
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Очекује се да ће по основу опорезивања прихода од угоститељских услуга, а имајући 

у виду процене да се у „сивој зони” налази око 30.000 давалаца те врсте услуга, за које је 

циљ да се стимулативном мером пореске политике у виду ниске и предвидиве пореске 

обавезе, уведу у легалне токове, доћи до повећања прихода локалне самоуправе. 

  

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

 

Предложена решења у закону утицаће на физичка лица која пружају угоститељске 

услуге у угоститељским објектима домаће радиности и објектима сеоског туристичког 

домаћинства сагласно законима којима се уређују угоститељство и туризам. Предложеним 

решењима створиће се стимулативни услови у смислу повољног пословног амбијента и 

предвидивих пореских обавеза за лица која пружају наведене услуге, а која лица у већем 

делу сада послују у „сивој зони” чиме обављање наведене делатности доводе под мере 

којима би могла да буде санкционисана даља њихова активност. 

 Поред тога, кроз законске измене предлаже се да се програми учешћа запослених у 

улагању ослободе пореза на зараде, под условима који су таксативно опредељени. На овај 

начин бесплатним давањем, односно повлашћеним условима куповине хартија од 

вредности, удела односно акција саме компаније или њених повезаних лица („програми 

учешћа запослених у улагању”), утиче се на запослене (повећање мотивације и 

одговорности запослених према радним задацима) и послодавце (помоћ компанијама у 

ранијој фази пословања). 

 Утиче се на приход оних физичка лица који као клијенти банке по основу отплате 

проблематичног кредита, имају могућност да сагласно предложеним изменама Закона, 

остваре пореско изузимање по основу отписа дела потраживања закључивањем вансудског 

поравнања са банком, док се банци омогућава смањење проблематичних кредита. 

 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди  

 

Предложена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима и привреди.                                     

Наиме, предложеним решењима уређује се део који се односи на активности у области  

пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима домаће радиности и објектима 

сеоског туристичког домаћинства, на начин да се стварају подстицајни услови у виду 

минималног пореског оптерећења на годишњем нивоу за лица која се баве тим 

активностима. 

Поред тога, пореско ослобођење по основу зараде на примања која остваре 

запослени од послодавца или с њим повезаног лица, у оквиру програма учешћа запослених 

у улагању, има за циљ подстицање дугорочног улагања и штедње грађана на начин да 

запослени акције чувају и својим радом увећавају њихову вредност. 

 

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. 

 



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

и тржишна конкуренција  

 

Предложеним законом подржава се стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција у области пружања угоститељских услуга од стране 

физичких лица која ту активност обављају у објектима домаће радиности и објектима 

сеоског туристичког домаћинства, као и легализација активности у области пружања 

угоститељских услуга које су се одвијале у сивој зони. 

 

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 

заинтересоване 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. 


