
 

 

Анализа ефеката Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских 

фактура и  начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном 

облику 

Анализа ефеката „Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и  

начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику“ (у 

даљем тексту: Уредба) представља допуну анализе ефеката Закона о електронском фактурисању 

(„Службени гласник РС”, број 44/21, у даљем тексту: Закон). Правни основ за доношење Уредбе 

садржан је у члану 15. став 9. Закона, којим се предвиђа да се актом Владе ближe урeђуjу услoви и 

нaчин чувaњa електронских фактура, начин обезбеђивања веродостојности и интегритета 

садржине фактура у папирном облику, као и услови и начин стaвљaња нa увид eлeктрoнских 

фaктурa на основу захтева надлежног органа. 

 

На који начин ће се привредни субјекти едуковати у погледу: чувања, стављања на увид и 

испуњавања услова и стандарда информационе безбедности (у оквиру питања која се односе 

на анализу управљачких ефеката) 

Усвојен је Kомуникациони план Министарства финансија, којим се предвиђа интензиван дијалог са 

будућим корисницима система електронских фактура путем одржавања семинара, односно 

вебинара, уз детаљно представљање тестне верзија система електронских фактура.  

Комуникациони план има за циљ подизање нивоа свести и јачања поверења грађана да фактуре у 

електронском облику значе и једноставнију процедуру њиховог издавања, уштеду времена, али и 

бржу и једноставнију наплату потраживања. Циљ Министарства јесте да креира модел по којем ће 

услуга електронског  фактурисања бити перципирана као платформа за подршку и јачање 

целокупне привреде. Електронске фактуре представљају заједнички интерес привреде и Владе 

Републике Србије. Комуникациони план јасно дефинише кључне учеснике у комуникационом 

процесу, обезбеђује ефикасно повезивање са заинтересованим странама, али и унапређује 

транспарентност и осигурава упознавање јавности са радом Министарства. Основни 

комуникациони циљеви из наведеног плана су успешно имплементирати систем електронских 

фактура и стимулисати привредне субјекте да се прикључе, подршка привреди и подстицај за 

унапређење ефикасности пословања, боља контрола ПДВ-а и спречавање сиве економије. 

У складу са планом, Министарство финансија представља основни канал комуникације. Тако, током 

периода увођења система електронског фактурисања, на интернет страници Министарства 

налазиће се све релевантне информације о процесу е-фактурисања. Одате ће директно моћи да се 

преузме корисничко упутство за привредне субјекте, као и други информативни материјали, 

брошуре и слично. Слично овоме, већ је израђена  видео инструкција (анимирани видео са 

нарацијом и титлом који демонстрира коме је електронско фактурисање намењено, како се 

приступа систему електронских фактура и које су главне погодности). 

Биће коришћени и канали комуникација партнера. Тако, Привредна комора Србије и НАЕД путем 

својих мрежа обавештаваће све релевантне субјекте о покретању система електронских фактура. Уз 

њихову подршку, биће организоване онлајн обуке и радионице у склопу постојећих за релевантне 



 

 

субјекте, семинари за чланове регионалних комора на коме ће држати предавања експерти, како 

би појаснили погодности и начин функционисања система електронских фактура. Такође, Савез за 

е-управу чини преко 60 чланова из привредног сектора у области ИКТ-а, финансија и осигурања, 

трговине, као и локалних самоуправа и других институција, секторских и стручних удружења и 

организација цивилног друштва, у оквиру кога ће се организовати техничке и теоријске радионице 

за чланове. У складу са паном, биће припремљен тим за обуке на нивоу локалних самоуправа и 

организовати радионице широм Србије (полазницима обезбедити видео-туторијале, корисничка 

упутства, брошуру и други материјал). 

 

Оквирне процене трошкова неопходних за успостављања овог система 

Информатичко решење већ је израђено, а средства за додатна прилагођавања предвиђена су 

буџетом Републике Србије. Трошкови неће утицати на међународне финансијске обавезе. Такође, 

ни коришћење система електронских фактура не изискује трошкове, с обзиром да сви субјекти (и 

јавног и приватног сектора) имају могућност да приступе систему и бесплатно га користе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


