
 

6. 
ПРЕПОРУКА Објављивање аката Пореске управе који се примењују у односу на трећа лица 

регулаторно тело 
(надлежно за спровођење) 

 

Пореска управа 

начин спровођења Пореска Управа ће све своје акте (правилници, наредбе, упутства, наредбе, обавезне 

инструкције), који се примењују на неодређени круг трећих лица, објавити на својој интернет 

страници и исти морају бити доступни трећим лицима на интернет страни Пореске управе за 

све време важења. 

рок за спровођење  01.02.2010. године  
Подносилац иницијативе Савет страних инвеститора 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Запосленима у пореској администрацији, постојећим законским одредбама, остављена је велика могућност коришћења 

дискреционих  овлашћења приликом доношења одлука и често се у пракси у односу на трећа лица примењују акти који 

нигде нису објављени. 

Чланом 167. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, предвиђено је да Пореска управа обезбеђује 

јединствену примену пореских прописа на територији Републике непосредним издавањем интерних аката (упутства, 

наредбе, инструције и др.) Проблем који настаје у пракси, везан је за честу злоупотребу овог члана од стране Пореске 

управе. У великом броју случајева издају се интерна акта, која директно имају утицаја на трећа лица и везана су за 

одређене поступке и процедуре, на пример издавање уверења о измиреним пореским обавезама или поступак сравњења 

стања дуга пореског обвезника. Основни проблем састоји се у томе  што интерна акта која непосредно утичу на права и 

обавезе пореских обвезника нису објављена ни у једном службеном гласилу и порески обвезници не знају своја права и 

обавезе, односно начин на који треба да посупају. Директна последица је неуједначено поступање Филијала Пореске 

управе у истим питањима као и велика могућност арбитрарног понашања и одлучивања запослених у пореским 

органима. Додатно, неуједначена примена прописа ствара услове за појаву корупције у поступању службеника Пореске 

управе у појединачним поступцима. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Спровођењем препоруке омогућиће се једнообразна примена пореских прописа од стране пореских органа на 

територији Републике, већа транспарентност, као и већа правна сигурност за привредне субјекте.  

 


