
10. ПРЕПОРУКА Дозволити располагање примљеном робом пре њеног евидентирања у Књизи евиденције 

за основне намирнице - хлеб, пастеризовано млеко и дневне новине 

регулаторно тело 
(надлежно за спровођење) 

 

Министарство трговине и услуга 

пропис који треба 

изменити 

Правилник о евиденцији промета робе и услуга („Сл. гласник РС“, бр. 45/96, 48/96, 9/97 и 

6/99) 

начин спровођења Усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о евиденцији промета робе и услуга 

рок за спровођење  01.02.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈИ ПРОМЕТА 

РОБЕ И УСЛУГА 

 

Члан 1. 

У члану 5. Правилника о евиденцији промета робе и услуга („Службени Гласник РС“, 

бр. 45/96, 48/96, 9/97 и 6/99) у ставу 2. После речи: „у Књизи евиденције“ додаје се запета и 

речи: „осим ако се ради о дневним новинама, основним врстама хлеба и пастеризованом 

млеку“ 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном 

Гласнику РС“. 
Подносилац иницијативе  Привредна комора Србије 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Забрањено је располагање робом пре њеног евидентирања у Књизи евиденције. Овај проблем се пре свега односи на основне 

животне намирнице кратког рока трајања (хлеб и млеко). 

Предметни правилник је потребно променити и у члану 5. став 2. којим се забрањује располагање примљеном робом пре 

њеног евидентирања у Књизи евиденције. Измена би ишла у правцу изузећа ове забране за дневне новине, основне врсте хлеба и 

пастеризовано млеко, којима би могло да се располаже и пре њиховог евидентирања у Књизи евиденције, са обавезом да буду 

евидентирани најкасније до краја дана у дану када су примљени.  

Слично решење је и у Хрватској и у Босни и Херцеговини тј. Републици Српској. У Републици Српској постоји Трговачка 

књига како за евиденцију промета робе на велико тако и за евиденцију промета робе на мало. У Републици Хрватској води се 

Књига пописа за евидентирање промета робе. 

УПОРЕДНА ПРАКСА 

Слично решење је уведено и у Хрватској и у Босни и Херцеговини тј. Републици Српској. У Републици Српској постоји 



Трговачка књига како за евиденцију промета робе на велико тако и за евиденцију промета робе на мало. У Републици Хрватској 

води се Књига пописа за евидентирање промета робе. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

1) правна сигурност и смањење корупције и произвољног тумачења прописа од стране Пореске управе 

2) брже попуњавање образаца због отклањања недоречености и двосмислености у постојећим прописима из области промета 

робе и услуга 

3) стављање основних животних намирница као што су хлеб и млеко, у промет одмах по отварању трговине на мало без 

чекања на њихово евидентирање у књигама евиденције промета и услуга. 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРАВИЛНИКА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

Члан 5 

У књигу евиденције уносе се подаци о пословним променама везаним за промет робе и вршење услуга (набавка, 

продаја, повраћај, отпис, расход, промена цена итд.) најдоцније наредног дана за претходни дан. 

Примљеном робом не сме се располагати пре евидентирања у Књизи евиденције, ОСИМ АКО СЕ РАДИ О 

ДНЕВНИМ НОВИНАМА, ОСНОВНИМ ВРСТАМА ХЛЕБА И ПАСТЕРИЗОВАНОМ МЛЕКУ. 
 

 
 

 
 


