
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 

1. Који су проблеми које Закон треба да реши, односно који су циљеви 

који се законом постижу? 

 

Доношењем овог закона стварају се једнака права и обавезе за све субјекте, 

тако да се обезбеђује транспарентност у његовој примени, с једне стране, а с друге стране 

стабилнији прилив средстава од тaкси у републички буџет.  

 

2. Да ли су разматране могућности да се проблеми реше без 

доношења Закона? 

 

Имајући у виду да су предложена решења законска материја, уређивањем 

материје републичких административних такси Законом, даје се допринос правној 

сигурности и уједно обезбеђује транспарентност у вођењу таксене политике, нема 

могућности да се проблеми реше без доношења закона. 

 

3. Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема? 

 

Доношење овог закона је најбоље решење јер се њиме, уз поштовање начела 

правне сигурности, уређује плаћање таксене обавезе за захтев заинтересованих лица и за 

списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно врше, као и потреби за 

усаглашавањем предмета таксене обавезе са списима и радњама који су у надлежности 

органа за чији се рад републичка административна такса плаћа, било да је реч о новим 

пословима у оквиру надлежности органа, измени списа и радњи, односно престанку 

основа за вршење појединих списа и радњи за које је сада прописана такса 

 

4. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

Закон ће имати позитиван утицај на: 

- правни систем Републике Србије – усаглашава се предмет таксене обавезе 

са списима и радњама из надлежности републичких органа (Министарства унутрашњих 

послова, Министарствa рударства и енергетике, Министарства градјевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре, Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, Министарствa за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања); 

- на обвезнике држављане Републике Србије (визе типа: „Б”- виза на 

бродску и поморску књижицу, „М”- виза која се издаје на основу међународног споразума 

и „С”- виза која се издаје на путну исправу службеног особља) имајући у виду да су 

Законом о изменама и допунама Закона о путним исправама („Службени гласник РС”, број 

62/14) укинуте су поморска и бродарска књижица снабдевена визом, као врста путне 

исправе.  

 

5. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима)? 

 

 Републичке административне таксе се наплаћују у циљу подмирења 



трошкова проузрокованих радњама органа приликом пружања конкретних услуга на 

захтев заинтересованих лица.  

 

6. Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити? 

 

 Имајући у виду да се републичке административне таксе плаћају када 

заинтресовано лице захтева доношење списа, односно извршење одређене радње од 

стране органа, да је износ такси за одговарајуће списе и радње опредељен у односу на 

њихову сложеност, те да приход по том основу припада буџету Републике Србије, с једне 

стране, као и да Република Србија (између осталог) уређује и обезбеђује организацију и 

рад републичких органа, с друге стране, позитивне последице доношења овог закона 

огледају се, између осталог, у обезбеђењу средстава, као прихода Републике Србије, за 

подмирење трошкова органа насталих у поступку издавања списа, односно за извршење 

радњи на захтев заинтересованих лица што би, кроз извршење буџета, требало да 

допринесе стварању услова за ефикаснији рад органа.  

 

7. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката 

на тржишту и тржишна конкуренција? 

 

 Републичке административне таксе представљају јавни приход који 

Република наплаћује за за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и 

радње које њени органи доносе, односно врше физичким лицима и привредним 

субјектима, на њихов захтев. С тим у вези, предложене измене и допуне Закона, с обзиром 

на питања која уређују, немају за циљ подстицање стварања нових привредних субјеката 

на тржишту, нити тржишне конкуренције. 

 

8. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

Закону? 

 

У поступку припреме овог закона остварена је сарадња са органима за чији 

се рад такса плаћа, а који су поднели иницијативу за измену и допуну Закона. 

Министарство финансија размотрило је иницијативе тих органа и, по сачињавању текста 

Нацрт закона исти је достављен надлежним органима на мишљење.  

 

9. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се 

остварило оно што се доношењем Закона намерава? 

 

Министарство финансија надлежно је за давање мишљења у примени 

Закона.  

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним публиковањем Билтена 

службених објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, као и на 

други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, информисаност и доступност 

информацијама, како би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених 

доношењем Закона. 


