ПРЕДЛОГ
На основу члана 4. став 3. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, бр.
153/20 и 96/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др. закон),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЕНАMА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОД ЧИЈЕГ
ОБАВЉАЊА НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА НА МАЛО
ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ ФИСКАЛНОГ УРЕЂАЈА
Члан 1.
У Уредби о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза
евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени
гласник РС”, број 32/21) у члану 1. речи: „број 153/20” замењују се речима: „бр. 153/20 и
96/21”.
Члан 2.
У члану 3. став 2. мења се и гласи:
„Делатности у оквиру следећих области, грана, односно група:
1) 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
2) 49.32 Такси превоз;
3) 51.10 Ваздушни превоз путника у делу који се односи на међународни
превоз путника;
4) 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају у делу који се односи
на наплату и одржавање:
- путева, мостова и тунела;
- паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског
смештаја приколица и др. која се наплаћују путем трећих лица,
односно телекомуникационих оператора;
5) 53.10 Поштанске активности јавног сервиса;
6) 61
Телекомуникације;
7) 64
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
8) 65
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног
социјалног осигурања;
9) 66
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и
осигурању;
10) 69.10 Правни послови изузев активности јавних бележника и
извршитеља;
11) 75.00 Ветеринарске делатности - Примарна теренска здравствена
заштита животиња, послови из Програма мера здравствене
заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у
објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на

спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести
животиња;
12) 84.30 Обавезно социјално осигурање;
13) 85
Образовање, осим делатности из гране 85.5 - Остало образовање;
14) 86
Здравствене делатности - здравствене услуге које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања;
15) 87
Социјална заштита са смештајем;
16) 88
Социјална заштита без смештаја;
17) 92
Коцкање и клађење у делу који се односи на игре на срећу чији је
приређивач Државна лутрија Србије, као и за игре на срећу за
које приређивач у електронској форми доставља податке о
извршеном промету органу надлежном за игре на срећу, у складу
са прописима;
18) 94.91 Делатност верских организација.”.
Члан 3.
У члану 4. алинејa првa мења се и гласи:
„ - делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”,
број 88/11, 104/16 и 95/18), осим следећих комуналних делатности: управљање гробљима
и сахрањивање; погребна делатност; управљање јавним паркиралиштима која се не
наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора и пружањe услуга
на пијацама и то: издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;”.
У алинеји трећој речи: „активност чистача ципела, носача, лица за наплату
паркирања аутомобила.” замењују се речима: „активност чистача ципела и носача.”.
Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС”, бр. 61/10, 101/10,
94/11, 83/12, 59/13 и 100/14) престаје да важи 1. маја 2022. године.”
Члан 5.
У члану 6. запета и речи: „а примењује се од 1. јануара 2022. године”, бришу се.
Члан 6.
Обвезници фискализације који нису у складу са Уредбом о одређивању
делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС”, број 32/21) и овом уредбом
ослобођени обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја,
дужни су да до 30. априла 2022. године ускладе своје пословање са одредбама Закона о
фискализацији („Службени гласник РС”, бр. 153/20 и 96/21) и подзаконским актима
донетим на основу тог закона.
Члан 7.
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Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
05 број:
У Београду,

новембра 2021. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење уредбе садржан је у члану 4. став 3. Закона о
фискализацији („Службени гласник РС”, бр. 153/20 и 96/21), којим је прописано да Влада
може, полазећи од техничких и функционалних карактеристика електронских фискалних
уређаја и специфичности одређене делатности, на заједнички предлог министарства
надлежног за послове финансија и министарства надлежног за послове трговине, одредити
делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја. .
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Разлози за доношење ове уредбе садржани су у потреби да се поједине делатности
због своје специфичности ослободе обавезе евидентирања промета преко електронског
фискалног уређаја, као и да се почетак примене Уредбe о одређивању делатности код
чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског
фискалног уређаја („Службени гласник РС”, број 32/21), усагласи са Законом о изменама и
допунама Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 96/21), којим је прописан
прелазни период за прелазак на нови модел фискализације од 1. новембра 2021. године до
30. априла 2022. године.
Имајући у виду да је основно начело Закона о фискализацији - свеобухватна
фискализација, као и да ће ново техничко решење омогућити Пореској управи да
поједностави систем контроле уз много веће могућности за адекватну анализу ризика
постојања пореске евазије код обвезника фискализације и повећање обухвата
канцеларијске контроле, што ће у великој мери повећати ефикасности рада Пореске
управе и смањити степен активности код самог пореског обвезника, што ће и на страни
пореског обвезника умањити трошкове и активности које нису директно везане за њихово
пословање Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза
евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени
гласник РС”, број 32/21) сужен је круг привредних субјеката који су ослобођени обавезе
евидентирања промета на мало у односу на до сада важеће решење.
С тим у вези, овом уредбом предлаже се да се у оквиру делатности 51.10 Ваздушни превоз путника, због специфичности пословања ослободе обавезе
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евидентрирања промета али само у делу који се односи на међународни превоз путника.
Поред тога, овом уредбом предлаже се да се у оквиру делатности 52.21 - Услужне
делатности у копненом саобраћају, ослободе од обавезе евидентирања промета на мало
преко електронског фискалног уређаја, само делатности које се односе на наплату и
одржавање путева, мостова и тунела и наплату и одржавање паркиралишта или гаража,
паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. која се наплаћују путем
трећих лица, односно телекомуникационих оператора.
Наиме, у оквиру делатности 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају,
сви послови у оквиру ове делатности имају обавезу евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређеја, уз изузетак да би се само поједине услуге у оквиру
наведене делатности, а које се односе на наплату и одржавање путева, мостова и тунела и
наплату и одржавање паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског
смештаја приколица и др. а која се наплаћују путем трећих лица, односно
телекомуникационих оператора ослободе обавезе евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја. Предложена измена у сагласности је са начелом новог
модела фискалнизације – проширење обухватна фискализација, чиме се постиже
ефикаснија контрола свих испорука добара и услуга, укључујући и примљене авансе за
будући промет добара и услуга на мало, што ће значајно допринети смањивању сиве
економије у овој области и бољoј наплати пореза.
Када је у питању делатност 92 - Коцкање и клађење, а полазећи од техничких и
функционалних карактеристика електронских фискалних уређаја и специфичности
одређене делатности, овом уредбом предлаже се да се поменута делатност, управо због
своје специфичности, изузме од обавезе евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја у делу који се односи на игре на срећу чији је приређивач
Државна лутрија Србије, као и за игре на срећу за које приређивач у електронској форми
доставља податке о извршеном промету органу надлежном за игре на срећу, у складу са
прописима. Наиме, привредни субјекти у оквиру наведене делатности су обвезници
накнаде за одобравање и приређивање посебних игара на срећу и располажу програмима
који су у непосредној вези са Управом за игре на срећу која врши контролу и надзор над
радом ових привредних субјеката, односно промет који наведенени привредни субјекти
остваре. С тим у вези, предложено је да се наведена делатност управо због специфичности
делатности, као и због успастављене контроле од стране надлежног државног органа –
Управе за игре на срећу изузузме од обавезе евиденитрања сваког оствареног промета на
мало преко електронског фискланог уређаја.
Овом уредбом врши се и правно техничка редакција текста.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
У члану 1. Предлога уредбе врши се правно-техничка редакција текста.
У чл. 2. и 3. Предлога уредбе одређују се делатности, за које не постоји обавеза
евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског
фискалног уређаја.
У члану 4. Предлога уредбе предлаже се да Уредба о одређивању делатности код
чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
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(„Службени гласник РС”, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14) престаје да важи
1. маја 2022. године.
У члану 5. Предлога уредбе мења се почетак примене Уредбе о одређивању
делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС”, број 32/21).
У члану 6. Предлога уредбе предлаже се да обвезници фискализације који нису у
складу са Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза
евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени
гласник РС”, број 32/21) и овом уредбом ослобођени обавезе евидентирања промета на
мало преко електронског фискалног уређаја, дужни су да до 30. априла 2022. године
ускладе своје пословање са одредбама Закона о фискализацији („Службени гласник РС”,
бр. 153/20 и 96/21) и подзаконским актима донетим на основу тог закона.
У члану 7. Предлога уредбе прописује време ступања на снагу ове уредбе.
IV. СРЕДСТВА НЕОПХОДНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ
За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити посебна средства у буџету
Републике Србије.
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА УРЕДБЕ
1. Кључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање
промене која се предлаже
1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се ови
показатељи прате и које су њихове вредности? Да ли се у предметној области спроводи
или се спроводио документ јавне политике или пропис? Представити резултате
спровођења тог документа јавне политике или прописа и образложити због чега добијени
резултати нису у складу са планираним вредностима.
Показатељи који се прате у области евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја, а који представљају успешност спроведених циљева, су
стварање услова за сузбијање сиве економије, ефикаснију контролу и бољу наплату
пореза. Мера унапређење система фискализације и проширења обухвата фискализације
предвиђена је Националним програмом за сузбијање сиве економије са Акционим планом
за спровођење националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020.
године („Службени гласник РС”, број 27/19). С тим у вези, нови Закон о фискализацији
чије је основно начело - свеобухватна фискализација, као и имплементација нових
техничких решења омогућавају Пореској управи да поједностави систем контроле уз
много веће могућности за адекватну анализу ризика постојања пореске евазије код
обвезника фискализације и повећање обухвата канцеларијске контроле, што ће у великој
мери повећати ефикасности рада Пореске управе и смањити степен активности код самог
пореског обвезника, што ће и на страни пореског обвезника умањити трошкове и
активности које нису директно везане за њихово пословање. Како је свеобухватна
фискализација основни принцип и начело новог модела фискализације, само у одређеним
случајевима прописано је да, полазећи од техничких и функционалних карактеристика
електронских фискалних уређаја и специфичности одређене делатности, на заједнички
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предлог министарства надлежног за послове финансија и министарства надлежног за
послове трговине, Влада може одредити делатности код чијег обављања не постоји
обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.
2) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која
се предлаже и у чему се тај значај огледа?
Документ који је од значаја за одређивање делатности које су ослобођене обавезе
евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја је Закон о
фискализацији („Службени гласник РС”, бр. 153/20 и 96/21).
3) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити
узроке и последице проблема.
Заинтересоване стране (привредни субјекти) указале су на проблеме у вези са
евидентирањем промета на мало преко електронског фискалног уређаја, те су након
детаљне анализе предложене делатности за које не постоји обавеза евидентирања промета
на мало преко електронског фискалног уређаја.
С тим у вези, предложено је да се делатност 51.10 - Ваздушни превоз путника, због
специфичности пословања ослободи обавезе евидентрирања промета али само у делу који
се односи на међународни превоз путника.
Када је у питању делатност 92 Коцкање и клађење, овом уредбом предлаже се да се
иста изузме од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног
уређаја и то у делу који се односи на игре на срећу чији је приређивач Државна лутрија
Србије, као и за игре на срећу за које приређивач у електронској форми доставља податке
о извршеном промету органу надлежном за игре на срећу, у складу са прописима. Наиме,
привредни субјекти у оквиру наведене делатности обвезници су накнаде за одобравање и
приређивање посебних игара на срећу и располажу информационим програмима који су у
непосредној вези са Управом за игре на срећу која врши контролу и надзор над радом
ових привредних субјеката. Истичемо да је наведена делатност управо због
специфичности делатности изузета од обавезе евиденитрања сваког оствареног промета на
мало преко фискалне касе, у складу са Законом о фискалним касама и подзаконским актом
којим се одређују делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања
промета на мало преко фискалне касе.
Поред тога, овом уредбом предлаже се да у оквиру групе 52.21 Услужне
делатности у копненом саобраћају, од обавезе евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја ослободе само делатности које се односе на наплату и
одржавање путева, мостова и тунела и наплату и одржавање паркиралишта или гаража,
паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. која се наплаћују путем
трећих лица, односно телекомуникационих оператора. Ово значи да би делатности у
оквиру ове групе које се односе на рад објеката и опреме на терминалима, као што су
жележничке и аутобуске станице и станице за манипулисањем терета, управљање
жележничком инфраструктуром, осим делатности које су у вези са коришћењем (наплата
и одржавање) паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја
приколица и др. која се не наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих
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оператора, имале обавезу евидентирања промета на мало преко електронског фискалног
уређаја.
4) Која промена се предлаже? Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму?
Као што смо рекли, у оквиру делатност 51.10 - Ваздушни превоз путника, предлаже
се да се од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја,
због специфичности обављања пословања, ослободи обавезе евидентрирања промета само
у делу који се односи на међународни превоз путника, док остали послови и активности у
оквиру наведене делатности имају обавезу евидентирања промета на мало.
У оквиру делатности 52.21 -Услужне делатности у копненом саобраћају, сужава се
круг лица за које не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског
фискалног уређаја, у циљу ефикасније контроле, смањења сиве економије и боље наплате
пореза, а ослобађају се обавезе евидентирања промета на мало само делатности код којих
се евидентирање промета на мало врши преко трећих лица, односно преко
телекомуникационих оператора. Поред тога, у оквиру делатности 92 - Коцкање и клађење
предложена промена сврсисходна је ради превазилажења ситуације која долази услед
специфичности одређених делатности, у смислу избегвања непотребног евидентирања
промета на мало, имајући у виду да се у складу са прописима, промет већ евидентира
преко других система надлежних органа.
5) На које циљне групе ће утицати предложена промена? Утврдити и
представити циљне групе на које ће промена имати непосредан односно посредан утицај.
Циљне групе су привредни субјекти из делатности 51.10 - Ваздушни превоз
путника, који обавају међународни превоз путника, привредни субјекти из делатности
92 - Коцкање и клађење, којима се овом уредбом предлаже да се поменута делатност
изузме од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја.
У оквиру групе 52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају, сви привредни
субјекти који обављају послове из наведене делатности имаће обавезу евидентирања
промета на мало преко електронског фискалног уређаја, изузев делатности које се односе
на наплату и одржавање путева, мостова и тунела и наплату и одржавање паркиралишта
или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. која се
наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих оператора.
6) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла
остварити жељена промена и о којим документима се ради?
Не постоје важећи документи јавних политика којим би се могла остварити
промена предложена овом уредбом.
7) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа?
Имајући у виду да су предложена решења нормативна материја, нема могућности
да се циљеви који се желе постићи реше без доношења уредбе.
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Уређивањем ове материје уредбом даје се допринос правној сигурности и
обезбеђује транспарентност у вођењу пореске политике. Наиме, уредба је подзаконски акт
који ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој пореско-правној
ситуацији, чиме се постиже транспарентност у њеној примени.
С обзиром да се овом уредбом уређује материја за делатности за које не постоји
обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, промену
није могуће остварити применом важећих прописа.
8) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване трендове у
предметној области, уколико се одустане од интервенције (status quo).
Недоношењем ове уредбе привредни субјекти који обвљају делатност 51.10 Ваздушни превоз путника у делу међународни превоз путника, привредни субјекти који
обвљају делатност 92 - Коцкање и клађење, услед специфичности одређених делатности,
дошли би у ситуацију да евидентирају промет, како преко електронског фискалног
уређаја, тако и преко других система надлежних органа, који су већ уређени прописима
којима се регулише наведена материја, чиме би се непотребно повећали административни
трошкови. Такође, недоношењем ове уредбе привредним субјектима који обављју
делатности које се односе на наплату и одржавање путева, мостова и тунела и наплату и
одржавање паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја
приколица и др, а која се наплаћују путем трећих лица, односно телекомуникационих
оператора, створили би се већи административни трошкови.
9) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са искуством
других држава, односно локалних самоуправа (ако је реч о јавној политици или акту
локалне самоуправе)?
/
2. Кључна питања за утврђивање циљева
1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва? (одговором
на ово питање дефинише се општи циљ).
Неопходно је решити наведену промену у циљу избегавања непотребног
евидентирања промета, како преко електронског фискалног уређаја, тако и преко трећих
лица, односно преко других система надлежних органа, чиме би се повећали и
административни трошкови.
2) Шта се предметном променом жели постићи? (одговором на ово питање
дефинишу се посебни циљеви, чије постизање треба да доводе до остварења општег
циља. У односу на посебне циљеве, формулишу се мере за њихово постизање).
Промене које се желе постићи доношeњем ове уредбе су стварање оптималних
услова за пословање привредних субјеката.
3) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима јавних
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политика и постојећим правним оквиром, а пре свега са приоритетним циљевима Владе?
Доношење ове Уредбе усклађено је са постојећим правним оквиром, а пре свега са
приоритетним циљевима Владе у смислу сузбијања сиве економије имајући увиду да је
прописивање ослобођења од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског
фискалног уређаја извршено врло рестриктивно.
4) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је дошло до
остваривања општих односно посебних циљева?
Посебан циљ показатеља учинка јесте смањење административних трошкова
привредних субјеката који су ослобођени од обавезе евидентирања промета на мало преко
електронског фискалног уређаја.
3. Кључна питања за идентификовање опција јавних политика


Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе мера) за
остварење циља су узете у разматрање? Да ли је разматрана „status
quo” опција?

„Status quo” опција није разматрана, водећи рачуна да би недоношењем ове уредбе
поједини привредни субјекти били стављени у положај који се огледа кроз повећање
трошкова и непотребног администрирања.
Не постоје алтернативне мере за остварење циља имајући у виду да су предложена
решења нормативна материја тако да нема могућности да се циљеви који се желе постићи
реше без доношења уредбе.


Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге опције за
постизање жељене промене и анализирани њихови потенцијални
ефекти?

Измена регулаторног оквира је основни услов који је потребно да буде испуњен
како би се омогућило стварање адекватне подршке за постизање жељених циљева.
Не постоје друге опције за постизање жељене промене, имајући у виду да је
неопходна измена регулаторног оквира с обзиром да су предложена решења нормативна
материја.
3)



Да ли су, поред рестриктивних мера (забране, ограничења, санкције и
слично) испитане и подстицајне мере за постизање посебног циља?
/
Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване институционално
управљачко организационе мере које је неопходно спровести да би се постигли
посебни циљеви?
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Овом Уредбом не уводе се организационе, управљачке и институционалне
промене.
5) Да ли се промена може постићи кроз спровођење информативно-едукативних
мера?
Информисање привредних субјеката представља важну меру коју је потребно
предузети ради остваривања оптималних резултата ове уредбе.
6) Да ли циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и приватног
сектора могу да буду укључене у процес спровођења јавне политике, односно прописа или
се проблем може решити искључиво интервенцијом јавног сектора?
Заинтересоване стране, поједини привредни субјекти су указали на проблеме који
се огледаjу кроз повећање трошкова и непотребног администрирања, уколико би услед
специфичности одређених делатности, дошли у ситуацију да евидентирају промет, како
преко електронског фискалног уређаја, тако и преко трећих лица, односно преко других
система надлежних органа.
С тим у вези, а имајући у виду да су предложена решења нормативна материја,
нема могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења уредбе, односно
без интервенције надлежног пореског органа.
7) Да ли постоје расположиви, односно потенцијални ресурси за спровођење
идентификованих опција?
/
8) Која опција је изабрана за спровођење и на основу чега је процењено да ће се
том опцијом постићи жељена промена и остварење утврђених циљева?
Предложена ослобођења од обавезе евидентирања промета на мало преко
електронског фискланог уређаја појединих привредних субјеката омогућиће да исти
избегну евидентирање промета, како преко електронског фискалног уређаја, тако и преко
трећих лица, односно преко других система надлежних органа.
На овај начин ће се постићи жељена промена у смислу смањења трошкова и
непотребног администрирања код појединих привредних субјекта.
4. Кључна питања за анализу финансијских ефеката


Какве ће ефекте изабранa опцијa имати на јавне приходе и расходе у
средњем и дугом року?

Предложена ослобођења од обавезе евидентирања промета на мало преко
електронског фискланог уређаја имају неутралан ефекат.


Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције потребно
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обезбедити у буџету, или из других извора финансирања и којих?
За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити средства у буџету Републике
Србије.
3) Како ће спровођење изабране опције утицати на међународне финансијске
обавезе?
/
4) Колики су процењени трошкови увођења промена који проистичу из спровођења
изабране опције (оснивање нових институција, реструктурирање постојећих
институција и обука државних службеника) исказани у категоријама капиталних
трошкова, текућих трошкова и зарада?
/
Да ли је могуће финансирати расходе изабране опције кроз редистрибуцију
постојећих средстава?
/
6) Какви ће бити ефекти спровођења изабране опције на расходе других
институција?
/
5. Кључна питања за анализу економских ефеката
1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција
проузроковати привреди, појединој грани, односно одређеној категорији привредних
субјеката?
Предметна уредба не би требало да створи трошкове привредним субјектима.
2) Да ли изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката на
домаћем и иностраном тржишту (укључујући и ефекте на конкурентност цена) и
на који начин?
Предметна уредба не утиче на конкурентност привредних субјеката на домаћем и
иностраном тржишту.
3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин?
Предметна уредба нема утицаја на услове конкуренције.
4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или примену техничкотехнолошких, организационих и пословних иновација и на који начин?
/
5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову расподелу и на
који начин?
/
6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне снаге
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(права, обавезе и одговорности), као и права, обавезе и одговорности послодаваца?
Ефекти на радну снагу се огледају у томе што ће олакшати пословање кроз
непотребно администрирање.
6. Кључна питања за анализу управљачких ефеката


Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или
институционалне промене и које су то промене?

Предметном уредбом не уводе се организационе, управљачке и институционалне
промене.




Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране
опције (укључујући и квалитет и квантитет расположивих
капацитета) и да ли је потребно предузети одређене мере за
побољшање тих капацитета?
/
Да ли је за реализацију изабране опције било потребно извршити
реструктурирање постојећег државног органа, односно другог
субјекта јавног сектора (нпр. проширење, укидање, промене
функција/хијерархије, унапређење техничких и људских капацитета и
сл.) и у којем временском периоду је то потребно спровести?

За реализацију изабране опције није потребно извршити реструктурирање
постојећег државног органа нити било ког другог субјекта.


Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима,
међународним споразумима и усвојеним документима јавних политика?
Изабрана опција је у сагласности са важећим прописима.



Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност? Да ли
изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада јавне
управе и на који начин?

Изабрана опција омогућава транспарентност рада јавне управе имајући у
виду да се истом утиче на сузбијање сиве економије кроз основни циљ који се
огледа у свеобухватној фискализацији, као и жељених промена у смислу смањења
трошкова и непотребног администрирања код појединих привредних субјекта.


Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити
потребно да се спроведе изабрана опција и обезбеди њено касније
доследно спровођење, односно њена одрживост?
/
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7. Кључна питања за анализу ризика


Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих кључних
заинтересованих страна и циљних група? Да ли је спровођење изабране
опције приоритет за доносиоце одлука у наредном периоду (Народну
скупштину, Владу, државне органе и слично)?

За спровођење изабране опције обезбеђена је подршка свих кључних
заинтересованих страна и циљних група. Потреба за прописивањем ослобођења од обавезе
евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја предмет је
континуираног интересовања заинтересованих лица. С тим у вези, спровођење изабране
опције представља приоритет за доносиоце одлука у наредном периоду.
2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране опције? Да ли
је за спровођење изабране опције обезбеђено довољно времена за спровођење поступка
јавне набавке уколико је она потребна?
/
3) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције?
/
Информације о спроведеним консултацијама:
Истичемо да је приликом израде Закона о фискализацији, на основу кога се доноси
и ова уредба, спреведен поступак консултација, као и јавна расправа о наведеном закону,
на којој су све заинтересоване стране имале могућност да изнесу своје предлоге, примедбе
и сугестије, а с обзиром на то да се овом уредбом врше измене и допуне Уредбе o
одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на
мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС”, број 32/21), којом
се ближе уређује материја која је регулисана Законом о фискализацији, у току израде
наведеног Предлога уредбе нису спроведене додатне консултације, имајући у виду да се
истом битно не мења начин остваривања права, обавеза и правних интереса физичких и
правних лица
Одредбама члана 41. став 3. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени лист РС”, број 30/18) прописано је да се на органе државне управе сходно
примењује члан 37. тог закона у погледу контроле спровођења анализе ефеката прописа
пре њиховог усвајања од стране Владе, за све законе и друге прописе којима се битно
мења начин остваривања права, обавеза и правних интереса физичких и правних лица.
Указујемо да је доношење ове уредбе због свог садржаја, односно природе, није
била предмет других консултација у складу са чланом 44. став 2. Уредбе о методологији
управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају
појединачних докумената јавних политика („Службени лист РС”, број 8/19).
Предлогом уредбе не уређују се нови административни поступци сагласно Закону о
Регистру административних поступака („Службени гласник РС”, број 44/21).
VI. ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
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Члан 1.
Овом уредбом одређују се делатности код чијег обављања, полазећи од техничких
и функционалних карактеристика електронских фискалних уређаја и специфичности
обављања тих делатности, не постоји обавеза евидентирања промета добара и услуга на
мало (у даљем тексту: - промет на мало) и примљених аванса за промет на мало преко
електронског фискалног уређаја из члана 4. став. 2. Закона о фискализацији („Службени
гласник РС“, број 153/20 БР. 153/20 И 96/21– у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе не постоји обавеза
евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског
фискалног уређаја, сматрају се делатности из следећих области, грана и група
класификације делатности из Закона о класификацији делатности („Службени гласник
РС”, број 104/09) и Уредбе о Класификацији делатности („Службени гласник РС”, број
54/10), и то:
Делатности у оквиру следећих области, грана, односно група:
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника;
49.32 Такси превоз;
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају;
53.10 Поштанске активности јавног сервиса;
61
Телекомуникације;
64
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
65
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног
осигурања;
66
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
69.10 Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;
75.00 Ветеринарске делатности - Примарна теренска здравствена заштита
животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови
дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и
активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
84.30 Обавезно социјално осигурање;
85
Образовање, осим делатности из гране 85.5 - Остало образовање;
86
Здравствене делатности - здравствене услуге које се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања;
87
Социјална заштита са смештајем;
88
Социјална заштита без смештаја;
94.91 Делатност верских организација.
ДЕЛАТНОСТИ У ОКВИРУ СЛЕДЕЋИХ ОБЛАСТИ, ГРАНА, ОДНОСНО ГРУПА:
1) 49.31 ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
2) 49.32 ТАКСИ ПРЕВОЗ;
3) 51.10 ВАЗДУШНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ
НА МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА;
4) 52.21 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ У
ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАПЛАТУ И ОДРЖАВАЊЕ:
- ПУТЕВА, МОСТОВА И ТУНЕЛА;
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5)
6)
7)

53.10
61
64

8)

65

9)

66

10) 69.10
11) 75.00

12) 84.30
13) 85
14) 86

15) 87
16) 88
17) 92

18) 94.91

- ПАРКИРАЛИШТА ИЛИ ГАРАЖА, ПАРКИРАЛИШТА ЗА
БИЦИКЛЕ, ЗИМСКОГ СМЕШТАЈА ПРИКОЛИЦА И ДР. КОЈА
СЕ НАПЛАЋУЈУ ПУТЕМ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ОДНОСНО
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОПЕРАТОРА;
ПОШТАНСКЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ СЕРВИСА;
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ;
ФИНАНСИЈСКЕ
УСЛУГЕ,
ОСИМ
ОСИГУРАЊА
И
ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА;
ОСИГУРАЊЕ, РЕОСИГУРАЊЕ И ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ,
ОСИМ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА;
ПОМОЋНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ
УСЛУГА И ОСИГУРАЊУ;
ПРАВНИ ПОСЛОВИ ИЗУЗЕВ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ
БЕЛЕЖНИКА И ИЗВРШИТЕЉА;
ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ - ПРИМАРНА ТЕРЕНСКА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА, ПОСЛОВИ ИЗ
ПРОГРАМА МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА,
ПОСЛОВИ
ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ
И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
У
ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ДРЖЕ И УЗГАЈАЈУ ЖИВОТИЊЕ
И АКТИВНОСТИ НА СПРЕЧАВАЊУ ПОЈАВЉИВАЊА,
ШИРЕЊА И СУЗБИЈАЊА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА;
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ;
ОБРАЗОВАЊЕ, ОСИМ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ГРАНЕ 85.5 ОСТАЛО ОБРАЗОВАЊЕ;
ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ - ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА;
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СА СМЕШТАЈЕМ;
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА БЕЗ СМЕШТАЈА;
КОЦКАЊЕ И КЛАЂЕЊЕ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ИГРЕ
НА СРЕЋУ ЧИЈИ ЈЕ ПРИРЕЂИВАЧ ДРЖАВНА ЛУТРИЈА
СРБИЈЕ, КАО И ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЗА КОЈЕ ПРИРЕЂИВАЧ
У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ О
ИЗВРШЕНОМ ПРОМЕТУ ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ИГРЕ
НА СРЕЋУ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА;
ДЕЛАТНОСТ ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.

Члан 4.
Делатностима за које, у смислу члана 1. ове уредбе, не постоји обавеза
евидентирања промета на мало и примљених аванса за промет на мало преко електронског
фискалног уређаја сматрају се и:
- делатности из Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11, 104/16 и 95/18), осим управљања гробљима и сахрањивање; погребне делатности и
пружања услуга на пијацама: издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;
- ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
15

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 88/11, 104/16 И 95/18), ОСИМ СЛЕДЕЋИХ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ: УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ;
ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ; УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА КОЈА СЕ НЕ
НАПЛАЋУЈУ ПУТЕМ ТРЕЋИХ ЛИЦА, ОДНОСНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ
ОПЕРАТОРА И ПРУЖАЊE УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА: ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП
ОБЈЕКАТА, ТЕЗГИ И ПРОСТОРА НА ЊИМА;
- послови из Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и
уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања
истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, број
56/12), осим каменорезачког заната из члана 2. став 2. тачка 26) тог правилника:
- поједине делатности у оквиру следећих група, и то:
47.99
Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца - продаја преко
путујућих продаваца - улична продаја сладоледа, лозова, кокица и
штампе - колпортери;
96.09
Остале непоменуте личне услужне делатности - активност чистача
ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила. АКТИВНОСТ
ЧИСТАЧА ЦИПЕЛА И НОСАЧА.
Члан 5.
Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о одређивању
делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне
касе („Службени гласник РС”, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14).
УРЕДБА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОД ЧИЈЕГ ОБАВЉАЊА НЕ
ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 И 100/14) ПРЕСТАЈЕ
ДА ВАЖИ 1. МАЈА 2021. ГОДИНЕ.
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.
ЧЛАН 6.
ОБВЕЗНИЦИ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ КОЈИ НИСУ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О
ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОД ЧИЈЕГ ОБАВЉАЊА НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА
ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА НА МАЛО ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ ФИСКАЛНОГ
УРЕЂАЈА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 32/21) И ОВОМ УРЕДБОМ
ОСЛОБОЂЕНИ ОБАВЕЗЕ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА НА МАЛО ПРЕКО
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФИСКАЛНОГ УРЕЂАЈА, ДУЖНИ СУ ДА ДО 30. АПРИЛА 2022.
ГОДИНЕ УСКЛАДЕ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О
ФИСКАЛИЗАЦИЈИ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 153/20 И 96/21) И
ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ТОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 7.
ОВА УРЕДБА СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.
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