
VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

Закон ће имати утицаја на: 

-буџет Републике из разлога проширивања обухвата пореских обвезника; 

-сва страна лица, тј. лица која на територији Републике немају седиште, односно 

пребивалиште, а која врше промет добара и услуга у Републици тако што ће им се 

обезбедити да, преко пореског пуномоћника, остваре сва права и испуне све обавезе које 

имају обвезници са седиштем, односно пребивалиштем у Републици; 

-обвезнике ПДВ који врше промет добара и услуга из области грађевинарства 

другим обвезницима ПДВ, односно Републици, републичком и покрајинском органу, 

органу локалне самоуправе и правном лицу основаном у циљу обављања послова државне 

управе и локалне самоуправе, независно од тога да ли обвезници ПДВ који врше 

предметни промет имају статус извођача радова, односно да ли примаоци добара 

иуслуга имају статус инвеститора у складу са законом којим се уређују планирање и 

изградња; 

-на обвезнике ПДВ који врше промет услуга смештаја у угоститељским објектима, 

као што су: хостели, пансиони, преноћишта, сеоска туристичка домаћинства, ловачке виле 

и др, из разлога изједначавања пореске стопе ПДВ којом се опорезује промет услуга 

смештаја у тим објектима са пореском стопом ПДВ којом се опорезује промет услуга 

смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима; 

-на обвезнике ПДВ који врше превоз путника и њиховог пртљага на територији 

Републике у међумесном и међународном саобраћају, из разлога изједначавања пореске 

стопе ПДВ којом се опорезује промет услуга превоза путника у градском и приградском 

саобраћају са пореском стопом ПДВ којом се опорезује промет услуга превоза путника у 

међумесном и међународном саобраћају; 

-на физичка лица којима се пружају услуге смештаја у угоститељским објектима, 

као што су: хостели, пансиони, преноћишта, сеоска туристичка домаћинства, ловачке виле 

и други угоститељски објекти и услуге превоза путника и њиховог пртљага на територији 

Републике у међумесном и међународном саобраћају, а које се, према важећим законским 

решењима, опорезују по општој стопи ПДВ. 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим правним лицима) 
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Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове грађанима и 

привреди. 

3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити 



С обзиром да примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове, није 

потребно посебно образлагати да ли су позитивне последице доношења закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити. 

4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 

и тржишна конкуренција 

Закон може да утиче на стварање нових привредних субјеката на тржишту и на 

тржишну конкуренцију у области пружања услуга смештаја у угоститељским објектима 

иобласти превоза путника у друмском саобраћају. 

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

Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним органима. 

6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава 

Министарство финансија је надлежно за спровођење овог закона, за његову 

уједначену примену на територији Републике, као и за давање мишљења у вези његове 

примене. 

Посебно истичемо, да ће се периодичним публиковањем Билтена службених објашњења и 

стручних мишљења за примену финансијских прописа, као и на други погодан начин, 

додатно обезбедити транспарентност, информисаност и доступност информацијама, како 

би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем закона. 


