
ЗАКЉУЧАК 

"Службени гласник РС", број 28 од 12. априла 2018. 

1. Налаже се органима државне управе да, у оквиру свог делокруга, припреме измене и допуне прописа и аката 

којима је уређена обавезна употреба печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица 

приватног права, на начин да се укида обавезна примена печата у пословању привредних субјеката, у складу са 

Акционим планом о укидању обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и других 

правних лица приватног права, који је одштампан уз овај закључак и који чини његов саставни део. 

2. Препоручује се независним телима, аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе да, у оквиру својих 

надлежности, у свему поступају на начин и у складу са тачком 1. овог закључка. 

3. Препоручује се органима из тачке 1. овог закључка, имаоцима јавних овлашћења и јавним предузећима чији је 

оснивач Република Србија да измене сопствена интерна акта и обрасце, који нису засновани на закону и подзаконским 

актима, а који прописују обавезну примену печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних 

лица приватног права – у року од 30 дана од дана доношења овог закључка. 

4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 

  



Акциони план о укидању обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и 

других правних лица приватног права 

Ре

д. 

Бр. 

Укидање обавезе 

 коришћења 

печата у следећим 

 

одредбама/пропи

саним обрасцима 

Релевантан 

пропис 

 који се мења 

Рок за 

доношење 

подзаконс

ког 

 

акта/пред

лога 

закона 

Надлежна 

 институција 

Партнерс

ке 

 

институци

је 

Правни основ 

за 

 релевантни 

 

пропис/обра

зац 

Извор 

 

верифика

ције 

1. – Робни запис 

Закон о јавним 

складиштима за 

пољопривредне 

производе, чл. 

19. и 23. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/09) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

  
Службени 

гласник РС 

2. 

– Робни запис; 

– Подаци о преносу 

робног записа; 

– Заложница. 

Правилник о 

садржини , 

начину вођења 

и изгледу 

регистра 

робних записа 

за 

пољопривредне 

производе, као 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о јавним 

складиштима 

за 

пољопривредн

е производе 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/09) 

Службени 

гласник РС 



и садржини и 

начину 

издавања 

робног записа, 

начину вођења 

евиденције о 

издатим робним 

записима и 

обрасцу робног 

записа, чл. 4. и 

9. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

35/10 и 10/14) 

3. 
– Захтев за упис у 

регистар 

Правилник о 

обрасцу и 

садржини 

захтева за упис 

у регистар 

дистрибутера и 

увозника 

средстава за 

заштиту биља и 

садржини тог 

регистра 

(„Службени 

гласник РС”, 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

средствима за 

заштиту биља 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/09) 

Службени 

гласник РС 



број 5/10) 

4. 

– Образац бр. 1 

Пријава за контролу 

производње семена 

Правилник о 

контроли 

производње 

семена, 

садржини и 

начину вођења 

евиденције о 

производњи 

расада 

пољопривредно

г биља и 

обрасцу 

извештаја о 

производњи 

мицелија 

јестивих и 

лековитих 

гљива 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 60/06) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о семену 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 45/05) 

Службени 

гласник РС 

5. 

– Образац бр. 1. 

Пријава за 

производњу 

предосновног 

садног материјала; 

Правилник о 

начину и 

поступку 

производње 

садног 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о садном 

материјалу 

воћака, винове 

лозе и хмеља 

(„Службени 

Службени 

гласник РС 



– Образац бр. 2. 

Пријава за 

производњу 

основног садног 

материјала; 

– Образац бр. 3 

Пријава за 

производњу 

сертификованог и 

стандардног садног 

материјала; 

– Образац бр. 4. 

Пријава за 

производњу 

репродукционог 

садног материјала; 

– Образац бр. 5. 

Пријава за 

производњу 

садница; 

– Образац бр. 6. 

Пријава за 

производњу 

сејанаца, окуланата 

и контејнерске 

производње. 

материјала 

воћака, винове 

лозе и хмеља 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

40/06, 58/06 и 

51/09) 

гласник РС”, 

број 15/05) 



6. 

– Oбразaц број 1 – 

Захтев за 

признавање сорти 

Правилник о 

садржини и 

обрасцу 

захтева за 

признавање 

сорте 

пољопривредно

г биља као и 

документацији 

која се уз тај 

захтев прилаже 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 53/10) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

признавању 

сорти 

пољопривредн

ог биља 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 30/10) 

Службени 

гласник РС 

7. – Образац захтева 

Правилник о 

садржини и 

обрасцу 

захтева за упис 

стране сорте 

воћака и 

винове лозе у 

Регистар сорти 

пољопривредно

г биља 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 72/10) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

признавању 

сорти 

пољопривредн

ог биља 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 30/10) 

Службени 

гласник РС 



8. 

– Образац – Пријава 

за употребу у 

затвореним 

системима 

генетички 

модификованих 

организама 

Правилник о 

садржини и 

обрасцу 

пријаве за 

употребу у 

затвореним 

системима 

генетички 

модификованих 

организама, 

начину заштите 

поверљивих 

података из 

пријаве, као и о 

садржини 

пријаве за 

обнављање 

одобрења за 

употребу у 

затвореним 

системима 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 69/12) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

генетички 

модификовани

м организмима 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/09) 

Закон 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, и 44/14) 

Службени 

гласник РС 

9. 
– Регистар 

удружења 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

регистра 

Други 

квартал 

2018. 

Министарство 

омладине и 

спорта 

  
Службени 

гласник РС 



удружења, 

друштва и 

савеза у 

области спорта 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 16/11) 

године 

10. 

– Пријава за 

покретање поступка 

за признања жига 

Закон о 

жиговима, члан 

12. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

104/09 и 10/13) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

  
Службени 

гласник РС 

11. 

– Захтев за 

признање жига; 

– Захтев за 

раздвајање пријаве; 

– Захтев за 

међународно 

регистровање жига; 

– Захтев за 

продужење важења 

жига; 

– Захтев за 

Уредба о 

садржини 

регистра 

пријава и 

регистра 

жигова, 

садржини 

захтева и 

предлога који 

се подносе у 

поступку за 

признање и 

заштиту жига и 

подацима који 

60 дана од 

усвајања 

измена 

Закона о 

жиговима 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

Закон о 

жиговима 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 104/09 и 

10/13) 

Службени 

гласник РС 



раздвајање жига; 

– Захтев за упис 

уговора о лиценци; 

– Захтев за упис 

промене имена и 

адресе носиоца 

жига, односно 

подносиоца 

пријаве; 

– Захтев за упис 

ограничења списка 

робе, односно 

услуга; 

– Захтев за упис 

преноса жига, 

односно права из 

пријаве; 

– Захтев за упис 

лиценце на жигу, 

односно праву из 

пријаве; 

– Захтев за упис 

залоге на жигу, 

односно праву из 

пријаве. 

се објављују у 

службеном 

гласилу 

надлежног 

органа, чл. 4, 

11, 14, 19, 20, 

21, 22, 23, 25. 

и 27. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 43/10) 



12. 

– Захтев за 

међународно 

регистровање 

индустријског 

дизајна 

Закон о правној 

заштити 

индустријског 

дизајна, члан 

15. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

104/09 и 45/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

Завод за 

интелектуа

лну 

својину 

 
Службени 

гласник РС 

13. 

– Захтев за 

признање права на 

индустријски 

дизајн; 

– Захтев за 

међународно 

регистровање 

индустријског 

дизајна; 

– Захтев за 

раздвајање 

вишеструке пријаве 

за признање права 

на индустријски 

дизајн; 

– Захтев за упис 

промене имена и 

адресе подносиоца 

Уредба о 

садржини 

регистра 

пријава и 

регистра 

индустријског 

дизајна, 

садржини 

захтева који се 

подносе у 

поступку за 

признање и 

заштиту права 

на индустријски 

дизајн и 

подацима који 

се објављују у 

службеном 

гласилу 

надлежног 

60 дана од 

усвајања 

измена 

Закона о 

правној 

заштити 

индустријск

ог дизајна 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

Завод за 

интелектуа

лну 

својину 

Закон о 

правној 

заштити 

индустријског 

дизајна 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 104/09 и 

45/15) 

Службени 

гласник РС 



пријаве, односно 

носиоца права на 

индустријски 

дизајн; 

– Захтев за упис 

преноса права на 

индустријски 

дизајн; 

– Захтев за упис 

лиценце на праву 

на индустријски 

дизајн; 

– Захтев за упис 

залоге на праву на 

индустријски 

дизајн; 

– Захтев за 

продужење важења 

права на 

индустријски 

дизајн. 

органа, чл. 4, 

8, 16, 20, 21, 

23, 25. и 28. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 43/10) 

14. 

– Захтев за 

међународно 

регистровање; 

– Захтев за 

регистровање 

Закон о 

ознакама 

географског 

порекла, члан 

14. 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

Завод за 

интелектуа

лну 

својину 

 
Службени 

гласник РС 



ознаке географског 

порекла на нивоу 

европске заједнице. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 18/10) 

15. 

– Захтев за 

међународно 

регистровање 

ознаке географског 

порекла; 

– Захтев за 

регистровање 

ознаке географског 

порекла на нивоу 

Европске заједнице; 

– Захтев за 

регистровање имена 

порекла; 

– Захтев за 

признавање статуса 

овлашћеног 

корисника ознаке 

географског 

порекла; 

– Доказ о обављању 

одређене 

делатности, односно 

производњи 

Правилник о 

садржини 

захтева за 

регистровање 

ознака 

географског 

порекла и 

садржини 

захтева за 

признавање 

статуса 

овлашћеног 

корисника 

ознаке 

географског 

порекла, чл. 2, 

5, 7, 18, 20, 22, 

23. и 25. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 93/10) 

60 дана од 

усвајања 

измена 

Закона о 

ознакама 

географског 

порекла 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

Закон о 

ознакама 

географског 

порекла 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 18/10) 

Службени 

гласник РС 



одређеног 

производа на 

одређеном 

географском 

подручју; 

– Захтев за обнову 

статуса овлашћеног 

корисника ознаке 

географског 

порекла; 

– Захтев за упис 

промена које се 

односе на 

овлашћене 

кориснике ознака 

географског 

порекла; 

– Захтев за измену 

података о 

специфичним 

карактеристикама 

производа. 

16. 
– Одазивни 

извештај 

Закон о 

државној 

ревизорској 

институцији, 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Државна 

ревизорска 

институција 

Министарс

тво 

финансија 

 
Службени 

гласник РС 



члан 40. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

101/05, 54/07 и 

36/10) 

17. 
– Оснивачки акт; 

– Статут удружења. 

Закон о 

удружењима, 

чл. 11. и 12. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

101/05, 54/07 и 

36/10) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

државне 

управе и 

локалне 

самоуправе 

  
Службени 

гласник РС 

18. 
– Оснивачки акт; 

– Статут удружења. 

Закон о 

задужбинама и 

фондацијама, 

чл. 11. и 34. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

88/10 и 99/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

културе и 

информисања 

  
Службени 

гласник РС 

19. 

– Путни лист за 

међународни 

ванлиниjски превоз 

путника 

Правилник о 

путном листу за 

међународни 

ванлинијски 

превоз путника 

(„Службени 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

инфраструкту

ре 

 

Закон о 

превозу 

путника 

путника 

у друмском 

саобраћају 

Службени 

гласник РС 



гласник РС”, 

број 19/17) 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 68/15) 

20. – Путни лист 

Правилник о 

путном листу за 

домаћи 

ванлинијски 

превоз путника 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 16/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

инфраструкту

ре 

 

Закон о 

превозу 

путника 

путника 

у друмском 

саобраћају 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 68/15) 

Службени 

гласник РС 

21. – Путни налог 

Правилник о 

садржини, 

начину 

издавања и 

вођењу путног 

налога и 

начину вођења 

евиденције о 

издатим путним 

налозима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

90/16 и 4/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

инфраструкту

ре 

 

Закон о 

превозу 

путника 

путника 

у друмском 

саобраћају 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 68/15) 

Службени 

гласник РС 



22. 

– Члан 33; 

– Образац Дневник 

путовања 

Уредба о 

расподели 

страних 

дозвола за 

међународни 

јавни превоз 

ствари домаћим 

превозницима. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 113/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

инфраструкту

ре 

 

Закон о 

превозу терета 

у друмском 

саобраћају 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 68/15) 

Службени 

гласник РС 

23. 

– Захтев за 

добијање 

сагласности за 

репродуковање 

новчаница и 

кованог новца 

Одлука о 

условима под 

којима се могу 

репродуковати 

новчанице и 

ковани новац, 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 18/11) 

 
Народна 

банка Србије 
 

Закон о 

Народној 

банци Србије 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 72/03, 

55/04, 85/05 – 

др. закон, 

44/10, 76/12, 

106/12, 14/15 

и 40/15 – УС) 

Службени 

гласник РС 

24. 
– Чл. 28, 29, 29а и 

34 

Правилник о 

начину и 

поступку 

остваривања 

пореских 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 
 

Закон о порезу 

на додату 

вредност 

(„Службени 

Службени 

гласник РС 



ослобођења 

код ПДВ са 

правом на 

одбитак 

претходног 

пореза 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

120/12, 40/15, 

82/15, 86/15, 

11/16 и 21/17) 

гласник РС”, 

бр. 84/04, 

86/04 – 

исправка, 

61/05, 61/07, 

93/12, 108/13, 

6/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 83/15, 

5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 

108/16, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 13/18 – 

усклађени дин. 

изн) 

25. – Члан 6б 

Правилник о 

поступку 

остваривања 

права на 

повраћај ПДВ и 

о начину и 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 
 

Закон о порезу 

на додату 

вредност 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 84/04, 

Службени 

гласник РС 



поступку 

рефакције и 

рефундације 

ПДВ 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

107/04, 65/05, 

63/07, 107/12, 

120/12, 74/13 и 

66/14) 

86/04 – 

исправка, 

61/05, 61/07, 

93/12, 108/13, 

6/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 83/15, 

5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 

108/16, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 13/18 – 

усклађени дин. 

изн) 

26. 
– Захтев за 

издавање маркице 

Правилник о 

исправи о 

здравственом 

осигурању и 

посебној 

исправи за 

коришћење 

здравствене 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

здравља 
 

Закон о 

здравственом 

осигурању 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 107/05, 

109/05 – 

исправка, 

Службени 

гласник РС 



заштите, члан 

9г 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

68/06, 49/07, 

50/07 – 

исправка, 

95/07, 127/07, 

37/08, 54/08, 

61/08, 1/09, 

25/09, 42/10, 

45/10, 103/10, 

89/11, 91/11 – 

исправка, 

34/12, 78/12, 

81/12 – 

исправка, 

96/12, 98/12 – 

исправка, 

114/12, 110/13, 

71/14, 17/15 – 

УС, 91/15 и 

98/16) 

57/11, 110/12 

– УС, 119/12, 

99/14, 123/14, 

126/14 – УС, 

106/15 и 10/16 

– др. закон) 

27. 

– Образац бр. 1 

Захтев за упис у 

регистар 

дистрибутера и 

Правилник о 

обрасцу и 

садржини 

захтева за упис 

у регистар 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

 

Закон о 

средствима за 

исхрану биља 

и 

оплемењивачи

Службени 

гласник РС 



увозника средстава 

за исхрану биља 

дистрибутера и 

увозника 

средстава за 

исхрану биља и 

садржини и 

начину вођења 

тог регистра, 

члан 2. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

66/09 и 46/11) 

водопривреде ма земљишта 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/09) 

28. 

– Образац бр. 1: 

Захтев за упис у 

регистар средстава 

за исхрану биља и 

оплемењивача 

земљишта; 

– Образац бр. 2: 

Захтев за 

коришћење 

средстава за 

исхрану биља и 

оплемењивачима 

земљишта у 

научно– 

истраживачке 

сврхе; 

Правилник о 

обрасцу и 

садржини 

захтева за упис 

у регистар 

средстава за 

исхрану биља и 

оплемењивача 

земљишта и 

садржини и 

начину вођења 

тог регистра, 

садржини 

захтева и 

документације 

која се прилаже 

уз захтев за 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

средствима за 

исхрану биља 

и 

оплемењивачи

ма земљишта 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/09) 

Службени 

гласник РС 



– Образац бр. 3: 

Захтев за стављање 

у промет средстава 

за исхрану биља и 

оплемењивача 

земљишта у 

одређеној количини 

и на одређено 

време. 

коришћење 

средстава за 

исхрану биља и 

оплемењивача 

земљишта који 

се користе у 

научно-

истраживачке 

сврхе и 

стављање у 

промет на 

одређено време 

и у одређеној 

количини 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 104/09) 

29. 

– Образац М-УН 

Пријава о уплати 

доприноса по 

основу уговорене 

накнаде, односно 

накнаде по основу 

уговора о допунском 

раду и висини те 

накнаде 

Одлука о 

обрасцима 

пријава 

података за 

матичну 

евиденцију о 

осигураницима 

и корисницима 

права из 

пензијског и 

инвалидског 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Влада РС  

Закон о 

пензијском и 

инвалидском 

осигурању 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 34/03, 

64/04 – УС, 

84/04 – др. 

закон, 85/05, 

101/05 – др. 

 



осигурања 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

118/03, 11/06, 

54/10 – др. 

пропис) 

закон, 63/06 – 

УС, 5/09, 

107/09, 

101/10, 93/12, 

62/13, 108/13, 

75/14 и 

142/14) 

30. 

– Образац пријаве – 

Пријава на конкурс 

за суфинансирање 

пројекта који својим 

квалитетом 

доприносе очувању 

и јачању веза 

матичне државе и 

дијаспоре, као и 

матичне државе и 

Срба у региону 

– Изјава подносиоца 

пријаве. 

Правилник о 

ближим 

условима и 

поступку 

додељивања 

средстава за 

суфинансирање 

пројеката 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

6/10 и 69/10) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

спољних 

послова 

 

Закон о 

дијаспори и 

Србима у 

региону 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 88/09) 

Службени 

гласник РС 

31. 

– Образац пријаве 

за упис 

организација у 

евиденцију 

организација у 

дијаспори и 

организација Срба у 

Правилник о 

садржају и 

начину вођења 

евиденције 

организација у 

дијаспори и 

евиденције 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

спољних 

послова 

 

Закон о 

дијаспори и 

Србима у 

региону 

(„Службени 

гласник РС”, 

Службени 

гласник РС 



региону организација 

Срба у региону 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 6/10) 

број 88/09) 

32. 

– Образац 1: 

Извештај 

произвођача, 

увозника, 

пакер/пуниоца, 

испоручиоца и 

крајњег корисника; 

– Образац 2: 

Извештај оператера 

система управљања 

амбалажним 

отпадом. 

Правилник о 

обрасцима 

извештаја о 

управљању 

амбалажом и 

амбалажним 

отпадом 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

21/10 и 10/13) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

заштите 

животне 

средине 

 

Закон о 

амбалажи и 

амбалажном 

отпаду 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/09) 

Службени 

гласник РС 

33. 

– Пропратница за 

уловљену дивљач; 

– Евиденција 

трофеја води се на 

оцењивачком листу; 

– Трофејни лист. 

Правилник о 

условима за 

стављање у 

промет и 

начину 

обележавања 

уловљене 

дивљачи и 

трофеја 

дивљачи, као и 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

дивљачи и 

ловству 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 18/10) 

Службени 

гласник РС 



о начину 

вођења 

евиденције, чл. 

17, 19. и 21. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

16/12, 31/12 и 

67/13) 

34. 

– Програм развоја 

ловног подручја; 

– Ловна основа; 

– Годишњи план. 

Правилник о 

садржини и 

начину израде 

планских 

докумената у 

ловству, чл. 14, 

32. и 46. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 9/12) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

дивљачи и 

ловству 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 18/10) 

Службени 

гласник РС 

35. – Члан 11 

Правилник о 

регистрацији 

моторних и 

прикључних 

возила 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

69/10, 101/10, 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

унутрашњих 

послова 

 

Закон о 

безбедности 

саобраћаја на 

путевима 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 

Службени 

гласник РС 



53/11, 22/12, 

121/12, 42/14, 

108/14, 65/15, 

95/15 и 71/17) 

32/13 – УС, 

55/14, 96/15 – 

др. закон и 

9/16 – УС) 

36. – Обрачун зараде 

Правилник о 

садржају 

обрачуна 

зараде, 

односно 

накнаде 

зараде, члан 4. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 90/14) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министартсво 

за рад, 

запошљавањ

е и борачка 

питања 

 

Закон о раду 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 

32/13, 75/14, 

13/17 – УС и 

113/17) 

Службени 

гласник РС 

37. 

– Изјава о 

обављању трговине 

личним нуђењем 

Закон о 

трговини, члан 

19. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

53/10 и 10/13) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

  
Службени 

гласник РС 

38. 

– Образац ПКР 

(Пријемни лист 

комисионе робе) 

– Образац ПКР–1 

(Евиденција 

продате, исплаћене 

Правилник о 

евиденцији 

промета, члан 

4, 5, 6. и 7. 

(„Службени 

гласник РС”, 

60 дана од 

усвајања 

измене 

Закона о 

трговини / 

доношења 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

 

Закон о 

трговини 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 53/10 и 

Службени 

гласник РС 



и враћене 

комисионе робе); 

– Образац КРИ 

(Дневни извештај о 

пријему робе на 

комисиону продају 

од комитената 

физичких лица); 

– Образац КРИ–1 

(Дневни извештај 

исплаћене и 

враћене робе 

комитентима 

физичким лицима). 

број 99/15) новог 

Закона о 

трговини 

10/13) 

39. 
– Пријава на јавни 

позив 

Уредба о 

ближим 

условима, 

начину и 

поступку за 

издавање 

дозволе за 

приређивање 

посебних игара 

на срећу у 

играчницама, 

члан 13. 

(„Службени 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон 

о играма на 

срећу 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 88/11 и 

93/12 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



гласник РС”, бр. 

77/05, 69/06 

85/08 и 7/09) 

40. 

– Извештај о 

реализованом 

извозу; 

– Захтев за 

издавање 

евиденционих 

маркица за 

обележавање 

брашна. 

Уредба о 

привременим 

условима за 

обављање 

промета 

брашна 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

69/06 и 49/10) 

чл. 3. и 7. и 

обрасци који су 

саставни део 

правилника 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

  
Службени 

гласник РС 

41. 

– Образац бр. 1а 

Захтев за одобрење 

компензационог 

посла када се 

услуга 

оплемењивања 

плаћа, односно 

наплаћује у роби 

која је предмет 

оплемењивања или 

Одлука о 

ближим 

условима за 

плаћање, 

односно 

наплату у роби, 

односно 

услугама 

(„Службени 

гласник РС”, 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 
 

Закон о 

спољнотрговин

ском 

пословању 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 36/09, 

36/11 – др. 

закон, 88/11 и 

89/15 – др. 

Службени 

гласник РС 



у оплемењеној 

роби; 

– Образац бр. 2 

Захтев за 

продужење – 

измену решења о 

одобрењу 

компензационог 

посла; 

– Образац бр. 3 

Захтев за свођење 

компензационог 

посла; 

– Образац бр. 4 

Обрачун о 

извршењу 

компензационог 

посла 

број 109/05) закон) 

42. 

– Потврда о 

техничком прегледу 

и сервисна књижица 

Правилник о 

техничким и 

функционалним 

карактеристика

ма и техничкој 

исправности 

аутомата и 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 
  

Службени 

гласник РС 



столова за игре 

на срећу, члан 

16. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 12/10) 

43. – Пословне књиге 

Правилник о 

пословним 

књигама и 

исказивању 

финансијског 

резултата по 

систему простог 

књиговодства, 

члан 13. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 140/04) 

Четврти 

квартал 

2018. 

године 

/други 

квартал 

2019. 

године 

Министарство 

финансија 
 

Закон о порезу 

на доходак 

грађана 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 24/01, 

80/02, 80/02 – 

др. закон, 

135/04, 62/06, 

65/06 – 

исправка, 

31/09, 44/09, 

18/10, 50/11, 

91/11 – УС, 

7/12 – 

усклађени дин. 

износи, 93/12, 

114/12 – УС, 

8/13 – 

усклађени дин. 

износи, 47/13, 

Службени 

гласник РС 



48/13 – 

исправка, 

108/13, 6/14 – 

усклађени дин. 

износи, 57/14, 

68/14 – др. 

закон, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 

112/15, 5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 7/18 – 

усклађени дин. 

износи) 

44. 
– Захтев 

 

Правилник о 

поступку и 

начину 

издавања и 

изгледу 

образаца 

потврда о 

резидентности, 

члан 4 

(„Службени 

гласник РС”, 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 
 

Закон о 

пореском 

поступку и 

пореској 

администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

Службени 

гласник РС 



број 80/10) 23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 – др. 

закон, 63/06 – 

исправка др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

– аутентично 

тумачење, 

112/15, 15/16 

и 108/16) 

45. – Отпремница 

Правилник о 

условима и 

поступку за 

добијање, 

обнављање и 

одузимање 

акцизне 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 
 

Закон о 

акцизама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 

22/01, 73/01, 

Службени 

гласник РС 



дозволе, 

начину и 

контроли 

отпремања и 

допремања 

производа у 

акцизно 

складиште и о 

вођењу 

евиденције у 

акцизном 

складишту, 

члан 14 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

41/09, 99/12, 

64/13 и 67/15) 

80/02, 43/03, 

72/03, 43/04, 

55/04, 135/04, 

46/05, 101/05 

– др. закон, 

61/07, 5/09, 

31/09, 101/10, 

43/11, 101/11, 

6/12 – 

усклађени дин. 

износи, 43/12 

– одлука, 

76/12 – 

одлука, 93/12, 

119/12, 8/13 – 

усклађени дин. 

износи, 47/13, 

4/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 4/15 – 

усклађени дин. 

износи, 5/15 –

усклађени дин. 

износи, 55/15, 

103/15, 5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 108/16 



и 7/17 – 

усклађени дин. 

износи) 

46. 

– Потврда о пријему 

информације у вези 

са унутрашњим 

узбуњивањем 

Правилник о 

начину 

унутрашњег 

узбуњивања, 

начину 

одређивања 

овлашћеног 

лица код 

послодавца, 

као и другим 

питањима од 

значаја за 

унутрашње 

узбуњивање 

код послодавца 

који има више 

од десет 

запослених, 

члан 5 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 49/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

правде 
 

Закон о 

заштити 

узбуњивача 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 128/14) 

Службени 

гласник РС 

47. 
– Потврда о 

волонтирању 
Правилник о 

садржини и 

Други 

квартал 

Министарство 

за рад, 
 Закон 

Службени 

гласник РС 



изгледу 

потврде о 

волонтирању, 

члан 2 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 92/10) 

2018. 

године 

запошљавањ

е, борачка и 

социјална 

питања 

о волонтирању 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/10) 

48. 

– Регистровани ред 

вожње; 

– Важећи ценовник; 

– Идентификациона 

исправа; 

– Уговор на основу 

кога се обавља 

ванлинијски превоз; 

– Путни лист; 

– Списак путника; 

– Идентификациона 

возна исправа; 

– Рачун такси 

превозника 

Закон о 

превозу 

путника 

путника 

у друмском 

саобраћају 

чл. 76, 78–79, 

83–86, 91, 115, 

124, 129, 150, 

169. и 173. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 68/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

инфраструкту

ре 

  
Службени 

гласник РС 

49. – Пријемница поште 
Правилник о 

општим 

условима за 

Други 

квартал 

2018. 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

 Закон о 

поштанским 

Службени 

гласник РС 



обављање 

поштанских 

услуга, члан 

60. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

24/10, 58/10, 

2/11, 13/11, 

65/11, 93/13 и 

97/15) 

године телекомуника

ција 

услугама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/05, 

30/10 и 62/14) 

50. 
– Подрумарска 

евиденција 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

подрумарске 

евиденције, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 102/16) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о јаким 

алкохолним 

пићима 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 92/15) 

Службени 

гласник РС 

51. 

– Захтев за 

остваривање права 

на основне 

подстицаје у 

органској биљној 

производњи; 

– Захтев за 

Правилник о 

коришћењу 

подстицаја за 

органску биљну 

производњу 

(„Службени 

гласник РС”, 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

Службени 

гласник РС 



остваривање права 

на регрес за 

ђубриво за органску 

производњу. 

број 41/17) бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

52. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

условима, 

начину и 

обрасцу 

захтева за 

остваривање 

права на 

премију за 

млеко 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

28/13, 36/14 и 

46/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

53. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

начину 

остваривања 

права на 

основне 

подстицаје у 

биљној 

производњи и 

обрасцу 

захтева за 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

Службени 

гласник РС 



остваривање 

тих подстицаја 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

29/13 и 9/16) 

и 101/16) 

54. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

условима и 

начину 

остваривања 

права на 

подстицаје у 

сточарству за 

тов јунади, тов 

свиња, тов 

јагњади и тов 

јаради 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

111/15, 9/16 и 

110/16) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

55. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

условима и 

начину 

остваривања 

права на 

подстицаје у 

сточарству за 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

Службени 

гласник РС 



краве за узгој 

телади за тов 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/17) 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

56. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

условима и 

начину 

остваривања 

права на 

подстицаје у 

сточарству за 

квалитетна 

приплодна грла 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 26/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

57. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

условима и 

начину 

остваривања 

права на 

подстицаје у 

сточарству за 

краве дојиље 

(„Службени 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

Службени 

гласник РС 



гласник РС”, 

број 46/15) 

и 101/16) 

58. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

условима и 

начину 

остваривања 

права на 

подстицаје у 

сточарству по 

кошници пчела 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

33/15 и 14/16) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

59. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

начину 

остваривања 

права на 

подстицаје у 

сточарству за 

производњу 

конзумне рибе 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

61/13 и 44/14) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

60. – Образац захтева 

за остваривање 

Правилник о 

условима, 

Трећи 

квартал 

Министарство 

пољопривред
 Закон о 

подстицајима у 

Службени 

гласник РС 



права на подстицаје начину и 

обрасцу 

захтева за 

остваривање 

права на регрес 

за ђубриво 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

40/14, 57/14, 

9/16 и 8/17) 

2018. 

године 

е, шумарства 

и 

водопривреде 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

61. 

– Образац – Захтев 

за остваривање 

права на подстицај 

за премију 

осигурања у 

________ години. 

Правилник о 

условима, 

начину и 

обрасцу 

захтева за 

остваривање 

права на 

подстицаје за 

премију 

осигурања 

усева, плодова, 

вишегодишњих 

засада, 

расадника и 

животиња 

(„Службени 

гласник РС”, 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 



број 61/17) 

62. 

– Образац 1 – 

Захтев за 

остваривање права 

на подстицаје за 

инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредног 

газдинства за 

изградњу и 

опремање објеката 

за унапређење 

примарне 

пољопривредне 

производње у ____ 

години; 

– Образац 2 – 

Табела чланова 

задруге. 

Правилник о 

подстицајима 

за инвестиције 

у физичку 

имовину 

пољопривредно

г газдинства за 

изградњу и 

опремање 

објеката за 

унапређење 

примарне 

пољопривредне 

производње 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 29/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

63. 

– Прилог 2 – Изјава 

добављача/власник

а; 

– Прилог 3 – Изјава 

подносиоца пријаве 

на конкурс о броју 

чланова уже 

Правилник о 

подстицајима 

програмима за 

диверсификаци

ју дохотка и 

унапређење 

квалитета 

живота у 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

Службени 

гласник РС 



породице; 

– Образац – Пријава 

за остваривање 

подстицаја за 

подршку. 

руралним 

подручјима 

кроз подршку 

младим 

пољопривредни

цима 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

29/17 и 33/17) 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

64. 

– Образац 1 – 

Захтев за 

одобравање права 

на подстицаје за 

подршку 

инвестицијама у 

физичку имовину 

пољопривредног 

газдинства за 

набавку нових 

машина, опреме и 

квалитетних 

приплодних грла у 

___________ 

години; 

– Образац 2 – 

Табела чланова 

задруге; 

Правилник о 

подстицајима 

за инвестиције 

у физичку 

имовину 

пољопривредно

г газдинства за 

набавку нових 

машина, опреме 

и квалитетних 

приплодних 

грла за 

унапређење 

примарне 

пољопривредне 

производње 

(„Службени 

гласник РС”, 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 



– Прилог 2 – Изјава 

добављача; 

– Образац 3 – 

Захтев за исплату 

подстицаја за 

инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредног 

газдинства за 

набавку нових 

машина, опреме и 

квалитетних 

приплодних грла у 

___________ 

години. 

број 36/17) 

65. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

коришћењу 

подстицаја за 

органску 

сточарску 

производњу 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

66. – Образац захтева 

за остваривање 

Правилник о 

коришћењу 

Трећи 

квартал 

Министарство 

пољопривред
 Закон о 

подстицајима у 
Службени 



права на подстицаје подстицаја за 

органску биљну 

производњу 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/17) 

2018. 

године 

е, шумарства 

и 

водопривреде 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

гласник РС 

67. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Прaвилник o 

пoдстицajимa 

зa спрoвoђeњe 

aктивнoсти у 

циљу пoдизaњa 

кoнкурeнтнoсти 

крoз увoђeњe и 

сeртификaциjу 

систeмa 

квaлитeтa 

хрaнe, 

oргaнских 

прoизвoдa и 

прoизвoдa сa 

oзнaкoм 

гeoгрaфскoг 

пoрeклa 

(„Службени 

глaсник РС”, 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 



број 41/17) 

68. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

подстицајима 

за спровођење 

активности у 

циљу подизања 

конкурентности 

кроз 

диверсификаци

ју економских 

активности 

кроз подршку 

инвестицијама 

у прераду и 

маркетинг на 

пољопривредно

м газдинству 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 88/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

69. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

подстицајима 

за спровођење 

активности у 

циљу подизања 

конкурентности 

кроз увођење и 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

Службени 

гласник РС 



сертификацију 

система 

квалитета 

хране, 

органских 

производа и 

производа са 

ознаком 

географског 

порекла 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/17) 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

70. 

– Образац – Захтев 

за остваривање 

права на подстицаје 

који се односе на 

спровођење 

активности у циљу 

подизања 

конкурентности 

кроз 

диверсификацију 

економских 

активности кроз 

подршку 

инвестицијама у 

прераду и 

Правилник о 

подстицајима 

за спровођење 

активности у 

циљу подизања 

конкурентности 

кроз 

диверсификаци

ју економских 

активности 

кроз подршку 

инвестицијама 

у прераду и 

маркетинг на 

пољопривредно

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 



маркетинг на 

пољопривредном 

газдинству у 

______години 

м газдинству 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 88/17) 

71. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

подстицајима 

програмима за 

инвестиције у 

пољопривреди 

за унапређење 

конкурентности 

и достизање 

стандарда 

квалитета кроз 

подршку 

унапређења 

квалитета вина 

и ракије 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

48/13 и 33/16) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

72. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

Правилник о 

подстицајима 

програмима за 

унапређење 

конкурентности 

за инвестиције 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

Службени 

гласник РС 



у физичку 

имовину 

пољопривредно

г газдинства 

кроз подршку 

подизања 

вишегодишњих 

производних 

засада воћака, 

винове лозе и 

хмеља 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 37/17) 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

73. 

– Образац захтева 

за остваривање 

права на подстицаје 

и имплицитно уводи 

обавезу печатирања 

Образац – Захтев за 

подстицајна 

средства за очување 

животињских 

генетичких ресурса 

за ________ годину 

Правилник о 

подстицајима 

за очување 

животињских 

генетичких 

ресурса 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

83/13, 35/15 и 

28/16) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

74. – Образац захтева 

за остваривање 

Правилник о 

подстицајима 

Трећи 

квартал 

Министарство 

пољопривред
 Закон о 

подстицајима у 
Службени 



права на подстицаје за очување 

биљних 

генетичких 

ресурса 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 85/13) 

2018. 

године 

е, шумарства 

и 

водопривреде 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

гласник РС 

75. 

– Образац 1 – 

Захтев за 

одобравање права 

на подстицаје у 

прераду и 

маркетинг 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа и 

производа 

рибарства за 

набавку опреме у 

сектору млека, 

меса, воћа, поврћа 

и грожђа у 

______години; 

– Образац 2 – 

Табела чланова 

задруге; 

Правилник о 

подстицајима 

за инвестиције 

у прераду и 

маркетинг 

пољопривредни

х и 

прехрамбених 

производа и 

производа 

рибарства за 

набавку опреме 

у сектору 

млека, меса, 

воћа, поврћа и 

грожђа 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 29/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 



– Прилог – Изјава 

добављача; 

– Образац 3 – 

Захтев за исплату 

подстицаја за 

инвестиције у 

прераду и 

маркетинг 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа и 

производа 

рибарства за 

набавку опреме у 

сектору млека, 

меса, воћа, поврћа 

и грожђа у 

______години; 

Образац 4 – Захтев 

за коришћење 

подстицаја за 

набавку контролних 

маркица и 

евиденционих 

маркица. 

76. 
– Образац 1 – 

Захтев за 

одобравање права 

Правилник о 

подстицајима 

за инвестиције 

Трећи 

квартал 

2018. 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

 
Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

Службени 

гласник РС 



на подстицаје за 

инвестиције у 

физичку имовину за 

набавку новог 

трактора у 

_________ години; 

– Образац 2 – 

Табела чланова 

задруге; 

– Образац 3 – 

Захтев за исплату 

подстицаја за 

инвестиције у 

физичку имовину за 

набавку новог 

трактора у 

_________години; 

– Прилог – Изјава 

добављача; 

у физичку 

имовину 

пољопривредно

г газдинства за 

набавку новог 

трактора 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 29/17). 

године и 

водопривреде 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

77. 

– Образац Пријава 

за коришћење 

подстицаја за 

унапређење 

економских 

активности на селу 

кроз подршку 

непољопривредним 

Прaвилник о 

подстицајима 

за унапређење 

економских 

активности на 

селу кроз 

подршку 

непољопривред

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

Службени 

гласник РС 



активностима; 

– Прилог 4 – Бизнис 

план. 

ним 

активностима 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 67/16) 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

78. – Образац захтева 

Правилник о 

упису у 

регистар 

пољопривредни

х газдинстава и 

обнови 

регистрације 

као и о 

условима за 

пасиван статус 

пољопривредно

г газдинства 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

17/13, 102/15 и 

6/16) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 

79.  

Правилник о 

подстицајима 

за унапређење 

система 

креирања и 

преноса знања 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

Службени 

гласник РС 



кроз развој 

техничко-

технолошких, 

примењених, 

развојних и 

иновативних 

пројеката у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 94/17) 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

80. 

– Образац 

обавештења о 

упућивању 

запослених на 

привремени рад у 

иностранство и 

– Образац 

обавештења о 

промени података 

из Обавештења о 

упућивању 

запослених на 

привремени рад у 

иностранство. 

Правилник о 

обрасцу 

обавештења о 

упућивању 

запослених на 

привремени рад 

у иностранство, 

члан 6. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 111/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

за рад, 

запошљавањ

е, борачка и 

социјална 

питања 

 

Закон о 

условима за 

упућивање 

запослених на 

привремени 

рад у 

иностранство и 

њиховој 

заштити 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 91/15) 

Службени 

гласник РС 



81. 

– Образац ПОВ: 

Пријава за упис у 

евиденцију о 

организаторима 

волонтирања 

Правилник о 

начину вођења 

евиденције о 

организаторима 

волонтирања 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 92/10) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

за рад, 

запошљавањ

е, борачка и 

социјална 

питања 

 

Закон о 

волонтирању 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/10) 

Службени 

гласник РС 

82. 
– Извештај о 

волонтирању 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

евиденције о 

волонтирању и 

подношењу 

извештаја о 

волонтирању, 

члан 7. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 92/10) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

за рад, 

запошљавањ

е, борачка и 

социјална 

питања 

 

Закон 

о волонтирању 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/10) 

Службени 

гласник РС 

83. 
– Чл. 128, 128а и 

135. 

Закон о 

планирању и 

изградњи 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

72/09, 81/09 – 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

инфраструкту

ре 

Налед  
Службени 

гласник РС 



исправка, 

64/10 – УС, 

24/11, 121/12, 

42/13 – УС, 

50/13 – УС, 

98/13 – УС, 

132/14 и 

145/14) 

84. 

– Енергетски пасош 

за стамбене зграде; 

– Енергетски пасош 

за нестамбене 

зграде; 

– Енергетски пасош 

за зграде друге 

намене које користе 

енергију. 

Правилник о 

условима, 

садржини и 

начину 

издавања 

сертификата о 

енергетским 

својствима 

зграда, члан 

15. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 69/12) 

60 дана од 

усвајања 

измена 

Закона о 

планирању 

и изградњи. 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

инфраструкту

ре 

 

Закон о 

планирању и 

изградњи 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 72/09, 

81/09 – 

исправка, 

64/10 – УС, 

24/11, 121/12, 

42/13 – УС, 

50/13 – УС, 

98/13 – УС, 

132/14 и 

145/14) 

Службени 

гласник РС 

85. 
– Делови техничке 

документације 

Правилник о 

садржини, 

начину и 

поступку 

60 дана од 

усвајања 

измена 

Закона о 

Министарство 

грађевинарст

ва, 

саобраћаја и 

  
Службени 

гласник РС 



израде и начин 

вршења 

контроле 

техничке 

документације 

према класи и 

намени 

објеката 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

23/15, 77/15, 

58/16, 96/16 и 

67/17) 

планирању 

и изградњи 

инфраструкту

ре 

86. 

– Захтев за 

остваривање права 

на подстицај за 

премију осигурања 

Правилник 

о условима, 

начину и 

обрасцу 

захтева за 

остваривање 

права на 

подстицаје за 

премију 

осигурања 

усева, плодова, 

вишегодишњих 

засада, 

расадника и 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

Службени 

гласник РС 



животиња 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 61/17) 

87. 

– Захтев за 

добијање дозволе за 

производњу, 

односно промет 

прекурсора прве, 

друге или треће 

категорије 

Правилник о 

садржају 

захтева за 

добијање 

дозволе за 

производњу, 

односно промет 

прекурсора 

прве, друге или 

треће 

категорије, 

члан 2. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 21/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

супстанцама 

које се користе 

у 

недозвољеној 

производњи 

опојних дрога 

и 

психотропних 

супстанци 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 107/05) 

Службени 

гласник РС 

88. 

– Захтев за 

остваривање права 

на регрес за 

ђубриво 

Правилник о 

условима, 

начину и 

обрасцу 

захтева за 

остваривање 

права на регрес 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

 

Закон о 

подстицајима у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

Службени 

гласник РС 



за ђубриво 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

40/14, 57/14, 

9/16 и 8/17) 

бр. 10/13, 

142/14, 103/15 

и 101/16) 

89. – Платни налог 

Правилник о 

условима и 

начину вођења 

рачуна за 

уплату јавних 

прихода и 

распоред 

средстава са 

тих рачуна, 

члан 6. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

16/16, 49/16, 

107/16, 46/17 и 

114/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

трезор 

Закон о 

буџетском 

систему 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 54/09 , 

73/10 , 101/10, 

101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 – 

исправка, 

108/13, 

142/14, 68/15 

– др. закон, 

103/15 , 99/16 

и 113/17) 

Службени 

гласник РС 

90. 

– Образац ЗИБ – 

Захтев за доделу 

идентификационих 

бројева за фискалне 

касе, који је 

одштампан уз овај 

правилник и чини 

Правилник о 

поступку 

фискализације, 

садржају 

евиденције о 

овлашћеним 

сервисима и 

Четврти 

квартал 

2018. 

године 

/други 

квартал 

2019. 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

фискалним 

касама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 135/04 и 

Службени 

гласник РС 



његов саставни део сервисерима и 

изгледу, 

садржају и 

начину вођења 

досијеа и 

сервисне 

књижице 

фискалне касе, 

члан 18. став 

10. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 140/04) 

године 93/12) 

91. 

– Образац НИ – 

Налог за исправку 

 

Правилник о 

садржини и 

начину 

евидентирања 

промета 

издавањем 

фискалног 

рачуна, начину 

отклањања 

грешке у 

евидентирању 

промета преко 

фискалне касе 

и о садржини и 

вођењу књиге 

Четврти 

квартал 

2018. 

године 

/други 

квартал 

2019. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

фискалним 

касама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 135/04 и 

93/12) 

Службени 

гласник РС 



дневних 

извештаја, члан 

2, став 1, тачка 

13) 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 140/04) 

92. 

– Члан 24. 

Правилника о 

ближим условима, 

начину и поступку 

за остваривање 

права на рефакцију 

плаћене акцизе на 

деривате нафте, 

биогорива и 

биотечности из 

члана 9. став 1. тач. 

3), 5) и 7) Закона о 

акцизама, који се 

користе за 

транспортне сврхе и 

за грејање 

Правилник о 

ближим 

условима, 

начину и 

поступку за 

остваривање 

права на 

рефакцију 

плаћене акцизе 

на деривате 

нафте, 

биогорива и 

биотечности из 

члана 9. став 1. 

тач. 3), 5) и 7) 

закона о 

акцизама, који 

се користе за 

транспортне 

сврхе и за 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

акцизама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 22/01, 

73/01, 80/02, 

43/03, 72/03, 

43/04, 55/04, 

135/04, 46/05, 

101/05 – др. 

закон, 61/07, 

5/09, 31/09, 

101/10, 43/11, 

101/11, 6/12 – 

усклађени дин. 

износи, 43/12 

– одлука, 

76/12 – 

одлука, 93/12, 

119/12, 8/13 – 

Службени 

гласник РС 



грејање 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

112/12, 38/13 , 

93/13, 111/15) 

усклађени дин. 

износи, 47/13, 

4/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 4/15 – 

усклађени дин. 

износи, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 55/15, 

103/15, 5/16 –

усклађени дин. 

износи, 108/16 

и 7/17 – 

усклађени дин. 

изн) 

93. 

– Образац СНА – 

Службени налог за 

набавку, односно 

увоз производа, без 

акцизе; 

– Образац ЛНА – 

Налог за набавку, 

односно увоз 

производа, без 

акцизе, за личне 

потребе корисника 

Правилник о 

ближим 

условима, 

начину и 

поступку 

остваривања 

ослобођења од 

плаћања 

акцизе на 

производе које 

произвођач, 

Четврти 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 
 

Закон о 

акцизама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 22/01, 

73/01, 80/02, 

43/03, 72/03, 

43/04, 55/04, 

135/04, 46/05, 

101/05 – др. 

закон, 61/07, 

Службени 

гласник РС 



производа, који је 

одштампан уз овај 

правилник и чини 

његов саставни део. 

односно 

увозник 

продаје 

дипломатским и 

конзуларним 

представништв

има и 

међународним 

организацијама

, као и на 

деривате 

нафте, 

биогорива и 

биотечности 

који се продају 

на основу 

међународног 

уговора 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

41/09, 56/13 и 

90/17) 

5/09, 31/09, 

101/10, 43/11, 

101/11, 6/12 – 

усклађени дин. 

износи, 43/12 

– одлука, 

76/12 – 

одлука, 93/12, 

119/12, 8/13 – 

усклађени дин. 

износи, 47/13, 

4/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 4/15 – 

усклађени дин. 

износи, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 55/15, 

103/15, 5/16 –

усклађени дин. 

износи, 108/16 

и 7/17 – 

усклађени дин. 

изн) 

94. – Образац ЈРППС – 

Јединствена 

Правилник о 

додели 

Последњи 

квартал 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 
Закон о 

пореском 

Службени 

гласник РС 



регистрациона 

пријава оснивања 

правних лица и 

других субјеката и 

регистрације у 

јединствени 

регистар пореских 

обвезника. 

пореског 

идентификацио

ног броја 

правним 

лицима, 

предузетницим

а и другим 

субјектима за 

чију је 

регистрацију 

надлежна 

агенција за 

привредне 

регистре 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

32/09, 70/10, 

6/12, 11/16 и 

100/16 ) 

2018. 

године 

поступку и 

пореској 

администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 – др. 

закон, 63/06 – 

испр. др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

– аутентично 

тумачење, 



112/15, 15/16 

и 108/16) 

95. 

– Образац ПОО – 

Потврда о обавези, 

оверена од стране 

корисника 

буџетских средстава 

који има обавезу 

према дужнику, 

заједно са 

документацијом 

којом се доказује 

основ дуговања; 

– Образац ПДУ – 

Потврда о дугу, 

оверена од стране 

надлежне 

организационе 

јединице Пореске 

управе према 

седишту дужника; 

– Образац ИОК – 

Изјава о 

компензацији 

међусобних обавеза 

и потраживања. 

Правилник о 

начину и 

условима за 

плаћање 

пореске 

обавезе путем 

компензације 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 63/03) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа и 

Управа за 

трезор 

Закон о 

пореском 

поступку и 

пореској 

администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 –др. 

закон, 63/06 – 

испр. др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

Службени 

гласник РС 



108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

– аутентично 

тумачење, 

112/15, 15/16 

и 108/16) 

96. 

– Образац ППП – 

Појединачна 

пореска пријава о 

обрачунатом и 

плаћеном порезу и 

доприносима за 

обавезно социјално 

осигурање по 

одбитку на терет 

примаоца прихода. 

Правилник о 

обрасцу 

појединачне 

пореске 

пријаве о 

обрачунатом и 

плаћеном 

порезу и 

доприносима за 

обавезно 

социјално 

осигурање по 

одбитку на 

терет примаоца 

прихода 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 128/03) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

пореском 

поступку и 

пореској 

администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 –др. 

закон, 63/06 – 

исправка др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

Службени 

гласник РС 



53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

– аутентично 

тумачење, 

112/15, 15/16 

и 108/16) 

97. 

– Образац ППЛ – 

Пријава за 

регистрацију 

правног лица за 

подношење пореске 

пријаве 

електронским путем 

Правилник о 

подношењу 

пореске 

пријаве 

електронским 

путем за велике 

пореске 

обвезнике 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

18/12 и 113/13) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

пореском 

поступку и 

пореској 

администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 – др. 

закон, 63/06 – 

Службени 

гласник РС 



исправка др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

– аутентично 

тумачење, 

112/15, 15/16 

и 108/16) 

98. 

– Образац ПР– 1 – 

Пријава за 

регистрацију 

правног лица и 

пословних 

јединица; 

– Образац ПР– 2 – 

Пријава за 

регистрацију 

предузетника; 

– Образац ПР– 3 – 

Пријава за 

регистрацију 

Правилник о 

пореском 

идентификацио

ном броју 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

57/03, 68/03, 

32/09 и 48/10) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

пореском 

поступку и 

пореској 

администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

Службени 

гласник РС 



физичког лица 

нерезидента; 

– Образац ППР– 1 – 

Пријава за промену 

– допуну података о 

регистрацији 

правног лица 

пословних 

јединица; 

– Образац ППР– 2 – 

Пријава за промену 

– допуну података о 

регистрацији 

предузетника; 

– Образац ППР– 3 – 

Пријава за промену 

– допуну података о 

регистрацији 

физичког лица 

нерезидента; 

– Образац ПО – 

Потврда о одјави 

регистрације из 

јединственог 

регистра пореских 

обвезника и исту 

евидентира у 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 – др. 

закон, 63/06 – 

испр. др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

– аутентично 

тумачење, 

112/15, 15/16 

и 108/16) 



јединственом 

регистру пореских 

обвезника; 

– Образац РЕГ – 

Потврда о 

извршеној 

регистрацији; 

– Образац ОПР– 1 – 

Обавештење од 

значаја за 

утврђивање јавних 

прихода за правна 

лица; 

– Образац ОПР– 2 – 

Обавештење од 

значаја за 

утврђивање јавних 

прихода за 

предузетника; 

– Образац ОПР– 3 – 

Обавештење од 

значаја за 

утврђивање јавних 

прихода за физичко 

лице нерезидента. 

99. – Образац ПИД ПДВ Уредба о Последњи Министарство Пореска Закон о порезу Службени 



– Претежан извоз 

добара у 

иностранство; 

– Образац ПИД ПДВ 

1 – Претежан извоз 

добара у 

иностранство. 

критеријумима 

на основу којих 

се утврђује шта 

се, у смислу 

Закона о 

порезу на 

додату 

вредност, 

сматра 

претежним 

прометом 

добара у 

иностранство 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

124/04, 27/05, 

4/13 и 21/15) 

квартал 

2018. 

године 

финансија управа на додату 

вредност 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 84/04, 

86/04 – 

исправка, 

61/05, 61/07, 

93/12, 108/13, 

6/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 83/15, 

5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 

108/16, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 13/18 – 

усклађени дин. 

износи) 

гласник РС 

10

0. 

– Образац ЕРП – 

Пријава за 

евидентирање 

Правилник о 

садржини 

пријаве за упис 

Последњи 

квартал 

2018. 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 
Закон о порезу 

на доходак 

Службени 

гласник РС 



послодаваца у регистар 

послодаваца 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 102/06) 

године грађана 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 24/01, 

80/02, 80/02 –

др. закон, 

135/04, 62/06, 

65/06 – 

исправка, 

31/09, 44/09, 

18/10, 50/11, 

91/11 – УС, 

7/12 – 

усклађени дин. 

износи, 93/12, 

114/12 – УС, 

8/13 – 

усклађени дин. 

износи, 47/13, 

48/13 – 

исправка, 

108/13, 6/14 

усклађени дин. 

износи, 57/14, 

68/14 – др. 

закон, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 



112/15, 5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 7/18 – 

усклађени дин. 

износи) 

10

1. 

– Образац РИП – 

Пријава за упис у 

Регистар 

исплатилаца 

прихода по основу 

естрадних програма 

забавне и народне 

музике и других 

забавних програма; 

– Образац ОЗУ – 

Обавештење о 

закљученим 

уговорима о 

извођењу естрадних 

програма забавне и 

народне музике и 

других забавних 

програма у месецу 

_____ 200__. 

Правилник о 

садржини 

пријаве за упис 

у регистар 

исплатилаца 

прихода по 

основу 

естрадних 

програма 

забавне и 

народне музике 

и других 

забавних 

програма и 

садржини 

обавештења о 

закљученим 

уговорима о 

извођењу тих 

програма 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о порезу 

на доходак 

грађана 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 24/01, 

80/02, 80/02 – 

др. закон, 

135/04, 62/06, 

65/06 – 

исправка, 

31/09, 44/09, 

18/10, 50/11, 

91/11 – УС, 

7/12 – 

усклађени дин. 

износи, 93/12, 

114/12 – УС, 

8/13 – 

усклађени дин. 

Службени 

гласник РС 



године. („Службени 

гласник РС”, 

број 139/04) 

износи, 47/13, 

48/13 – 

исправка, 

108/13, 6/14 – 

усклађени дин. 

износи, 57/14, 

68/14 – др. 

закон, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 

112/15, 5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 7/18 – 

усклађени дин. 

износи) 

10

2. 

– Образац ПБПЈ – 

Порески биланс 

сталне пословне 

јединице за период 

од ___ до___ 201_. 

године. 

Правилник о 

начину 

исказивања 

прихода и 

расхода ради 

утврђивања 

добити коју 

стална 

пословна 

јединица 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о порезу 

на добит 

правних лица 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 25/01, 

80/02, 80/02 – 

др. закон, 

43/03, 84/04, 

18/10, 101/11, 

Службени 

гласник РС 



нерезидентног 

обвезника 

оствари на 

територији 

Републике 

Србије 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/15) 

119/12, 47/13, 

108/13, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 91/12 

– аутентично 

тумачење, 

112/15 и 

13/17) 

10

3. 

– Образац ДЕО – 

Дневна евиденција 

о основицама за 

обрачунавање и 

плаћање накнаде за 

приређивање 

посебних игара на 

срећу у играчници 

(осим игара које 

учесници играју 

један против другог) 

за игру________за 

дан________200__. 

године; 

– Образац ДЕО 1 – 

Дневна евиденција 

о основицама за 

обрачунавање и 

Правилник о 

садржини 

евиденција о 

основицама за 

обрачунавање 

и плаћање 

накнаде за 

приређивање 

посебних игара 

на срећу у 

играчницама и 

напојницама и 

о садржини 

месечног 

обрачуна 

накнаде за 

приређивање 

тих игара 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о играма 

на срећу 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 88/11 и 

93/12 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



плаћање накнаде за 

приређивање 

посебних игара на 

срећу у играчници 

које учесници 

играју један против 

другог за 

игру_______ за дан 

__________ 200__. 

године; 

– Образац МОН – 

Месечни обрачун 

накнаде за 

приређивање 

посебних игара на 

срећу у играчници 

(осим игара које 

учесници играју 

један против другог) 

за игру ______ за 

месец __________ 

200__. године; 

– Образац МОН 1 – 

Месечни обрачун 

накнаде за 

приређивање 

посебних игара на 

срећу у играчници 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 35/06) 



које учесници 

играју један против 

другог за игру 

________ за месец 

________ 200__. 

године; 

– Образац ЗМОН – 

Збирни месечни 

обрачун накнаде за 

приређивање 

посебних игара на 

срећу у играчници 

за месец ________ 

200__. године; 

– Образац ЕН – 

Евиденција о 

напојницама за дан 

____________ 

200__. године. 

10

4. 

– Образац МОП – 

Месечни обрачун 

промета за свако 

уплатно – исплатно 

место кладионице 

(шалтерско место за 

пријем уплата и 

вршење исплата) за 

Правилник о 

начину вођења 

обавезних 

евиденција о 

оствареном 

промету у 

кладионицама 

(„Службени 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о играма 

на срећу 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 88/11 и 

93/12 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



месец ________ 

200_. године. 

гласник РС”, 

број 129/04) 

10

5. 

– Образац ДО – 

Остварене уплате и 

исплате за дан 

________ 201_. 

године; 

– Образац ЗДП – 

Збир дневних 

обрачуна уплата и 

исплата за месец 

________ 201_. 

године; 

– Образац СБ – 

Стање механичких и 

електронских 

бројчаника на дан 

________ 201_. 

године; 

– Образац КГО – 

Коначни годишњи 

обрачун за 201_. 

годину 

Правилник о 

начину вођења 

обавезних 

евиденција о 

оствареном 

промету по 

аутомату 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

129/04 и 16/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о играма 

на срећу 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 88/11 и 

93/12 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 

10

6. 

– Истоветност 

копија и оригинала 

документације 

Закон о 

инспекцијском 

надзору, члан 

Други 

квартал 

2018. 

Министарство 

државне 

управе и 

  
Службени 

гласник РС 



надзираног субјекта 

потврђује 

надзирани субјект 

својим печатом и 

потписом. 

21, став 6. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/15) 

године локалне 

самоуправе 

10

7. 

– Образац захтева 

за издавање 

контролне маркице 

за лекове 

Правилник о 

садржају и 

начину 

обележавања 

спољњег и 

унутрашњег 

паковања лека, 

додатном 

обележавању, 

као и садржаја 

упутства за лек 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/11) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шимарства 

и 

водопривреде

, Управа за 

ветерину 

Министарс

тво 

здравља 

Закон о 

лековима и 

медицинским 

средствима 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 30/10 и 

107/12) 

Службени 

гласник РС 

10

8. 

– Упис у регистар 

правних лица и 

преузетника за 

обављање 

ветеринарске 

делатности 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

регистра 

правних лица 

за обављање 

ветеринарске 

делатности и 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде

, Управа за 

ветерину 

 

Закон о 

ветеринарству 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 91/05, 

30/10 и 93/12) 

Службени 

гласник РС 



регистра 

предузетника 

који обављају 

послове 

ветеринарске 

делатности 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 11/08) 

10

9. 

– Члан 3. тачка 3), 

члан 7. тачка 3), 

члан 11. тачка 3) и 

Обрасци захтева за 

издавање водних 

аката О–1 до О–6, 

који чине саставни 

део правилника 

Правилник о 

садржини и 

обрасцу 

захтева за 

издавање 

водних аката, 

садржини 

мишљења у 

поступку 

издавања 

водних услова 

и садржини 

извештаја у 

поступку 

издавања водне 

дозволе 

(„Службени 

гласник РС”, 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

Републичк

и 

секретариј

ат за 

законодавс

тво 

Закон о водама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 30/10, 

93/12 и 

101/16) 

Службени 

гласник РС 



број 72/17) 

11

0. 

– Обрасци захтева 

за расподелу и 

коришћење 

средстава Буџетског 

фонда за воде 

Републике Србије 

О–6 до О–9, који 

чине саставни део 

правилника. 

Правилник о 

условима за 

расподелу и 

коришћење 

средстава 

Буџетског 

фонда за воде 

Републике 

Србије и о 

начину 

расподеле тих 

средстава 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

13/17 и 79/17) 

Трећи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

пољопривред

е, шумарства 

и 

водопривреде 

Републичк

и 

секретариј

ат за 

законодавс

тво 

Закон о водама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 30/10, 

93/12 и 

101/16) 

Службени 

гласник РС 

11

1. 

– Захтев за 

признање 

топографије 

полупроводничких 

производа 

Правилник о 

садржини 

регистара, 

пријава и 

захтева у 

поступку 

заштите 

топографија 

полупроводнич

ких производа, 

као и о врстама 

података, 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

Завод за 

интелектуа

лну 

својину 

Закон о 

заштити 

топографија 

полупроводнич

ких производа 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 55/13) 

Службени 

гласник РС 



начину 

подношења 

пријаве и 

објављивања 

топографија, 

члан 5. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 8/14) 

11

2. 

– Енергетска 

дозвола за 

изградњу 

енергетских 

објеката у области 

нафте и гаса 

Сагласност за 

складиштење 

нафте, деривата 

нафте и биогорива 

за сопствене 

потребе; 

– Захтев за 

издавање – 

продужење 

енергетске дозволе 

(Обрасци О–1/О–9) 

Правилник о 

енергетској 

дозволи 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 15/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

енергетици 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 145/14) 

Службени 

гласник РС 



11

3. 

– Сагласност за 

снабдевање 

сопствених 

превозних 

средстава на 

сопственим 

станицама за 

снабдевање 

превозних 

средстава; 

– Општи образац О– 

1. 

Правилник о 

сагласности за 

складиштење и 

снабдевање 

нафтом, 

дериватима 

нафте и 

биогоривима за 

сопствене 

потребе 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 12/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

енергетици 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 145/14) 

Службени 

гласник РС 

11

4. 

– Именовање тела 

за оцењивањe 

усаглашености 

течних горива 

нафтног порекла – 

Захтев за 

именовање тела за 

оцењивање 

усаглашености; 

– Именовање тела 

за оцењивањe 

усаглашености 

течног нафтног гаса 

– Захтев за 

Правилник о 

техничким и 

другим 

захтевима за 

течна горива 

нафтног 

порекла 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

111/15 и 

106/16, 60/17, 

117/17, 120/17 

– исправка) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

техничким 

захтевима за 

производе и 

оцењивању 

усаглашености 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/09) 

Службени 

гласник РС 



именовање тела за 

оцењивање 

усаглашености. 

11

5. 

– Именовање тела 

за прегледе и 

испитивања опреме 

под притиском– 

Захтев за 

именовање тела за 

прегледе и 

испитивања ОПП; 

– Именовање тела 

за разврставање 

опреме под 

притиском – Захтев 

за именовање тела 

за разврставање 

ОПП; 

Правилник о 

прегледима 

опреме под 

притиском 

током века 

употребе 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

87/11 и 75/13) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

техничким 

захтевима за 

производе и 

оцењивању 

усаглашености 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/09) 

Службени 

гласник РС 

11

6. 

– Именовање тела 

за оцењивање 

усаглашености 

опреме под 

притиском 

(нерастављиви 

спојеви) – Захтев за 

именовање тела 

оцењивање 

Правилник о 

техничким 

захтевима за 

пројектовање, 

израду и 

оцењивање 

усаглашености 

опреме под 

притиском 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

техничким 

захтевима за 

производе и 

оцењивању 

усаглашености 

(„Службени 

гласник РС”, 

Службени 

гласник РС 



усаглашености ОПП; 

– Именовање тела 

за оцењивање 

усаглашености 

једноставних посуда 

под притиском – 

Захтев за 

именовање тела 

једноставне посуде 

под притиском. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 87/11) 

број 36/09) 

11

7. 

– Именовање тела 

за оцењивање 

усаглашености 

гасних апарата – 

Захтев за 

именовање тела за 

оцењивање 

усаглашености у 

складу са 

Правилником о 

захтевима за 

пројектовање, 

израду и 

оцењивање 

усаглашености 

гасних апарата 

Правилник о 

захтевима за 

пројектовање, 

израду и 

оцењивање 

усаглашености 

гасних апарата 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 41/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

техничким 

захтевима за 

производе и 

оцењивању 

усаглашености 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 36/09) 

Службени 

гласник РС 



11

8. 

– Одобрење за 

примењена 

геолошка 

истраживања 

минералних 

сировина – Захтев 

за одобрење 

примењених 

геолошких 

истраживања 

минералних 

сировина 

Правилник о 

условима и 

начину преноса 

одобрења за 

примењена 

геолошка 

истраживања и 

одобрења за 

експлоатацију 

резерви 

минералних 

сировина и 

геотермалних 

ресурса 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 119/12) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

рударству и 

геолошким 

истраживањим

а 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 101/15) 

Службени 

гласник РС 

11

9. 

– Одобрење за 

примењена 

инжењерскогеолошк

а-геотехничка 

истраживања – 

Захтев за добијање 

одобрења за 

примењена 

геолошка 

истраживања 

минералних и 

Закон о 

рударству и 

геолошким 

истраживањима 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 101/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

  
Службени 

гласник РС 



других ресурса; 

– Одобрење за 

задржавање права 

на истражни 

простор – Захтев за 

задржавање права 

на истражни 

простор; 

– Потврда о 

резервама 

подземних вода и 

хидрогеотермалних 

ресурса – Захтев за 

оверу резерви 

минералних 

сировина и 

подземних вода. 

12

0. 

– Квартални 

обрачун накнаде за 

коришћење осталих 

минералних 

сировина (КНМС 1) 

– Образац КНМС 1; 

– Квартални 

обрачун накнаде за 

коришћење 

неметаличних 

Уредба о 

начину 

плаћања 

накнаде и 

условима 

одлагања 

плаћања дуга 

по основу 

накнаде за 

коришћење 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

рударству и 

геолошким 

истраживањим

а 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 101/15) 

Службени 

гласник РС 



минералних 

сировина за 

добијање 

грађевинског 

материјала и 

магнезита (КНМС 2) 

– Образац КНМС 2; 

– Квартални 

обрачун накнаде за 

коришћење 

металичних 

минералних 

сировина (КНМС 3) 

– Образац КНМС 3; 

– Годишњи обрачун 

накнаде за 

коришћење осталих 

минералних 

сировина (ГНМС 1) 

– Образац ГНМС 1 – 

Годишњи обрачун 

накнаде за 

коришћење осталих 

минералних 

сировина; 

– Годишњи обрачун 

накнаде за 

минералних 

сировина и 

геотермалних 

ресурса 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

16/16 и 8/17) 



коришћење 

неметаличних 

минералних 

сировина за 

добијање 

грађевинског 

материјала и 

магнезита (ГНМС 2) 

– Образац ГНМС 2 

Годишњи обрачун 

накнаде за 

коришћење 

неметаличних 

минералних 

сировина за 

добијање 

грађевинског 

материјала и 

магнезита; 

– Годишњи обрачун 

накнаде за 

коришћење 

металичних 

минералних 

сировина (ГНМС 3) 

– Образац ГНМС 3 – 

Годишњи обрачун 

накнаде за 



коришћење 

металичних 

минералних 

сировина. 

12

1. 

– Годишња накнада 

за примењена 

геолошка 

истраживања 

минералних и 

других геолошких 

ресурса (ГНПГИ) – 

Образац ГНПГИ 

Уредба о 

начину и року 

плаћања 

накнаде за 

промењена 

геолошка 

истраживања 

минералних и 

других 

геолошких 

ресурса и 

накнаде за 

задржавање 

истражног 

простора 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 10/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

рударству и 

геолошким 

истраживањим

а 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 101/15) 

Службени 

гласник РС 

12

2. 

– Енергетска 

дозвола за 

изградњу 

енергетских 

објеката у области 

Правилник о 

енергетској 

дозволи 

(„Службени 

гласник РС”, 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

  
Службени 

гласник РС 



електричне 

енергије; 

– Енергетска 

дозвола за 

производњу 

електричне енергије 

и комбиновану 

производњу 

електричне и 

топлотне енергије – 

Образац: О–1. 

број 15/15) 

12

3. 

– Статус 

повлaшћеног 

произвођача 

електричне енергије 

– Захтев за 

издавање решења о 

стицању статуса 

повлаћеног 

произвођача 

електричне 

енергије; 

– Статус 

привременог 

повлашћеног 

произвођача 

електричне енергије 

Уредба о 

условима и 

поступку 

стицања 

статуса 

повлашћеног 

произвођача 

електричне 

енергије, 

привременог 

повлашћеног 

произвођача и 

произвођача 

електричне 

енергије из 

обновљивих 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

рударства и 

енергетике 

 

Закон о 

енергетици 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 145/14) 

и 

Закон о Влади 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 55/05, 

71/05 – 

исправка, 

101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – 

УС, 72/12, 7/14 

Службени 

гласник РС 



– Захтев за 

издавање решења о 

стицању статуса 

привременог 

повлашћеног 

произвођача 

електричне 

енергије; 

– Статус 

произвођача из 

обновљивих извора 

енергије – Захтев за 

издавање решења о 

стицању статуса 

произвођача 

електричне енергије 

из обновљивих 

извора енергије. 

извора енергије 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 56/16) 

– УС и 44/14) 

12

4. 

– Упис у Регистар 

лица која могу да 

обављају спољну 

трговину 

контролисаном 

робом – Захтев за 

упис у Регистар за 

обављање извоза и 

увоза наоружања и 

Правилник о 

начину вођења 

Регистра лица 

овлашћених за 

обављање 

послова извоза 

и увоза 

наоружања и 

војне опреме, 

брокерских 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

 

Закон о извозу 

и увозу 

наоружања и 

војне опреме 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 107/14) 

Службени 

гласник РС 



војне опреме; 

– Упис у Регистар 

лица која могу да 

обављају спољну 

трговину 

контролисаном 

робом – Захтев за 

упис у Регистар за 

пружање 

брокерских услуга; 

– Упис у Регистар 

лица која могу да 

обављају спољну 

трговину 

контролисаном 

робом – Захтев за 

упис у Регистар за 

пружање услуге 

техничке помоћи. 

услуга и 

техничке 

помоћи 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 28/15) 

12

5. 

– Дозвола за увоз 

наоружања и војне 

опреме – Захтев за 

издавање дозволе 

за увоз наоружања 

и војне опреме. 

Правилник o 

обрасцу и 

садржини 

захтева за 

издавање 

дозволе, 

обрасцу 

дозволе и 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

 

Закон о извозу 

и увозу 

наоружања и 

војне опреме 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 107/14) 

Службени 

гласник РС 



другим 

обрасцима који 

прате извоз и 

увоз 

наоружања и 

војне опреме 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 28/15) 

12

6. 

– Дозвола за извоз 

наоружања и војне 

опреме – Захтев за 

издавање дозволе 

за извоз робе 

двоструке намене; 

– Дозвола за увоз 

робе двоструке 

намене – Захтев за 

издавање дозволе 

за увоз робе 

двоструке намене. 

Закон о извозу 

и увозу робе 

двоструке 

намене 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 95/13) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

  
Службени 

гласник РС 

12

7. 

– Дозвола за извоз 

робе која би могла 

да се користи за 

извршење смртне 

казне, мучење или 

друго окрутно, 

Уредба о извозу 

и увозу робе 

која би могла 

да се користи 

за извршење 

смртне казне, 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

 

Закон о 

спољнотрговин

ском 

пословању 

(„Службени 

Службени 

гласник РС 



нељудско или 

понижавајуће 

поступање или 

кажњавање – 

Захтев за увоз или 

извоз робе која би 

могла да се користи 

за извршење смртне 

казне, мучење или 

друго окрутно, 

нељудско или 

понижавајуће 

поступање или 

кажњавање; 

– Дозвола за увоз 

робе која би могла 

да се користи за 

извршење смртне 

казне, мучење или 

друго окрутно, 

нељудско или 

понижавајуће 

поступање или 

кажњавање – 

Захтев за увоз или 

извоз робе која би 

могла да се користи 

за извршење смртне 

мучење или 

друго окрутно, 

нељудско или 

понижавајуће 

поступање или 

кажњавање 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 110/14) 

гласник РС”, 

бр. 36/09, 

36/11 – др. 

закон и 88/11, 

89/15 – др. 

закон) 

и 

Закон 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 и 44/14) 



казне, мучење или 

друго окрутно, 

нељудско или 

понижавајуће 

поступање или 

кажњавање. 

12

8. 

– Издавање Извода 

из Регистра 

посредника у 

промету и закупу 

непокретности – 

Извод из регистра 

посредника у 

промету и закупу 

непокретности 

Правилник о 

Регистру 

посредника у 

промету и 

закупу 

непокретности 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 75/14) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

 

Закон о 

посредовању у 

промету и 

закупу 

непокретности 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 95/13) 

Службени 

гласник РС 

12

9. 

– Разврставање 

угоститељских 

објеката за смештај 

у категорију – 

Захтев за 

одређивање 

категорије хотела, 

гарни хотела, апарт 

хотела, мотела, 

пансиона и 

специјализације 

хотела 

Правилник о 

стандардима за 

категоризацију 

угоститељских 

објеката за 

смештај 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

83/16 и 30/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

трговине, 

туризма и 

телекомуника

ција 

 

Закон о 

туризму 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 36/09, 

88/10, 99/11 – 

др. закон, 

93/12 и 84/15) 

Службени 

гласник РС 



13

0. 

– Обрасци: ПБПЈ, 

ПК1, ДК 

Правилник о 

садржају 

пореске 

пријаве за 

обрачун пореза 

на добит 

правних лица, 

члан 2. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

30/15 и 101/16) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

пореском 

поступку и 

пореској 

администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 – др. 

закон, 63/06 – 

исправка др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

Службени 

гласник РС 



– аутентично 

тумачење, 

112/15, 15/16 

и 108/16) 

и 

Закон о порезу 

на добит 

правних лица 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 25/01, 

80/02, 80/02 – 

др. закон, 

43/03, 84/04, 

18/10, 101/11, 

119/12, 47/13, 

108/13, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 91/12 

– аутентично 

тумачење, 

112/15 и 

13/17) 

13

1. 

– Обрасци: ПК3, 

СУ3. 

Правилник о 

пореској 

пријави за 

утврђивање 

Последњи 

квартал 

2018. 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

пореском 

поступку и 

пореској 

Службени 

гласник РС 



пореза и 

доприноса за 

обавезно 

социјално 

осигурање 

самоопорезива

њем на приходе 

од самосталне 

делатности, 

члан 6. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

101/16 и 7/17) 

године администрациј

и 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 80/02, 

84/02 – 

исправка, 

23/03 – 

исправка, 

70/03, 55/04, 

61/05, 85/05 – 

др. закон, 

62/06 – др. 

закон, 63/06 – 

исправка др. 

закона, 61/07, 

20/09, 72/09 – 

др. закон, 

53/10, 101/11, 

2/12 – 

исправка, 

93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 

105/14, 91/15 

– аутентично 

тумачење, 

112/15, 15/16 

и 108/16) 



13

2. 

– Захтев за упис у 

регистар 

произвођача 

алкохолних пића 

Правилник о 

садржини, 

врсти података 

и начину 

вођења 

регистра 

произвођача 

алкохолних 

пића и кафе, 

члан 5. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

3/05 и 86/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о 

акцизама 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 22/01, 

73/01, 80/02, 

43/03, 72/03, 

43/04, 55/04, 

135/04, 46/05, 

101/05 – др. 

закон, 61/07, 

5/09, 31/09, 

101/10, 43/11, 

101/11, 6/12 – 

усклађени дин. 

износи, 43/12 

– одлука, 

76/12 – 

одлука, 93/12, 

119/12, 8/13 – 

усклађени дин. 

износи, 47/13, 

4/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 4/15 – 

усклађени дин. 

Службени 

гласник РС 



износи, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 55/15, 

103/15, 5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 108/16 

и 7/17 – 

усклађени дин. 

износи) 

13

3. 
– Образац ИЕПДВ 

самостално 

припремљен од 

стране органа 

Други 

квартал 

2018. 

године 

 
Пореска 

управа 
 

Службени 

гласник РС 

13

4. 

– Образац ЗППО– 

ПДВ 

Правилник о 

начину и 

поступку 

остваривања 

пореских 

ослобођења код 

ПДВ са правом 

на одбитак 

претходног 

пореза, члан 

34. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

120/12, 40/15 и 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о порезу 

на додату 

вредност 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 84/04, 

86/04 – 

исправка, 

61/05, 61/07, 

93/12, 108/13, 

6/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

Службени 

гласник РС 



82/15) 142/14, 5/15 – 

усклађени дин. 

износи, 83/15, 

5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 

108/16, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 13/18 – 

усклађени дин. 

износи) 

13

5. 

– Образац MППО–

ПДВ 

Правилник о 

начину и 

поступку 

остваривања 

пореских 

ослобођења код 

ПДВ са правом 

на одбитак 

претходног 

пореза, 39. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

120/12, 40/15 и 

82/15) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о порезу 

на додату 

вредност 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 84/04, 

86/04 – 

исправка, 

61/05, 61/07, 

93/12, 108/13, 

6/14 – 

усклађени дин. 

износи, 68/14 

– др. закон, 

142/14, 5/15 – 

усклађени дин. 

Службени 

гласник РС 



износи, 83/15, 

5/16 – 

усклађени дин. 

износи, 

108/16, 7/17 – 

усклађени дин. 

износи, 113/17 

и 13/18 – 

усклађени дин. 

износи) 

13

6. 
– Образац ЗМОН 

Правилник о 

садржини 

евиденција о 

основицама за 

обрачунавање 

и плаћање 

накнаде за 

приређивање 

посебних игара 

на срећу у 

играчницама и 

напојницама и 

о садржини 

месечног 

обрачуна 

накнаде за 

приређивање 

тих игара 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Пореска 

управа 

Закон о играма 

на срећу 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 88/11 и 

93/12 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



(„Службени 

гласник РС”, 

број 35/06) 

13

7. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

обављање 

делатности 

производње дувана 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

Службени 

гласник РС 



износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

13

8. 

– Захтев за упис у 

регистар 

произвођача дувана 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

Службени 

гласник РС 



износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

13

9. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

обављање 

делатности обраде 

дувана 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

Службени 

гласник РС 



износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

0. 

– Захтев за упис у 

регистар 

обрађивача дувана 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

Службени 

гласник РС 



гласник РС”, 

број 114/05) 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

1. 

– Захтев за упис у 

регистар 

произвођача 

дуванских 

производа 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

Службени 

гласник РС 



и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

2. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

обављање 

делатности трговине 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

Службени 

гласник РС 



на велико 

дуванским 

производима 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14 – Захтев за упис у Правилник о Последњи Министарство Управа за Закон о дувану Службени 



3. регистар трговаца 

на велико 

дуванским 

производима 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

квартал 

2018. 

године 

финансија дуван („Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

гласник РС 



– усклађени 

износи) 

14

4. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

обављање 

делатности извоза 

дувана, обрађеног 

дувана, односно 

дуванских 

производа 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

Службени 

гласник РС 



– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

5. 

– Захтев за упис у 

регистар извозника 

дувана, обрађеног 

дувана односно 

дуванских 

производа 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

Службени 

гласник РС 



– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

6. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

обављање 

делатности увоза 

дувана, обрађеног 

дувана, односно 

дуванских 

производа 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

Службени 

гласник РС 



– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

7. 

– Захтев за упис у 

регистар увозника 

дувана, обрађеног 

дувана односно 

дуванских 

производа 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

Службени 

гласник РС 



број 114/05) износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

8. 

– Пријава промене 

података о 

привредним 

субјекту 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

Службени 

гласник РС 



производа, 

члан 10. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

14

9. 

– Захтев за 

разврставање и 

упис у регистар о 

маркама дуванских 

производа 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

Службени 

гласник РС 



производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 9. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

15

0. 

– Образац ПИ-ПДП 

I; 
Правилник о 

садржини и 

Последњи 

квартал 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

Службени 

гласник РС 



– Образац ГИ-ПДП 

II. 

начину вођења 

евиденција од 

стране 

произвођача 

дуванских 

производа, 

трговаца на 

велико и мало 

дуванским 

производима, 

увозника и 

извозника 

дувана, 

обрађеног 

дувана, 

односно 

дуванских 

производа 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

114/05 и 

118/07) 

2018. 

године 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 



износи) 

15

1. 

– Образац ПИ-ТВДП 

I; 

– Образац ГИ-ТВДП 

II. 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

евиденција од 

стране 

произвођача 

дуванских 

производа, 

трговаца на 

велико и мало 

дуванским 

производима, 

увозника и 

извозника 

дувана, 

обрађеног 

дувана, 

односно 

дуванских 

производа 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

114/05 и 

118/07) 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

Службени 

гласник РС 



износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

15

2. 

– Образац ПИ-УДП 

I; 

– Образац ГИ-УДП 

II. 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

евиденција од 

стране 

произвођача 

дуванских 

производа, 

трговаца на 

велико и мало 

дуванским 

производима, 

увозника и 

извозника 

дувана, 

обрађеног 

дувана, 

односно 

дуванских 

производа 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

114/05 и 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

Службени 

гласник РС 



118/07) износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

15

3. 

– Образац ПИ-ИДП 

I; 

– Образац ГИ-ИДП 

II. 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

евиденција од 

стране 

произвођача 

дуванских 

производа, 

трговаца на 

велико и мало 

дуванским 

производима, 

увозника и 

извозника 

дувана, 

обрађеног 

дувана, 

односно 

дуванских 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

Службени 

гласник РС 



производа 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

114/05 и 

118/07) 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

15

4. 

– Образац ПИ-ТМДП 

I; 

– ГИ-ТМДП II. 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

евиденција од 

стране 

произвођача 

дуванских 

производа, 

трговаца на 

велико и мало 

дуванским 

производима, 

увозника и 

извозника 

дувана, 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

Службени 

гласник РС 



обрађеног 

дувана, 

односно 

дуванских 

производа 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

114/05 и 

118/07) 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

15

5. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

обављање 

делатности трговине 

на велико 

дуванским 

производима 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

Службени 

гласник РС 



члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи) 

15

6. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

обављање 

делатности увоза 

дувана, обрађеног 

дувана, односно 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

Последњи 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

Службени 

гласник РС 



дуванских 

производа 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 

износи)износи) 

15

7. 

– Захтев за 

добијање/обнављањ

е дозволе за 

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

Последњи 

квартал 

2018. 

Министарство 

финансија 

Управа за 

дуван 

Закон о дувану 

(„Службени 

гласник РС”, 

Службени 

гласник РС 



обављање 

делатности извоза 

дувана, обрађеног 

дувана, односно 

дуванских 

производа 

Регистара и 

евиденционих 

листа о 

производњи, 

обради и 

промету дувана 

и дуванских 

производа, 

члан 8. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/05) 

године бр. 101/05, 

90/07, 95/10, 

36/11, 6/12 – 

усклађени 

износи, 69/12 

– усклађени 

износи, 93/12, 

8/13 – 

усклађени 

износи, 64/13 

– усклађени 

износи, 

108/13, 4/14 – 

усклађени 

износи, 79/14 

– усклађени 

износи, 5/15 – 

усклађени 

износи, 67/15 

– усклађени 

износи, 5/16 – 

усклађени 

износи, 65/16 

– усклађени 

износи, 8/17 – 

усклађени 

износи и 76/17 

– усклађени 



износи) 

15

8. 

– Образац ИПСЗ – 

Извештај 

о пословању 

слободне зоне 

Правилник о 

облику и 

садржини 

извештаја о 

пословању 

слободне зоне, 

члан 1. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

70/06 и 117/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

слободне 

зоне 

Закон о 

слободним 

зонама 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 62/06) 

Службени 

гласник РС 

15

9. 

– Образац ЗБ-3 и 

Образац ЗУ-3 

Правилник о 

начину 

утврђивања и 

евидентирања 

корисника 

јавних 

средстава и о 

условима и 

начину за 

отварање и 

укидање 

подрачуна код 

Управе за 

трезор, члан 9. 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

трезор 

Закон о 

буџетском 

систему 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 – 

исправка, 

108/13, 

142/14, 68/15 

– др. закон, 

103/15, 99/16 

и 113/17) 

Службени 

гласник РС 



113/13, 8/14 и 

24/16) 

16

0. 

– Пријава 

за учешће на 

аукцијама државних 

хартија од 

вредности 

посредством 

аукцијске 

платформе 

Уредба о 

општим 

условима за 

емисију и 

продају 

државних 

хартија од 

вредности на 

примарном 

тржишту 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

100/14 и 78/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа за 

јавни дуг 

Закон о јавном 

дугу 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 61/05, 

107/09 и 

78/11) 

Службени 

гласник РС 

16

1. 

– Сажета 

декларација 

Правилник о 

облику, 

садржини и 

начину 

подношењу и 

попуњавању 

декларације и 

других 

образаца и 

царинском 

поступку 

(„Службени 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа 

царина 

Царински 

закон 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/10, 

111/12, 29/15, 

108/16 и 

113/17 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



гласник РС”, бр. 

7/15, 45/15, 

56/15, 88/15, 

33/16, 73/16, 

79/16, 8/17, 

46/17, 69/17, 

83/17, 96/17 и 

117/17) 

16

2. 

– Захтев за 

предузимање мера 

Уредба о 

условима и 

начину за 

примену мера 

за заштиту 

права 

интелектуалне 

својине на 

граници, члан 

3. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 25/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа 

царина 

Царински 

закон 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/10, 

111/12, 29/15, 

108/16 и 

113/17 –др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 

16

3. 

– Захтев за 

издавање одобрења 

за поступак 

активног 

оплемењивања 

Правилник о 

садржини, 

начину 

подношења и 

попуњавања 

декларације и 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа 

царина 

Царински 

закон 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/10, 

111/12, 29/15, 

Службени 

гласник РС 



других 

образаца у 

царинском 

поступку, 

прилог 25 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

7/15, 45/15, 

56/15, 88/15, 

33/16, 73/16, 

79/16, 8/17, 

46/17, 69/17, 

83/17, 96/17 и 

117/17) 

108/16 и 

113/17 – др. 

закон) 

16

4. 

– Захтев за 

издавање одобрења 

за коришћење 

царинског поступка, 

Образац исправе 

која се прилаже уз 

царинску 

декларацију која 

представља захтев 

за одобрење 

поступка пасивног 

оплемењивања 

с економским 

Правилник о 

облику, 

садржини, 

начину 

подношења и 

попуњавања 

декларације и 

других 

образаца у 

царинском 

поступку, 

прилог 25 

(„Службени 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа 

царина 

Царински 

закон 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/10, 

111/12, 29/15, 

108/16 и 

113/17 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



дејством, пасивно 

оплемењивање – 

обрачун царинског 

дуга, Прилог 3. 

гласник РС”, бр. 

7/15, 45/15, 

56/15, 88/15, 

33/16, 73/16, 

79/16, 8/17, 

46/17, 69/17, 

83/17, 96/17 и 

117/17) 

16

5. 

– Захтев за 

издавање одобрења 

за коришћење 

царинског поступка 

с економским 

дејством, пасивно 

оплемењивање – 

обрачун царинског 

дуга код система 

стандардне замене 

без претходног 

увоза/уз претходни 

увоз* – прилог 4. 

Правилник о 

облику, 

садржини, 

начину 

подношења и 

попуњавања 

декларације и 

других 

образаца у 

царинском 

поступку 

прилог 25 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

7/15, 45/15, 

56/15, 88/15, 

33/16, 73/16, 

79/16, 8/17, 

46/17, 69/17, 

83/17, 96/17 и 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа 

царина 

Царински 

закон 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/10, 

111/12, 29/15, 

108/16 и 

113/17 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



117/17) 

16

6. 

– Movement 

certificate 

Уредба о 

царински 

дозвољеном 

поступању с 

робом 

прилог 18. и чл. 

84–97. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 93/10) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа 

царина 

Царински 

закон 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/10, 

111/12, 29/15, 

108/16 и 

113/17 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 

16

7. 

– Захтев за 

продужење рока за 

предузимање мера 

за заштиту права 

интелектуалне 

својине на граници 

Уредба о 

условима и 

начину за 

примену мера 

за заштиту 

права 

интелектуалне 

својине на 

граници 

члан 10. 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 25/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

финансија 

Управа 

царина 

Царински 

закон 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 18/10, 

111/12, 29/15, 

108/16 и 

113/17 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



16

8. 

– Захтев за 

акредитацију 

регионалне развојне 

агенције 

Уредба о 

утврђивању 

услова, 

критеријума и 

начина 

акредитације за 

обављање 

послова 

регионалног 

развоја и 

одузимања 

акредитације 

пре истека рока 

на који је 

издата 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

74/10 и 4/12) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

– 

Министарство 

привреде 

– Развојна 

агенција 

Србије 

 

Закон о 

регионалном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 51/09, 

30/10 и 89/15) 

и 

Закон 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 и 44/14) 

Службени 

гласник РС 

16

9. 

– Евалуациони 

образац 

Правилник о 

ближим 

условима и 

критеријумима 

за вредновање 

рада 

регионалних 

развојних 

Други 

квартал 

2018. 

године 

– 

Министарство 

привреде 

– Развојна 

агенција 

Србије 

 

Закон о 

регионалном 

развоју 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 51/09, 

30/10 и 89/15) 

Службени 

гласник РС 



агенција 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 6/11) 

17

0. 

– Извештај о оцени 

испуњености услова 

за обављање 

предметних послова 

Закон о водама 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

30/10, 93/12 и 

101/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

ЈП 

„Србијаводе” 
  

Службени 

гласник РС 

17

1. 

– Захтев за 

издавање лиценце 

за обављање 

радијационе 

делатности; 

– Захтев за 

добијање 

овлашћења за 

обављање послова 

из области заштите 

од зрачења; 

– Захтев за 

издавање дозволе 

за промет 

(увоз/извоз) 

радиоактивног 

Правилник о 

условима за 

добијање 

лиценце за 

обављање 

радијационе 

делатности 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

61/11 и 101/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Агенција за 

заштиту од 

јонизујућих 

зрачења и 

нуклеарну 

сигурност 

Србије 

 

Закон о 

заштити од 

јонизујућих 

зрачења и о 

нуклеарној 

сигурности 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 36/09 и 

93/12) 

Службени 

гласник РС 



материјала; 

– Захтев за 

издавање дозволе 

за промет 

(увоз/извоз) уређаја 

који производе 

зрачење; 

– Захтев за 

издавање дозволе 

за транзит извора 

јонизујућих 

зрачења. 

17

2. 

– Досије о 

хемикалији за 

супстанцу која 

изазива 

забринутост, 

односно смешу која 

садржи ту 

супстанцу; 

– Досије о 

хемикалији која је 

већ уписана у 

регистар; 

– Досије о 

хемикалији; 

Правилник о 

регистру 

хемикалија 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

16/16, 6/17 и 

117/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

заштите 

животне 

средине 

 

Закон о 

хемикалијама 

(„Службени 

гласник 

РС”, бр. 36/09, 

88/10, 92/11, 

93/12 и 25/15) 

Службени 

гласник РС 



– Пријава ради 

уписа хемикалија у 

регистар 

хемикалија. 

17

3. 

– Захтев за 

издавање дозволе 

за увоз 

контролисаних и 

нових супстанци; 

– Захтев за 

издавање дозволе 

за извоз 

контролисаних и 

нових супстанци; 

– Захтев за 

издавање дозвола 

за увоз производа 

и/или опреме који 

садрже или се 

ослањају на 

контролисане 

супстанце; 

– Захтев за 

издавање дозвола 

за извоз производа 

и/или опреме који 

садрже или се 

Уредба о 

поступању са 

супстанцама 

које оштећују 

озонски омотач, 

као и о 

условима за 

издавање 

дозвола за увоз 

и извоз тих 

супстанци 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 114/13) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

заштите 

животне 

средине 

 

Закон о 

заштити 

ваздуха 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 36/09 и 

10/13) 

и 

Закон о 

спољнотрговин

ском 

пословању 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 36/09, 

36/11 – др. 

закон, 88/11 и 

89/15 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



ослањају на 

контролисане 

супстанце. 

17

4. 

– Захтев за 

издавање дозвола 

за увоз 

флуорованих гасова 

са ефектом стаклене 

баште; 

– Захтев за 

издавање дозвола 

за извоз 

флуорованих гасова 

са ефектом стаклене 

баште; 

– Захтев за 

издавање дозвола 

за увоз производа 

и/или опреме који 

садрже флуороване 

гасове са ефектом 

стаклене баште; 

– Захтев за 

издавање дозвола 

за извоз производа 

и/или опреме који 

садрже флуороване 

Уредба о 

поступању са 

флуорованим 

гасовима са 

ефектом 

стаклене 

баште, као и о 

условима за 

издавање 

дозвола за увоз 

и извоз тих 

гасова 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 120/13) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

заштите 

животне 

средине 

 

Закон о 

заштити 

ваздуха 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 36/09 и 

10/13) 

и 

Закон о 

спољнотрговин

ском 

пословању 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 36/09, 

36/11 – др. 

закон, 88/11 и 

89/15 – др. 

закон) 

Службени 

гласник РС 



гасове са ефектом 

стаклене баште; 

– Евиденција 

правних лица и 

предузетника који 

се баве делатношћу 

сакупљања 

флуорованих гасова 

са ефектом стаклене 

баште из 

климатизационих 

система у моторним 

возилима. 

17

5. 

– Захтев за 

издавање 

интегрисане 

дозволе 

Правилник о 

садржини, 

изгледу и 

начину 

попуњавања 

захтева за 

издавање 

интегрисане 

дозволе 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

30/06 и 32/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Министарство 

заштите 

животне 

средине 

 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и 

контроли 

загађивања 

животне 

средине 

(„Службени 

гласник РС”, 

бр. 135/04 и 

25/15) 

Службени 

гласник РС 

17
– Издавање 

лиценци – Општи 

Правилник о 

лиценци за 

Други 

квартал 

Министарство 

рударства и 
 Закон о Службени 



6. ОО1 образац; 

– Сертификација – 

Захтев за 

сертификацију 

(Образац ОС1). 

обављање 

енергетске 

делатности и 

сертификацији 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 87/15) 

2018. 

године 

енергетике енергетици 

(„Службени 

гласник РС”, 

број 145/14) 

гласник РС 

Независна тела 

1. 

– Образац ПЈК 

(пријава на 

јавни конкурс) 

 

Правилник о поступку 

издавања дозволе за 

пружање медијске услуге на 

основу спроведеног јавног 

конкурса 

(„Службени гласник РС”, број 

63/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Регулаторно 

тело за 

електронске 

медије 

 

Закон о електронским 

медијима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 83/14 и 6/16 – 

др. закон) 

Службени 

гласник 

РС 

2. 

– Образац ЗД 

(Захтев за 

издавање 

дозволе за 

пружање 

медијске 

услуге) 

 

Правилник о поступку 

издавања дозволе за 

пружање медијске услуге на 

основу захтева 

(„Службени гласник РС”, број 

63/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Регулаторно 

тело за 

електронске 

медије 

 

Закон о електронским 

медијима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 83/14 и 6/16 – 

др. закон) 

Службени 

гласник 

РС 

3. 

– Образац ЗО 

(Захтев за 

издавање 

одобрења за 

 
Правилник о поступку 

издавања одобрења за 

пружање медијске услуге на 

Други 

квартал 

2018. 

Регулаторно 

тело за 

електронске 

 

Закон о електронским 

медијима 

(„Службени гласник 

Службени 

гласник 

РС 



пружање 

медијске услуге 

на захтев) 

захтев 

(„Службени гласник РС”, број 

108/16) 

године медије РС”, бр. 83/14 и 6/16 – 

др. закон) 

4. 

– Образац ЗИ 

(Захтев 

– За упис у 

Регистар 

медијских 

услуга 

– Пружаоца 

који медијске 

услуге пружа 

искључиво 

– Путем 

глобалне 

информатичке 

мреже у 

Регистар 

медијских 

услуга) 

  

Други 

квартал 

2018. 

године 

Регулаторно 

тело за 

електронске 

медије 

 

Закон о електронским 

медијима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 83/14 и 6/16 – 

др. закон) 

Службени 

гласник 

РС 

5. 

– Образац ЗПП 

(Захтев за 

одобрењe 

објављивања 

– понуде за 

 

Правилник о садржини и 

форми понуде за преузимање 

акција 

(„Службени гласник РС”, број 

7/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о преузимању 

акционарских друштава 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 107/09, 

99/11 и 108/16) 

Службени 

гласник 

РС 



преузимање 

акција) 

6. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности за 

физичко лице 

за стицање 

квалификованог 

учешћа у 

капиталу берзе 

 

Правилник о давању 

сагласности на стицање 

квалификованог учешћа у 

капиталу берзе, брокерско-

дилерског друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, број 

89/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

7. 

– Упитник за 

правна лица 

која стичу 

квалификовано 

учешће у 

брокерско-

дилерском 

друштву 

 

Правилник о давању 

сагласности на стицање 

квалификованог учешћа у 

капиталу берзе, брокерско-

дилерског друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, број 

89/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

8. 

– Упитник за 

правна лица 

која стичу 

квалификовано 

 

Правилник о давању 

сагласности на стицање 

квалификованог учешћа у 

капиталу берзе, брокерско– 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

Службени 

гласник 

РС 



учешће у 

капиталу берзе 

дилерског друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, број 

89/11) 

108/16) 

9. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности 

правном лицу 

за стицање 

квалификованог 

учешћа у 

друштву за 

управљање 

 

Правилник о давању 

сагласности на стицање 

квалификованог учешћа у 

капиталу берзе, брокерско-

дилерског друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, број 

89/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

10. 

– Упитник за 

правна лица 

која стичу 

квалификовано 

учешће у 

друштву за 

управљање 

(пословно име и 

седиште 

друштва) 

 

Правилник о давању 

сагласности на стицање 

квалификованог учешћа у 

капиталу берзе, брокерско-

дилерског друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, број 

89/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 



11. – Изјава  

Правилник о давању 

сагласности на стицање 

квалификованог учешћа у 

капиталу берзе, брокерско-

дилерског друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, број 

89/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

12. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности на 

именовање 

члана управе 

 

Правилник о давању 

сагласности на именовање 

чланова управе берзе, 

инвестиционог друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, бр. 

93/11, 44/12 и 35/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

13. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности за 

избор чланова 

управе друштва 

за управљање 

 

Прaвилник o услoвимa зa 

oбaвљaњe дeлaтнoсти 

друштвa зa упрaвљaњe 

инвeстициoним фoндoвимa 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 

94/13 и 5/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 



14. 

– Упитник за 

лице именовано 

да руководи 

пословима 

кастоди банке 

 

Правилник о условима за 

обављање делатности 

кастоди банке 

(„Службени гласник РС”, број 

41/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

15. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности за 

избор чланова 

управе друштва 

за управљање 

 

Правилник о условима за 

обављање делатности 

друштва за управљање 

инвестиционим фондовима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 

94/13, 5/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

16. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности на 

општa акта 

  

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

17. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности на 

општa акта 

 

Правилник о давању 

сагласности на општа акта 

организатора тржишта, 

инвестиционог друштва и 

Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од 

вредности („Службени 

гласник РС”, бр. 89/11 и 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 



44/12) 

18. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности на 

измену општих 

аката друштва 

за управљање 

 

Правилник о условима за 

обављање делатности 

друштва за управљање 

инвестиционим фондовима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 

94/13 и 5/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

19. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности на 

правила 

пословања 

  

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

20. 

– Захтев за 

давање дозволе 

у случају 

статусних 

промена 

брокерско 

дилерског 

друштва 

 

Правилник о давању дозволе 

за обављање делатности 

инвестиционог друштва 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 3/16 и 13/18); 

Правилник о условима за 

обављање делатности 

друштва за управљање 

инвестиционим фондовима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

и 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

Службени 

гласник 

РС 



94/13 и 5/15); 

Правилник о давању дозволе 

за рад и условима за 

обављање делатности 

организатора тржишта 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 44/12, 94/13, 3/16 и 

13/18) 

31/11) 

21. 

– Захтев за 

давање дозволе 

у случају 

статусних 

промена 

друштва за 

управљање 

 

Правилник о давању дозволе 

за обављање делатности 

инвестиционог друштва 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 3/16 и 13/18); 

Правилник о условима за 

обављање делатности 

друштва за управљање 

инвестиционим фондовима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 

94/13 и 5/15); 

Правилник о давању дозволе 

за рад и условима за 

обављање делатности 

организатора тржишта 

(„Службени гласник РС”, бр. 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

и 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 



89/11, 44/12, 94/13 и 3/16 и 

13/18) 

22. 

– Захтев за 

упис у регистар 

инвестиционих 

фондова 

 

Припремљен од стране 

организационе јединице, на 

основу елемената 

дефинисаних прописом 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

  

Службени 

гласник 

РС 

23. 

– Захтев за 

упис у регистар 

инвестиционих 

фондова 

 

Правилник о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник РС”, број 

5/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

  

Службени 

гласник 

РС 

24. 

– Захтев за 

давање 

претходне 

сагласности на 

измену 

проспекта 

инвестиционог 

фонда 

 

Правилник о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник РС”, број 

5/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

25. 

– Проспект 

отвореног 

инвестиционог 

фонда 

 

Правилник о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник РС”, број 

5/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

26. – Скраћени 

проспект 
 Правилник о инвестиционим 

Други 

квартал 

Комисија за 

хартије од 
 Закон о инвестиционим 

Службени 

гласник 



отвореног 

инвестиционог 

фонда 

фондовима 

(„Службени гласник РС”, број 

5/15) 

2018. 

године 

вредности фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

РС 

27. 

– Годишњи 

финансијски 

извештај за 

привредна 

друштва ГФИ-

ПД 

 

Правилник о службеном 

регистру информација 

(„Службени гласник РС”, број 

22/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

28. 

– Годишњи 

финансијски 

извештај за 

банке ГФИ-Б 

 

Правилник о службеном 

регистру информација 

(„Службени гласник РС”, број 

22/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

29. 

– Годишњи 

финансијски 

извештај за 

осугуравајућа 

друштва ГФИ-

ОСИГ/РЕ 

 

Правилник о службеном 

регистру информација 

(„Службени гласник РС”, број 

22/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

30. 

– Полугодишњи 

финансијски 

извештај за 

привредна 

друштва ПФИ-

 

Правилник о садржини, 

форми и начину објављивања 

годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних 

 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

Службени 

гласник 

РС 



ПД друштава 

(„Службени гласник РС”, бр. 

14/12, 5/15 и 24/17) 

108/16) 

31. 

– Полугодишњи 

финансијски 

извештај за 

банке ПФИ-Б 

 

Правилник о садржини, 

форми и начину објављивања 

годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних 

друштава 

(„Службени гласник РС”, бр. 

14/12, 5/15 и 24/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

32. 

– Полугодишњи 

финансијски 

извештај за 

осугуравајућа 

друштва ПФИ-

ОСИГ/РЕ 

 

Правилник о садржини, 

форми и начину објављивања 

годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних 

друштава 

(„Службени гласник РС”, бр. 

14/12, 5/15 и 24/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

33. 

– Квартални 

финансијски 

извештај за 

привредна 

друштва КФИ-

ПД 

 

Правилник о садржини, 

форми и начину објављивања 

годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних 

друштава 

(„Службени гласник РС”, бр. 

14/12, 5/15 и 24/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 



34. 

– Квартални 

финансијски 

извештај за 

осугуравајућа 

друштва KФИ-

ОСИГ/РЕ 

 

Правилник о садржини, 

форми и начину објављивања 

годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних 

друштава 

(„Службени гласник РС”, бр. 

14/12, 5/15 и 24/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

35. 

– Квартални 

финансијски 

извештај за 

банке КФИ-Б 

 

Правилник о садржини, 

форми и начину објављивања 

годишњих, полугодишњих и 

кварталних извештаја јавних 

друштава 

(„Службени гласник РС”, бр. 

14/12, 5/15 и 24/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

36. 

– Проспект и 

основни 

проспект и 

оглашавање у 

вези са 

пројектом 

 

Правилник о форми, 

минималном садржају 

информација које треба 

укључити у проспект и 

основни проспект и 

оглашавању у вези са 

проспектом 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 14/13, 14/16 и 74/16) 

Правилник о садржини, 

форми и начину објављивања 

годишњих, полугодишњих и 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 



кварталних извештаја јавних 

друштава 

(„Службени гласник РС”, бр. 

14/12, 5/15 и 24/17) 

37. 

– Обавештење о 

намери 

преузимања 

  

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о преузимању 

акционарских друштава 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 107/09, 

99/11 и 108/16) 

и 

Правилник о садржини 

и форми понуде за 

преузимање 

(„Службени гласник 

РС”, број 7/17) 

Службени 

гласник 

РС 

38. – Образац  

Правилник о контном оквиру 

и финансијским извештајима 

за брокерско-дилерска 

друштва, Правилник о 

контном оквиру и 

финансијским извештајима за 

берзе 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/14, 137/14 и 143/14) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 



39. – Образац  

Правилник о организационим 

захтевима за пружање 

инвестиционих услуга и 

обављање инвестиционих 

активности и додатних 

услуга, члан 42. 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 44/12, 94/13 и 3/16) 

Правилник о давању дозволе 

за рад и условима за 

обављање делатности 

организатора тржишта, члан 

37, 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 44/12, 94/13, 3/16 и 

13/18) 

Правилник о извештавању 

Централног регистра, депоa и 

клирингa хартија од 

вредности: члан 12. 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 44/12 и 3/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

40. 

– Годишњи 

извештај о 

пословању за 

све обвезнике 

 
Правилник о контном оквиру 

и финансијским извештајима 

за друштва за управљање 

Други 

квартал 

2018. 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

Службени 

гласник 

РС 



извештавања инвестиционим фондовима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/14, 137/14 и 143/14 – 

исправка) 

године РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

41. 

– Годишњи 

извештај о 

пословању – 

додатак 

инвестиционог 

друштва 

 

Правилник о организационим 

захтевима за пружање 

инвестиционих услуга и 

обављање инвестиционих 

активности и додатних услуга 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 44/12, 94/13 и 3/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

42. 

– Образац 

објављен у 

пропису 

 

Правилник о условима за 

обављање делатности 

кастоди банке 

(„Службени гласник РС”, број 

41/11) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

43. 

– Образац 

објављен у 

пропису 

 

Правилник којим се 

прописује пријављивање 

података о стицању, односно 

отуђењу акција као и о 

вредности обављених 

стицања, односно отуђења за 

које није обавезно 

пријављивање 

(„Службени гласник РС”, број 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 



89/11) 

44. 

– Образац за 

пријаву 

сумњивих 

трансакција 

 

Правилник о злоупотребама 

на тржишту, одобрењу 

трговања током периода 

забране трговања и 

истраживању тржишта 

(„Службени гласник РС”, број 

15/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

45. 

– Месечни 

извештај о 

пословању 

организатора 

тржишта 

 

Правилник о давању дозволе 

за рад и условима за 

обављање делатности 

организатора тржишта 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 44/12, 94/13, 3/16 и 

13/18) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

46. 

– Месечни 

извештај о 

пословању 

Централног 

регистра, депоа 

и клиринга 

хартија од 

вредности 

 

Правилник о извештавању 

Централног регистра, депоa и 

клирингa хартија од 

вредности 

(„Службени гласник РС”, бр. 

89/11, 44/12 и 3/16) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о тржишту 

капитала 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 31/11, 112/15 и 

108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

47. – Образац  
Правилник о инвестиционим 

фондовима 

Други 

квартал 

2018. 

Комисија за 

хартије од 
 

Закон о инвестиционим 

фондовима 
Службени 

гласник 



(„Службени гласник РС”, број 

5/15) 

године вредности („Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

РС 

48. – Образац  

Правилник о условима за 

обављање делатности 

друштва за управљање 

инвестиционим фондовима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

15/09, 76/09, 41/11, 44/12, 

94/13 и 5/15) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о инвестиционим 

фондовима 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11) 

Службени 

гласник 

РС 

49. – Образац   

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о преузимању 

акционарских друштава 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 107/09, 

99/11 и 108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

50. 

– Обавештење о 

непостојању 

намере 

спровођења 

поступка 

понуде за 

преузимање 

 

Правилник о садржини и 

форми понуде за преузимање 

акција 

(„Службени гласник РС”, број 

7/17) 

Други 

квартал 

2018. 

године 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о преузимању 

акционарских друштава 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 107/09, 

99/11 и 108/16) 

Службени 

гласник 

РС 

51. 
– Обавештење о 

отуђењу акција 
 

Правилник о садржини и 

форми понуде за преузимање 

акција 

Други 

квартал 

2018. 

Комисија за 

хартије од 

вредности 

 

Закон о преузимању 

акционарских друштава 

(„Службени гласник 

Службени 

гласник 

РС 



(„Службени гласник РС”, број 

7/17) 

године РС”, бр. 46/06, 107/09, 

99/11 и 108/16) 

 


