
VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Процењује се да ће решења предложена овим законом свеукупно имати уравнотежен 

ефекат на буџет, посебно имајући у виду да није предложена измена стопе пореза на добит (15%), 

која се примењује на опорезиву добит (основицу) утврђену у пореском билансу, па из тих разлога, 

нумерички аспект предложених измена није презентован. 

 

             1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

 

 Имајући у виду да су основни разлози за доношење овог закона садржани првенствено у 

потреби стварања услова за адекватнију примену Закона у смислу прецизирања појединих норми, 

исти ће имати позитиван ефекат на пореске обвезнике пореза на добит правних лица у смислу 

уједначавања пореског третмана појединих расхода, као и на банке у смислу поједностављења 

услова за отпис потраживања по основу ненаплативих кредита.  

     

 2) Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди (нарочито малим и 

средњим предузећима)? 

 

 Овај закон односи се само на правна лица, а његова примена неће привредним субјектима 

(па ни малим и средњим предузећима) створити додатне трошкове, већ управо треба да у 

наредном периоду допринесе једноставнијем и праведнијем утврђивању опорезиве добити.  

 

 3) Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају трошкове које ће 

он створити? 

 

 Како је већ наведено, примена овог закона неће изазвати додатне трошкове, а у наредном 

периоду ће допринети једноставнијем и праведнијем утврђивању добити, односно прецизирању 

појединих одредаба у циљу адекватније и ефикасније примене законских решења. 

 

 4) Да ли се Законом подржава стварање привредних субјеката на тржишту и тржишна 

конкуренција? 

 

 Овај закон утиче на постојеће привредне субјекте и не стимулише стварање нових 

привредних субјеката на тржишту нити на тржишну конкуренцију. 



 

 5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону?  

 

 У поступку припреме овог закона размотрене су све пристигле иницијативе за измену 

закона и сагледана могућност њихове интеграције у Нацрт закона. Нацрт закона је објављен на сајту 

Министарства финансија, те су све заинтересоване стране имале могућност да се упознају са 

предложеним изменама и допунама. Поред наведеног, овај закон достављен је надлежним 

органима са чијим делокругом рада су повезана предложена решења. 

  

 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 Србије, 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. 


