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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Уколико жели да оствари увид у пореске картице, порески обвезник мора да поднесе писани захтев Пореској управи 

и наведе пореске рачуне оних картица које жели да добије, и то у два примерка, потписана и оверена од стране 

овлашћеног лица у предузећу. За предају тог захтева, у просеку се пред писарницом чека око 45 мин. Како порески 

обвезник не зна које су картице проблематичне у моменту подношења захтева, обично се тражи излиставање свих 

картица пореског обвезника са стањем на тај дан. То подразумева губљење времена референта у Управи који без 

потребе мора да излистава све картице, уместо само оних које нису на нули. Поред губљења времена, излиставнаје је и 

финансијски трошак за папир на коме се штампа. То је у просеку око 25 картица за сваког обвезника, што опет значи око 

100 штампаних листова. Пошто се не штампају само потребне, већ све картице, практично, око 85% је беспотребно 

штампано. Одштампане картице може преузети или директор предузећа лично или лице које је он овластио. Медјутим, 

овлашћење мора бити оверено у суду, тако да директор мора ићи у суд, заједно са лицем које жели да овласти. 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

Проблем је може решити на следећи начин: 

1. Сваки порески обвезник који жели да има приступ подацима електронским путем, пријавио би Пореској управи 

потребу за том услугом; 

2. Од Пореске управе би добио своју шифру за приступ подацима; 

3. Сваки приступ би остао евидентиран (датум, време приступа и шифра обвезника који приступа остају у 

евиденцији  Пореске управе. 

4. Обвезник може само да види али не и да врши промене на картицама; 

5. За ON-LINE приступ, није потребно ангажовања референта Пореске управе; 

6. Порески обвезник може овластити књиговодствени сервис за електронски приступ. 



 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 
Предности електронског увида у картице: 

1. Уштеда времена и средстава пореских обвезника и смањење трошкова ионако прескупе државе. Наиме, нема потребе за 

физичким контактом обвезника са референтом јер се у просеку, на лични контакт са службеницима, губи и до три сата , и то до 

момента добијања картица у руке а под условом да је фирма тик поред зграде управе, односно да нема губљења времена у 

саобраћају. 

2. У шалтер сали Управе, нема гужви а референти управе имају више времена за конкретан рад на предметима. 

3. Могућност комуникације са управом 24 сата он-лине и несметаног увида у картице и после радног времена Управе. 

4. Електронским прегледом картица омогућено је обвезнику да има прецизан увид у картице појединачних рачуна и нема 

потребе за штампањем картица, трошењем енормних количина радног времена и средстава за папир и рад штампача. 

5. Транспарентност у раду Управе која омогућава увид у картице у сваком тренутку са могућношћу провере књижења 

исправки откривених грешака на картицама, с обзиром на то да долази до грешака на картицама и приликом исправки до сада 

пронађених грешака. 

6. Могућност да књиговодствене фирме, уз овлашћење и у име својих клијента а пореских обвезника, електронским путем 

посредују. То би омогућило додатну уштеду времена у односну на садашњу комуникацији измедју референата пореске управе и 

нестручних пореских обвезника тако да би референти комуницирали само са стручним особљем сервиса. 

 

ТРОШКОВИ СРАВЊЕЊА И УВИДА У СТАЊЕ НА ПОРЕСКИМ КАРТИЦАМА 

тарифа у дин. 252,18 

време потребно да за поступање по 

обавези 

2h 

трошак појединачне процедуре (у 

дин) 

504,36 

додатни трошкови ( у дин.) 0,00 

укупан трошак појединачне 

процедуре  (у дин.) 

504,36 

учесталост  у току године 2 

Број привредних субјеката 333.934,00 

укупан трошак привреде  на 

годишњем нивоу (у дин.) 

336.845.904,00 

 

 

 



Појашњење табеле по ставкама 

 Тарифа је цена сата радника који обавља административну процедуру,  израчуната је као просек просечне зараде за месец 

јун, јул и август на основу података Републичког завода за статистику; 

 Време потребно за испуњавање административне обавезе је процењено на основу обављених интервјуа и њихове касније 

стандардизације; 

 Трошак појединачне процедуре представља производ тарифе и времена потребног да се обави процедура; 

 Укупан трошак процедуре представља збир трошка појединачне процедуре и додатних трошкова; 

 Учесталост представља просечан годишњи број сравњења пореских картица; 

 Укупан трошак представља производ укупних трошкова појединачне процедуре, учесталости и броја привредних субјеката. 

 Број привредних субјеката регистрованих у АПР-у на дан 06.11.2009. године. Привредна друштва – 109.595; Предузетници 

– 224.339. 

 


