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Примена Закона о електронском 
фактурисању-Сл.г.РС, број 44/2021.г.

Поред закона, допуна је у подзаконским актима 
објављеним у Сл.гл.РС, број 69/2021.г. и то:

Уредба о поступку и условима за давање и доузимање 
сагласности за обављање послова информационог 
посредника

Уредба о условима и начину чувања и стављања на 
увид електронских фактура и начину обезбеђења 
веродостојности и интегритета садржине фактура у 
папирном облику

Уредба о условима и начину кошришћења система за 
управљање фактурама



Усвојени Правилници:
Правилник о елементима  електронске фактуре, 

форми и начину доставе пратеће и друге 
документације кроз систем елекстонских фактура, 
начину и поступку евидентирања обрачуна ПДВ у 
систему електронских фактура и начину примене 
стандарда електронског фактурисања

- Прописан је минималан садржај е фактуре, као и књижног 
одобрења или задужења, да би могла бити послата кроз 
систем е фактура врсте документа у складу са шифром)

- Прописани су случајеви када могу да се изоставе одређени 
елементи е фактуре

- Прописан је начин и поступак електронског евидентрања  
обрачуна ПДВ у систему е фактура

- Прописан је начин примене стандарда електронског 
фактурисања



Правилник о начину поступања 
централног информационог 
посредника

Правилник о начину и поступку 
регистровања за приступ систему 
електронских фактура, начину 
приступања и коришћења система 
електронских фактура и начину 
коришћења података који су доступни у 
систему е фактура



Обавезу издавања електронске фактуре имају:
 Обавезу издавања електронске фактуре имају:

1) субјекти приватног сектора по основу међусобних 
трансакција;

2) субјект приватног сектора по основу трансакције са 
субјектом јавног сектора;

3) субјект јавног сектора по основу трансакције са субјектом 
приватног сектора;

4)субјекти јавног сектора по основу међусобних трансакција;

5) порески пуномоћник страног лица у Републици Србији, у 
смислу прописа којима се уређује порез на додату вредност, 
по основу трансакција са субјектима прив. и јавног сектора.

Обавеза издавања електронске фактуре не постоји за:

1) промет на мало и примљени аванс за промет на мало у складу 
са законом који уређује фискализацију;(2)уговорну обавезу 
усмерену према корисницима средстава из међународних оквир. 
споразума;(3) набавку, модернизацију и ремонт наор. и војне опр.



Посебна обавеза електронског 
евидентирања обрачуна ПДВ

 Обавезу евидентирања ПДВ у СЕФ има лице које је
дужно да обрачуна ПДВ као порески дужник, који је 
обвезник ПДВ, као и субјект јавног сектора, правно 
лице, односно предузетник који није обвезник ПДВ, 
осим:

1)Обвезника ПДВ, за промет добара и услуга и примљени

аванс, за које издаје е фактуру:

2)Порески дужник за увоз добара;   



Почетак примене Закона о електронском фактурисању код 

приватног сектора

 Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора-

(буџетски коринсици и јавна предузећа)       (1.јануар 2022.г.)     1.мај 2022.г.

 Пријем и чување електронских фактура (издатих од стране субјекта

јавног сектора и субјекта приватног сектора) 1. јул 2022.г.

 Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора 1. јануар 2023.г.

 Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна од

страна субјект јавног сектора 1.јанура 2023.г.

Почетак примене Закона о електронском фактурисању код      

јавног сектора
 Издавање електронске фактуре субјекту јавног сектора  (1. 1. 2022.г.)1.5.2022.г

 Пријем и чување електронских фактура

(издатих од стране субјеката јавног и приватног сектора (1.1.2022.г.)1.5. 2022.г.

 Евидентирање обрачуна ПДВ осим трансакција у којима је једна

од страна субјект јавног сектора 1.мај 2022.г.



 Издавање електронске фактуре субјекту приватног сектора 1. јул 2022.г.



Примери у пракси: 
 Обавезу евидентирања ПДВ у систем електронских

фактура има лице које је дужно да обрачуна ПДВ као
порески дужник, а да у конкретном случају није дужно
да изда електронску фактуру као што су:

 Обвезник ПДВ врши промет предузетнику који није у 
ПДВ систему – није дужан да изда електронску
фактуру, а на свој промет обрачунава ПДВ. Тада је
дужан да тако обрачунати ПДВ евидентира у СЕФ;

Прималац добара и услуга из области грађевинарства, 
који је у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о 
ПДВ порески дужник и врши интерни обрачун ПДВ, а 
лице које врши промет издаје електронску фактуру на
којој није обрачунат ПДВ,прималац рачуна врши
обрачун ПДВ на промет другог лица и тако обрачунат
ПДВ евидентира у СЕФ;



Прималац добара и услуга за промет секундарних
сировина и услуга које су непосредно повезане са тим
добрима, који се у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) 
Закона о ПДВ сматра пореским дужником. Обвезник
који врши промет издаје електронски рачун без
обрачунатог ПДВ, прималац добара и услуга као порески
дужник врши обрачун ПДВ на промет другог лица и тако
обрачунат ПДВ евидентира у СЕФ;

Прималац услуге од лица из иностранства које нема
пореског пуномоћника у Србији, када се у складу са
одредбама члана 12. Закона о ПДВ сматра да је место
промета услуге Србија – ово лице се сматра пореским
дужником, врши обрачун ПДВ на промет страног лица и 
тако обрачунат ПДВ евидентира у СЕФ;



СИСТЕМ ЕЛЕКСТРОНСКИХ ФАКТУРА СЕ НАЛАЗИ У 
Е УПРАВИ- СУПРОТНО НАДЛЕЖНОСТИМА МФ

Обавеза издавања електронске фактуре преко СЕФ 
постоји у трансакцијама међу субјектима јавног сектора
и субјектима приватног сектора (корисницима СЕФ - без
обзира да ли је добровољни или обавезни корисник).

 Под трансакцијом се, у смислу Закона, сматра
трансакција са накнадом, односно трансакција без
накнаде, која се односи на испоруку добара, односно
пружање услуга, укључујући и авансно плаћање.

Добровољни корисници СЕФ, сви остали субјекти (који нису
у систему ПДВ) немају обавезу да користе СЕФ по закону али
могу да се определе за добровољно коришћења СЕФ-а.
Уколико се одлуче на коришћење СЕФ, у обавези су га
користити целу текућу и наредну календарску годину. У тој
ситуацији у обавези су примања, слања е фактура и
примењују на исти начин као и субјекти приватног сект.



Важно за рачуновође који воде 
пословне књиге:

НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ИЗДАВАЊА Е ФАКТУРЕ 
ПРЕКО СЕФ:

 Када један корисник СЕФ издаје рачун лицу које:

 није корисник СЕФ односно није субјект јавног сектора

није субјект приватног сектора/ПДВ обвезник и

 није добровољни корисник

НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРЕКО СЕФ:

Захтев за плаћање који се не односи на промет добара и 
услуга, пример захтев за рефундацију/префактурисање
трошкова међу наведеним субјектима, не подлеже обавези
евидентирања преко СЕФ.



Члан 7 Закона о електронском фактурисању

 Став 3-“Овај закон не утиће на примену одредаба закона 
којим се уређују обрачунавање и плаћање ПДВ и 
подзаконских аката усвојених на основу тог закона, као ни 
на примену одредаба закона који уређује рачуноводство у 
делу одредаба којим се уређује рачуноводствена исправа“.

 Шта то у пракси значи?

-Одредбе везано за рок преузимања е фактура за приватни 
сектор најкасније 15 дана од слања фактуре,  не утиче на 
прописани рок од 5 дана од издавања фактуре и рок од            
5 дана за књижење примљене фактуре, према Закону о 
рачуноводству;

-Одредбе везано за испуњавање обавезе за ПДВ и рок 
подношења ПДВ пријаве као и ПДВ евиденције,не мења рок 
од 15 дана , да се перуземе (прихвати) е фактура са СЕФ.



СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА СЕФ

 Према закону је, 

Информационо – техничко решење којим управља 
централни информациони посредник и преко кога се 
врши слање, пријем, евиднеторање, обрада и чување 
електронских фактура;

 Креира се у Е управи, служби Владе која је надлежна 
за пројектовање, усклађивање, развој и 
функционисање елекртонске упарве која није у 
надлежности МФ на шта смо указивали и покушали 
зауставити ову правну несигурност за рачуновође и 
субјекте приватног сектора. 

Систем е фактура је требао за приватни сектор 
бити у Пореској управи а за јавни сектор у Трезору?!



Формат у коме се шаље фактура преко СЕФ
 Фактуре се шаљу преко Система Електронских Фактура

(СЕФ), у XМЛ формату.

 XМЛ формат је формат е-Фактуре који је прописан
законом, а попуњава се по УБЛ 2.1 стандарду (ЕН 16931-1 –
стандард СРПС ЕН 16931-1:2019/А2:2020

 Најефикасније повезивање на СЕФ је  путем
рачуноводствених програма

 (дорада рачуноводствених програма/софтвера у коме се 
воде пословне књиге  и интеграција са СЕФ)

 Информатичар, члан РКС је пробао преко тестног 
окружења доставити фактуру у ХМЛ формату и није 
успео??? ДАКЛЕ СИСТЕМ ЈОШ НИЈЕ СПРЕМАН ИЛИ СЕ 
СТАВЉАЈУ ПРОГРАМСКЕ ПРЕЧКЕ, ДА БИ ОДРЕЂЕНИ 
ИНФОМАЦИОНИ ПОСРЕДНИЦИ ДОБИЛИ  ПОСЛОВЕ!



Корисничко упутство :
 Доступно на линку:

https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/171/Interno_tehnic
ko_uputstvo_verzija_od_17092021-1.pdf

 Уколико су Вам потребне додатне информације о 
систему електронских фактура на порталу:  

 https://www.efaktura.gov.rs/

Информације у вези регистрације и техничка помоћ
око коришћења система електронских фактура можете
контактирати

 Министарство финансија путем следеће адресе
електронске поште или преко портала.  

 Адреса ел.поште:podrskaefaktura@mfin.gov.rs

 Портал: https://www.efaktura.gov.rs/

https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/171/Interno_tehnicko_uputstvo_verzija_od_17092021-1.pdf
https://www.efaktura.gov.rs/
https://www.efaktura.gov.rs/


Која улога би била важна за рачуновођу?
Ко има какву улогу у СУФ?

АДМИНИСТРАТОР ( рачуновође не преузимајте ову улогу 
или ако је преузмете, ограничите улогу у облигационом 
уговору са комитентом за кога водите главну књигу)

 У СУФ-у администратор има највећу дозволу за промену
системских поставки и поред тога користи све функције које се
односе на фактуре. Администратор може да креира кориснике, 
мења податке корисника, чува измене у рачуноводственим
подацима (нпр. бројеви рачуна, димензије), креира ток
потврђивања и аутоматско књижење. Поред тога што
администратор може видети све фактуре, упркос томе да ли су
рачуни прослеђени у процедуру одобравања или не, 
администратор такође може да избрише фактуре или да по
потреби извезе податке у CSV датотеку. Администратор такође
има више могућности у претраживачу фактура у поређењу са
обичним корисником и он може уносити улазне фактуре ручно. 



ОДОБРАВАЛАЦ-не би требао бити пружалац рачуноводствених 
услуга, јер одобровалац треба да буде, дефинисан у Општем 

акту, за контролу рачуноводствене исправе, од стране комитента 
коме води пословне књиге, да је сагласан са е фактуром!!!

 Корисник апликације који има улогу „Одобравалац“ може: 

добити е-маил о улазним фактурама које чекају потврду. 

након логовања може видети фактуре које чекају на потврду на
контролној табли. 

одобрава улазну фактуру у детаљном приказу фактуре

доделити фактуру другом одобраваоцу

одбацити фактуру

 уредити редове за трансакције у детаљном приказу фактуре

додајти нове документе у детаљаном приказу фактуре

 затражите информације о већ потврђеним улазним фактурама
у регистру фактура

подесите замену на контролној табли





КОНТРОЛОР -Усмерава  нове фактуре у процес обраде и

ручно креира нове фактуре. Ако је корисничка улога сачувана као
„Контролор“, тада се фактуре не могу усмеравати према њима на
процес одобравања, што значи да се контролор не може додати у
току одобравања. Ако контролор такође мора да одобри фактуре,
тада мора да буде додељена и улога одобравалац.(Конторол треба  

да буде неко ко је везан за издавање фактура, никако рачуновођа)!

СУПЕРВИЗОР - Особа која је у улози супервизора има
овлашћење само за преглед фактура. Супервизор ради у 
„Регистру фактура“ где може да види све улазне фактуре. 
Супервизор не може да уређује, брише нити потврђује фактуре
( може да буде предвиђен пружалац рачуноводствених 
услуга, да би пре слања ИОСа, проверио све улазне факт.)!!

 ФИНАЛИЗАТОР “Финализатор ” је проширење корисничке
улоге “Одобравалац” и може се користити само у комбинацији
са корисничком улогом “Одобравалац”.(не рачуновођа)!

 ЕКСПОРТ МЕНАЏЕР има право да фактуре које су већ одобрене и означене
као “извезено” врати на поновни извоз у рачунов.систем (не рачуновођа)!



ПРЕПОРУКА-КАДА БИ Е ФАКТУРА МОГЛА БИТИ 
РАЧУНОВОДСТЕВНА ИСПРАВА ПРЕМА САДАШЊЕМ 

ЗАКОНУ О РАЧУНОВОДСТВУ?
Када недвосмислено приказује основ пословне промене 

издаваоца е фактуре, садржи све податке за књижење, 
тако да се види основ, врста и садржај  пословне 
промене;

Да је као фотокопија е фактуре(pdf формат),да је на њој 
наведено место чувања оригиналне исправе (е 
фактуре)и да је потврђена од стране одговорног лица 
који својим потписом или другом идентификационом 
ознаком потврђује њену веродостојност и да може да     
се књижи у главној књизи;

Када је одобрена за преузимање са СУФ, најкасније 5  
дана од датума издавања;

Када је прокњижена у року од 5 дана од датума преузим.



Одговорност за рачуноводствену исправу Према 
Закону о рачуноводству

Лице које саставља рачуноводствену исправу одговорно је  за 
истинитост и потпуност података у исправи, за њену 
рачунску тачност и ад она веродостојно приказује насталу 
пословну промену.

Рачуноводтсвена исптава издата у електронском запису, 
садржи потшис или другу идентификациону ознаку 
одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање 
рачуноводствене исправе, односно елекртонски запис у 
складу са законом. 

Правно лице или предузетник је дужно да, пре уноса 
података из рачуноводствене исправе у пословне књиге, 
одреди одговорно лице које треба да изврши контролу 
веродостојности исправе. Одговорно лице потписом или 
другом ознаком потврђује да је рачун као исправа веродос. 
тачна и да веродостојно приказује пословну промену.



Ко може потврдити да је е фактура веродостојна 
исправа, пре уноса у пословне књиге?

Контролор или Одобровалац;

Контролу рачуноводствених исправа не могу  да врше        
лица која су задужена материјалним средствима на које се  
исправа односи ( не може улазну фактуру контролисати 
магационери за потребе књижења али могу за потребе 
бројања и мерења примљене робе или материјала на залиху);

Контролу рачуноводствених исправа е фактура, које су 
примљене може да врши комерцијалиста који учествује   
у облигационом уговору или друго лице, ликвидатор, 
предвиђено, од стране примаоца фактура-Опши акт. 

Тек тако исконтролисану и оверену „е фактуру“, 
примљену  у прописаном року, према Закону о рачун.  
рачуновођа може књижити у пословним књигама!!!



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!Обезбедите стручне 
приручнике, Контни оквир и Залихе/ поруџбине 

преко www.snezanamitrovic.rs- Укључите се у 
Пословни клуб РПС, где се могу пратити текстови, 

презентације и где стручно комуницирамо по 
отвореним питањима, у току године  

http://www.snezanamitrovic.rs-/

