
 

20. 
ПРЕПОРУКА Измена одредбе која се односи на заштитну меру забране обављања делатности 

регулаторно тело 

(надлежно за спровођење) 
 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о порезу на добит предузећа ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа ("Сл. гласник 

РС", бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003 и 84/2004), којим ће се предвидети измена одредбе члана 113. који се 

односи на заштитну меру забране обављања делатности тако што ће се: 

1. брисати део одредбе који је прописивао да се ова мера може изрећи када се уз пореску пријаву не 

поднесе документација у складу са чл. 34, 63, 64, 65. и 70. Закона,  

2. прецизирати да се у случају подношења нетачних података ова мера може изрећи само ако је такво 

поступање за последицу могло да има значајно смањење пореске основице. 

рок за спровођење  31.03.2010. 

* Препорука је делимично спроведена кроз Нарцт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа бр. 

011-00-912/2009'-04 од 02.12.2009.године у делу који се односи на брисање дела одредбе који је прописивао да се 

ова мера може изрећи када се уз пореску пријаву не поднесе документација у складу са чл. 34, 63, 64, 65. и 70. 

Закона, док је у делу који се односи на прецизирање да се у случају подношења нетачних података ова мера 

може изрећи само ако је такво поступање за последицу могло да има значајно смањење пореске основице, 

одбијена, те се од другог дела препоруке одустаје. 

Подносилац иницијативе  Савет страних инвеститора 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Тренутна могућност изрицања заштитне мере забране обављања делатности у трајању од 3 до 12 месеци и то за нејасно дефинисане 

поступке пореских обвезника („не подношење пореске пријаве и пријављивање у пореском обрасцу нетачних податакa“) даје огромна 

дискрециона права пореским органима јер су им за исту врсту поступања пореских обвезника „на располагању“ како казнене одредбе 

прописане Законом о порезу на добит предузећа тако и одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Једини резултат 

овакве мере је довођење обвезника у ситуацију у којој је због забране обављања делатности доведен не само у ситуацију да му је угрожено 

даље постојање већ и у ситуацију да не може да испуњава своје обавезе ни према држави што на крају директно утиче на смањење 

буџетских прихода. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Повећање правне сигурности; онемогућавање арбитрарног тумачења предметних одредби од стране пореских органа; смањење корупције; 

Повећање буџетских прихода; 

 


