
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Очекује се да ће по основу повећања месечног неопорезивог износа зараде и 

олакшица предложених овим законом као и Законом о изменама и допунама Закона о 

доприносима за обавезно социјално осигурање, ефекат предложених решења на буџет 

Републике износити укупно око 11,6 милијарди динара бруто губитка прихода, а који се 

сматра оправданим имајући у виду ефекте у смислу подстицања запошљавања. 

 

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

 

Предложена решења у закону утицаће на послодавце - правна лица и предузетнике 

који започињу обављање сопствене делатност, и то се првенствено односи на младе који су 

завршили школовање. Продужењем постојећих пореских олакшица послодавцима из 

приватног сектора даје се могућност да наставе са коришћењем постојећих фискалних 

подстицаја или да започну са њима а све у циљу стварања претпоставки како би се 

инвестирало у радна места и запошљавали више лица. 

Поред тога, овај закон ће утицати и на физичка лица која заснују радни однос код 

послодавца који користи постојеће олакшице јер ће им се омогућити остваривање права из 

радног односа и по том основу права из обавезног социјалног осигурања - права из 

пензијског и инвалидског осигурања, права из здравственог осигурања и права по основу 

осигурања за случај незапослености.  

Кроз повећање неопорезивог износа створиће се услови за даље фискално 

растерећење зарада чиме се стварају претпоставке за стимулисање нових запошљавања.  

Предложене измене ће утицати и на предузетнике који воде пословне књиге по 

систему простог књиговодства у смислу стварања услова за поједностављење те врсте 

евиденција. 

 

2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди  

 

Предложена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима и привреди. 

Предложеном новом олакшицом омогућава се да послодавци смање трошкове свог 

пословања и да изаберу за њих најповољнију пореску олакшицу.  

 

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

које ће он стварати  

 

Предложена решења не стварају трошкове ни грађанима ни привреди с обзиром да 

имају за циљ даље стварање услова за прилив инвестиција, запошљавање и привредни раст 

кроз обезбеђивање повољнијих услова привређивања растерећењем привредних субјеката - 

послодаваца који заснују радни однос са новим лицима. С тим у вези послодавци имају 

могућност да се определе за ону олакшицу која је за њихово пословање најоптималнија. 

Позитивне последице доношења овог закона односе се на отклањање сиве зоне у 

области запошљавања и њено превођење у легалне токове. Овом мером подстиче се легално 

запошљавање и самим тим побољшање положаја лица која су незапослена, односно која 

раде али нису пријављена на обавезно социјално осигурање. Ова мера представља једну од 



мера реформе пословног окружења које имају за циљ смањење ризика и трошкова 

пословања у Републици Србији. 

 

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

и тржишна конкуренција  

 

Имајући у виду измене које се односе на пореско ослобођење код опорезивања 

прихода физичких лица по основу зараде, предложено законско решење утиче на развој 

приватног сектора стварањем услова за подстицање оснивања привредних субјеката, 

нарочито лица која први пут започињу обављање сопствене делатности. 

 

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

 

Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним министарствима и другим 

надлежним органима, тако да је заинтересованим странама пружена прилика да се изјасне 

о предложеном закону. 

У поступку припреме текста Нацрта закона размотрене су пристигле иницијативе за 

измену закона 

Текст Нацрта закона објављен је на сајту Министарства финансија тако да су све 

заинтересовани стране имале прилику да се изјасне на закон. 

 

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

доношењем закона намерава  

 

Министарство финансија надлежно је за спровођење предложеног закона, за његову 

уједначену примену на територији Републике, као и за давање мишљења о његовој примени. 

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 приступ 

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

доношењем овог закона. 


