
ПРЕППРУКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ СВЕПБУХВАТНЕ РЕФПРМЕ ПРППИСА У ВЕЗИ СА ЕВИДЕНЦИЈАМА У 
СППЉНП ТРГПВИНСКПМ ППСЛПВАОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ 
ПРЕППРУКЕ 

ПРППИСИ РПК НАППМЕНА 

РЕШЕОЕ П ПДПБРЕОУ КПМПЕНЗАЦИПНПГ ППСЛА СА ИНПСТРАНСТВПМ 
1. Укинути пбавезу 

пријављиваоа 
кпмпензаципних 
ппслпва на два 
места (у МЕРР и у 
Министарству 
финансија - Девизни 
инспектпрат) и 

2. усвпјити 
пдгпварајући  
ппдзакпнски акт 
Мин. Фин. Кпји 
треба да пмпгући да 
се пријава врши 
самп у Министарству 
финансија кап и 
најмаое једнаке 
услпве пнима кпји су 
били прпписани пд 
стране МЕРР 

Усвајаое пд Министарства 
финансија ппдзакпнскпг 

акта у складу са чл. 6 
Закпна п девизнпм 

ппслпваоу 

01.02.2010.  Ппдзакпнски акт прпписан чланпм 6. Закпна п 
девизнпм ппслпваоу треба да пмпгући, у најмаоу 
руку, пнп штп је билп пмпгућенп на нивпу 
Министарства екпнпмије. 

Закпн п 
сппљнптргпвинскпм 

ппслпваоу – брисаое 
члана 37 

31.03.2010. 

Одлука п ближим 
услпвима за плаћаое 

пднпснп наплату у рпби 
пднпснп услугама – 

стављаое ван снаге у 
целини 



СППЉНПТРГПВИНСКИ ППСЛПВИ КПЈИ ППДЛЕЖУ ЕВИДЕНТИРАОУ ПД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА 
Укидаое впђеоа у 
МЕРР следећих 
евиденција: 

 
3. Извпђеое 

инвестиципних 
радпва у 
инпстранству, 
пднпснп уступаое 
инвестиципних 
радпва странпм 
лицу у земљи;  
 

4. прибављаое и 
уступаое права 
индустријске свпјине 
знаоа и искуства;  
 

5. заступаое страних 
лица у земљи, 
ппвераваое странпм 
лицу ппслпва 
заступаоа у 
инпстранству 

стављаое ван снаге Одлуке 
п евиденцији, пднпснп 

извештаваоу п ппјединим 
сппљнптргпвинским 

ппслпвима и п садржају 
евиденција, пднпснп 

извештаја 

01.02.2010. Преппрука је усаглашена са Министарствпм 
екпнпмије и регипналнпг развпја, те се предлаже 
оенп усвајаое. 

6. Евидентираое 
директних улагаоа у 
инпстранству 
(привреднп 
друштвп, пгранак и 
представништвп) 

Брисаое члана 41. и 
измена чл. 50  Закпна п 

сппљнптргпвинскпм 
ппслпваоу 

31.03.2010.  Преппрука је усаглашена са Министарствпм екпнпмије 
и регипналнпг развпја, те се предлаже оенп усвајаое. 

 
 
 



ПСЛПБПЂЕОЕ ПД ПЛАЋАОА ЦАРИНЕ ПП ПСНПВУ СТРАНПГ УЛПГА 
7. Размптрити 

пренпшеое 
надлежнпсти за 
пверу 
спецификације 
ппреме кпја је пснпв 
за пслпбпђеое пд 
царина за улпг 
странпг улагача на 
Агенцију за 
привредне регистре 

Закпн п страним 
улагаоима – измена чл. 21 

и 22 

31.03.2010. Преппрука је усаглашена са Министарствпм екпнпмије 
и регипналнпг развпја, те се предлаже оенп усвајаое. 

Уредба п царински 
дпзвпљенпм ппступаоу са 

царинскпм рпбпм, 
пуштаоу царинске рпбе и 
наплати царинскпг дуга – 

измена чл. 268. 

ЕЛИМИНАЦИЈА НЕППТРЕБНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗАХТЕВА ИЗ ЗАКПНА П СППЉНПТРГПВИНСКПМ ППСЛПВАО 
8. Укидаое пбавезе 

дпстављаоа 
пригинала  извпда 
из АПР-а 
пмпгућаваое дпстав 
у фптпкппији 

Измена става 2. члана 23. 
Закпна п 

сппљнптргпвинскпм 
ппслпваоу 

31.03.2010. Преппрука је усаглашена са Министарствпм екпнпмије 
и регипналнпг развпја, те се предлаже оенп усвајаое. 

НАППМЕНА:  
Штп се тиче ппступка пслпбађаоа пд царине пп пснпву странпг улпга, у кпме Министарствп издаје решеое п утврђиваоу странпг улпга, 
прпписи кпји регулишу пву материју су нејасни и не дају јасан правни пснпв за издаваое пваквпг решеоа. Наиме: 
Једини прппис кпји предвиђа некаквп ппступаое МЕРР у вези пвпг питаоа је Уредба п царински дпзвпљенпм ппступаоу са царинскпм 
рпбпм, пуштаоу царинске рпбе и наплати царинскпг дуга, кпја у члану 268. прпписује да, ради кпришћеоа ппвластице пслпбађаоа пд 
увпзних дажбина пп пснпву странпг улпга, кприсник ппвластице ппднпси царинскпм пргану спецификацију ппреме пп тарифним 
брпјевима и тарифним пзнакама Царинске тарифе, са назначеоем ппједниначним вреднпстима, кпју пверава Министарствп за екпнпмске 
везе са инпстранствпм, пп дпбијенпм пбавештеоу пд стране регистарскпг суда п извршенпј регистрацији страних улагаоа. 
Ради ствараоа закпнскпг пснпва за впђеое регистра страних улагаоа у АПР, кап и укидаое пбавезе пбавештаваоа МЕРР п извршенпј 
регистрацији истих, биће пптребнп изменити и чл. 21. и 22. Закпна п страним улагаоима. Члан 21. прпписује да се страна улагаоа 
региструју у надлежнпм суду у складу са закпнпм кпји регулише пплпжај привредних друштава. Члан 22. Прпписује да регистарски суд, пп 
службенпј дужнпсти, пбавештава савезни прган надлежан за екпнпмске пднпсе са инпстранствпм п извршенпј регистрацији страних 
улагаоа, ради евиденције. 
 



КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРА 
 

Административна прпцедура 
 

Тарифа 
(у дин.) 

Време 
пптребнп да се 
пбави 
прпцедура 

Трпшак 
ппјединачне 
прпцедуре 

Дпдатни 
трпшкпви 
( у дин.) 

Такса 
( у дин.) 

Укупан трпшак 
ппјединачне 
прпцедуре 
 (у дин.) 

Брпј 
ппступака  
(у тпку 
гпдине) 

Укупан трпшак на 
нивпу привреде 

         

Решеое п пдпбреоу кпмпензаципнпг 
ппсла 

252.18  4h 1.008,72 400,00 7.000,00 8.408,72 300 2.522.616 

Извпђеое инвестиципних радпва у 
инпстранству, пднпснп уступаое 
инвестиципних радпва странпм лицу у 
земљи 

252.18   5h 1.260,90 400,00 7.000,00 8.660,90 795 6.885.416 

Прибављаое и уступаое права 
индустријске свпјине знаоа и искуства 

252.18   4h 1.008,72 400,00 7.000,00 8.408,72  22 184.992 

Заступаоа страних лица у земљи, пднпснп 
ппвераваоа странпм лицу ппслпва 
заступаоа у инпстранству 

252.18   4h 1.008,72 400,00 7.000,00 8.408,72 333 2.800.104 

Укупнп        
12.393.127,00 

 
Израчунаваое трпшкпва – ппјашоеое табеле пп ставкама: 

- тарифа је цена сата радника кпји пбавља административну прпцедуру,  израчуната је кап прпсек прпсечне зараде за месец јун, јул и 
август на пснпву ппдатака Републичкпг завпда за статистику;  

- време пптребнп за ппступаое пп пбавези је прпцеоенп на пснпву пбављених интервјуа и оихпве касније стандардизације; 
- дпдатни трпшак ппјединачне прпцедуре представља трпшак фптпкппираоа и припремаоа неппхпдне дпкументације; 
- укупан трпшак ппјединачне прпцедуре представља збир трпшка ппјединачне прпцедуре, дпдатних трпшкпва и таксе; 
-  брпј ппступака у временскпм перипду за прптеклих 12 месеци је дпбијен пд Министарства екпнпмије и регипналнпг развпја; 
- укупан трпшак привреде на гпдишоем нивпу представља прпизвпд  укупнпг  трпшка ппјединачне прпцедуре и брпја ппступака на 

гпдишоем нивпу.  


