИМА И ДОПРИНОСИМА ОД 

01.01.2014.Г. 

-ЧЕКА СЕ СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ-  

 

8. Прећи на комплетну електронску комуникацију  пореских обвезника и Пореске управе, 

уз евиденцију обрачуна и наплате пореза и доприноса за пореске обвезнике на један рачун 

одакле ће Трезор та средства распоређивати примаоцима средстава, који ће се аутоматски, 

ажурно, евидентирати код фонда здравства, фонда ПИО као и омогућити доступност бази 

тих података, другим заинтересованим иснтитуцијама (Завод за статистику, МУП, судство, 

АПР, Народна банка), уз истовремену адекватну заштиту сигурности базе тих података; 

 

 

9. Информационо повезати целу Пореску управу Србије, обезбедити организациону 

јединицу, Централни регистар пореских обвезника, чију базу података ће користити 

овлашћени фондови и друге институције. Прећи на комплетну електронску комуникацију 

Пореских обвезника и Пореске управе и ту активност у Србији морају подржати сви 

рачуновође и Порески обвезници заједно за запосленима у Пореској управи, јер је то услов 

бољег пословног амбијента за рад и ефикасније евиденције и наплате јавних прихода. 

 

 

 

10. Формирати што пре обједињен регистар лица која имају извађен квалификовани 

електронски сертификат за дигитални потпис (код овлашћена четири сертификациона 

тела, Халком, Пошта, МУП и ПК Србије) и обезбедити могућност да се врши проверава 

њихова пријава на осигурање да би се спречио рад на црно рачуновођа. 

 
 

 

11. Подићи ниво квалитета финансијског извештавања у Србији које ће пратити подизање 

нивоа квалитета рачуноводствених и пореских евиденција (применити у финансијском 

извештавању најбоље нормативне основе међународне рачуноводствене праксе, увести 

законом, професионалне квалификације за овлашћена лица која могу водити пословне 

књиге – сузбит ће се нелојална конкуренција, смањити криминалне радње као последица 

погрешно обрачунатих обавеза за јавне приходе, повећат ће се поверење у квалитет 

финансијских извештаја и допринеће ће повећању наплате јавних прихода); 

 

12. Привреднике едуковати за примену МСФИ за МСП ( МСФИ за мале и средње 

ентитете), са циљем да се обезбеди финансијко извештавање у складу са најбољом 

међународном рачуноводственом праксом, која је прилагођена најрелевантнијем 

одмеравању позиција финансијких извештаја, утврђивању финансијког резултата и 

плаћања пореза по том основу. Тако састављени финансијки извештаји ће садржати 



информације о имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима, које ће бити 

реалне, доследне и упоредиве и као такве, корисницима употребљиве. 

 

13. Укинути мишљења Министарства финансија, која су скупа, често контрадикторна 

законским и подзаконским прописима и која у складу са чланом 80. Закона о државној 

управи, су неонабезујућа. Без обзира на наведено, према измењеном Закону о пореском 

поступку и пореској администрацији, постала су обавезујућа за поступање Пореске управе. 

(пример мишљења МФ од 16.07. 2013.г, везано за третман отпадака од месинга (легура 

бакра и цинка), где се заузима став, да се ти отпаци немогу третирати као секундарна 

сировина у складу са Правилником у коме је иначе прописано,  да се секундарном 

сировином сматрају отпаци бакра и цинка.  

 

Пример, нашег захтева и образложења, које је упућено Пореској управи а Пореска управа 

по том питању тражила став МФ, да ли се  отпадаци легуре месинга могу третирати као 

секундарна сировина, на шта  је МФ и издало мишљење, којим одбацује могућност овог 

промета у смислу секундарне сировине: 
„ Молимо Вас да Пореска управа заузме став и објави га, везано за признавање промета 
секундарних сировина, које чине отпаци  месинга. Месинг је легура бакра и цинка и у зависности 
од процента њиховог учешћа у легури одређују се и својства тог отпада и његова даља 
употреба у прерада. 
Правилником о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са 
секундарним сировинама, у смислу члана 10.став 2. тачка 1) Закона о порезу на додату 
вредност, секундарним сировинама, сматрају се између осталог, отпаци и остаци гвожђа и 
челика, бакра, никла, алуминијума, олова, цинка, калаја, волфрама, молибдена, тантала, 
магнетијума, кобалта, бизмута, кадмијума, титанијума, цирконијум, антимона и мангана. 
Међутим, у пословној пракси, постоји промет секундарних сировина, које пердставља легура 
месинг, која је садржана од бакра и цинка у одређеном процентуалном односу. 
Пошто се на терену јављају проблеми у поступку теренске контроле, промета секундарних 
сировина и утврђивања пореских чињеница када те секундарне сировине чине отпаци од 
месинга, који нису у наведеном правилнику, дефинисани као секундарна сировина ( већ само као 
отпадак бакра или цинка), молимо Вас да Пореска управа, заузме став што пре по овом питању 
и промет отпатка месинга, третира као промет секундарне сировине, у смислу одерби Закона 
о ПДВ. Тај став би требао бити обавезујући за поступања инспектора у поступку контроле 
промета секундарних сировина и утврђивања пореских чињеница, шта се признаје као 
секундарна сировина.“  
Као што је у првом делу  ове тачке наведено, МФ је 16.07.2013. издало мишљење, којим сматра да 
се отпаци легуре месинга не сматрају секундарном сировином.  

 

14.         Предложили смо измену Правилника о садржају пореске пријаве за ПДВ у пољу 

008, који је оставио могућност за тумачење, да у то поље треба да се унесу плаћања  за 

добра и услуге од физичких лица која нису обвезници ПДВ. Тако је протумачено да се 

уносе исплате по уговорима о делу, ауторским хонорарима, скинуте накнаде за провизије 

пословним банкама са текућег пословног рачуна, иако не постоји достављен докуменат, 

обрачун или рачун на крају месеца итд. 

Тражили смо да се врати, одредба о садржају података у пољу 008 ПППДВ, која је била у 

складу са старим Правилником који је био у примени до 31.12.2012.г. као и да се брише 

одредба прописана у тачки 34), члана 2. Правилника о облику, садржини и начину вођења 

евиденције о ПДВ о обавезној евиденцији података о набавној цени добара, односно 

услуга извршених од лица која нису обвезници ПДВ. Из МФ је саопштено да је по њима, 



одредба о садржају података у пољу 008 ПППДВ пријаве у реду и да не треба мењати 

правилник.  

У МФ су на овај захтев, рекли да је по њима ту све у реду.Заиста је за представника МФ 

који је наложио такву нелогичну одредбу у Правилнику о садржају података у пољу 008 

ПППДВ пријаве, тешко прихватити сопствену грешку и исправити је. Надамо се да ћемо 

на основу нашег захтева који је и захтев хиљаде рачуновођа Србије, успети издејствовати 

ову измену Правилника, везано за сдржај података у пољу 008. ПППДВ пријаве. 

 

15. Издејствовали смо став Минситарства финансија и привреде и Пореске управе, да се . 

одложи примена Закона о порезу на доходак грађана за пољопривреднике, носиоце 

пољопривредних газдинстава и укидање катастарског решења. 

Наиме, изменом члана 32 Закона о порезу на доходак грађана, обвезник пореза на приход 

од самосталне делатности по основу пољопривреде и шумарства сматра се физичко лице – 

носилац породичног пољопривредног газдинства у складу са прописима којима се уређује 

ова област и води књиге по систему простог или двојног књиговодства; ТО ПРАКТИЧНО 

ЗНАЧИ– ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА НА 

КАТАСТАРСКИ ПРИХОД СЕ УКИДА. 

 

Издејствовали смо саопштење МФ и Пореске управе Србије, које се од 14.06.2013. налази 

на сајту Пореске управе, и ове одредбе закона за пољопривреднике су одложене и не 

примењују се у 2013.г. 

 

Неопходно је што пре приступити измени одредби Закона о Порезу на доходак грађана, 

којим ће се одвојити мала пољопривредна домаћинства и њихово опорезивање и 

индивидуални пољопривредни произвођачи, који оставрују приходе од продаје 

пољопривредних производа као од регистроване самосталне делатности и чија примена ће 

бити од 01.01.2014.г.  

  

16. Неопходно је  укинути  лиценце за рачуновође по основу   члана 40. Закона о 

спречавању прања новца и финансирању тероризма.   

Државни секретар за рачуноводство у МФ, Љубиша Милосављевић нас је обавестио да је 

измена закона у току још у априлу месецу. Сада информацију о томе немамо али морамо 

деловати у том смеру, да се измена закона уради што пре. 

 

17. Неопходно је мењати Правилник о евидентирању промета робе и услуга везано за 

промет робе, тако да обвезници који врше промет на велико, не воде евиденције о 

извршеном промету у КЕПУ књизи док за обвезнике који врше промет на мало треба да 

остане обавеза да промет евидентирају у КЕПУ књизи. За обвезнике промета на мало је 

ова обавеза неопхода, јер су задужења њиходих малопродајних објеката изражена у 

ночаном финансијком износу а не и у количинском, робном како је то случај у промету 

робе на велико. 

 

 

18. Измене члана 40став 2. Закона, ПАУШАЛНО ОПРЕЗИВАЊЕ НЕ ПРИЗНАЈЕ СЕ 

ДЕЛАТНОСТИМА: 

 

а)рачуноводствених,књиговодствених и  ревизорских послова; 



б) послова пореског саветовања и 

ц) рекламирања и истраживања тржишта. 

 (ОВЕ ДЕЛАТНОСТИ ГУБЕ ПРАВО НА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ОД 01. 

ЈАНУАРА 2014.г.) 

 

Неопходно је изменити и допунити одредбу члана 40. Став 2 Закона о порезу на 

доходак грађана, тако што ће адвокатске и услуге приватне здравствене праксе бити 

искључене из права на паушално опорезивање. 

 

мр Снежана Митровић 

Савез рачуновођа и ревизора Србије 

20.08.2013.г. 

 

 

Резиме реализације предложених мера за консолидацију јавних финансија 

у Србији: 
 

OД 30 ТАЧАКА КОЈЕ САМ ПРЕДЛОЖИЛА, ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ СНС У 

АВГУСТУ 2013.Г., (где сам до тада, већ током претходних 9 месеци сарађивала са 

Пореском управом на увођењу Обједињене наплате пореза и доприноса и 

електронских пореских пријава), РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ У ЦЕЛОСТИ,  ДО МАРТА 

2018.Г., 15 ПРЕДЛОГА,  У КОЈИМА САМ КАО ИНИЦИЈАТОР И САРАДНИК,   У 

САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА, УЧЕСТВОВАЛА, ДИРЕКТНО ИЛИ  

ИНДИРЕКТНО. 

( у предлогу, „У циљу краткорочне и дугорочне консолидације јавних финансија 

потребно је провести целовите реформе и предузети следеће активности“,  тачке, 

7,10,11 и 12 и  

У предлогу „Активности у циљу унапређења полсовног амбијента, који је у интересу 

државе и пореских обвезника“, тачке, 1,2,4,5,6,7,8,9,12,16,17). 


