
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

Будући да се овим законом уређују порески поступак и пореска администрација, како би се у 

процесном смислу допринело остваривању мера фискалне политике које се уређују материјалним 

пореским прописима, обрачун ефеката на бази измена и допуна овог закона није могуће 

прецизно исказати у апсолутном износу, због чега он није дат у овим износима сагласно одредби 

члана 40. став 2. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 

88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14).  

 

Постоји неколико кључних ефеката предложених промена у смислу јачања правне сигурности 

успостављањем јасних правила и прецизирањем појмова и поступака који осигуравају 

једнообразност у поступању Пореске управе чиме унапређују услове пословања обвезницима 

обезбеђујући извесност последица одређене пореско-правне ситуације, на који начин се отклања 

неизвесност која се јавља као последица неусаглашености у укупном правном оквиру за 

пословање. 

 

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

 

Предложена решења имају утицај на све учеснике у пореско-правном поступку, дакле како на 

саме пореске обвезнике и Пореску управу, тако и на остале субјекте који су обавезни да учине 

неку радњу у пореском поступку.  

 

Закон ће имати позитиван утицај на: 

 

Пореску управу – имајући у виду да ће се усвајањем нове организационе структуре Пореска 

управа растеретити непореских активности пребацивањем надлежности у области игара на срећу 

на Управу за игре на срећу, а тиме и непосредно на све пореске обвезнике – водећи рачуна о 

даљем унапређењу пословања у раду Пореске управе чиме се доприноси и бржем и 

једноставнијем раду Пореске управе. 

 

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

средњим предузећима). 

 

Примена овог закона не би требало да створи додатне трошкове пореским обвезницима, имајући 

у виду да новоформирана Управа за игре на срећу преузима запослене у Пореској управи – 



Сектору за игре на срећу, као и предмете, информациони систем, архиву, опрему и средства за 

рад. 

 

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

створити. 

 

Као што је наведено, порески обвезници (привредни субјекти и физичка лица) неће сносити 

директне трошкове доношењем овог закона, али се такође оцењује се да је потреба за 

превазилажењем проблема већа од могућих индиректних трошкова које би примена овог закона 

могла створити.  

У погледу одредаба којима се прописује да Управа за игре на срећу почев од 1. марта 2019. године 

преузима надлежности Пореске управе за обављање послова у области игара на срећу, који су 

према ЗПППА, у надлежности Министарства финансија – Пореске управе, указујемо да се кроз 

одредбе Нацрта закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је такође у 

процедури усвајања, прописује да новоформирана Управа за игре на срећу преузима запослене у 

Пореској управи – Сектору за игре на срећу, као и предмете, информациони систем, архиву, 

опрему и средства за рад. 

Наведени пренос надлежности предложен је из разлога унапређења ефикасности контроле 

пословања у области игара на срећу, имајући у виду да ће се усвајањем нове организационе 

структуре Пореска управа растеретити непореских активности пребацивањем надлежности у 

области игара на срећу на Управу за игре на срећу, те потребу постојања јединственог надзора у 

наведеној области сходно одредбама закона који уређује инспекцијски надзор. 

 

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

конкуренција. 

 

Оцењује се да примена Закона неће допринети стварању нових привредних субјеката али ће, у 

одређеној мери, посредством побољшања услова пословања и јачању правне сигурности 

посредно позитивно утицати на очување тржишне конкуренције. 

 

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

 

Приликом израде овог законског решења усвојене су иницијативе за изменом појединих 

одредаба закона, како од стране пореских обвезника, тако и бројних државних органа и других 

организација. 



Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 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 – Пореска управа (за јавне приходе које утврђује, наплаћује и 

контролише) и надлежни порески органи јединица локалних самоуправа (за своје изворне јавне 

приходе – локалне порезе које утврђује, наплаћује и контролише) надлежни су за спровођење 

Закона. 

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним публиковањем Билтена службених 

објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, њиховим објављивањем на 

званичној интернет страни, као и на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, 

информисаност и доступност информацијама, како би се на овај начин допринело остваривању 

циљева постављених доношењем Закона. 

Како би се остварили циљеви који се доношењем овог закона желе постићи, по потреби ће ово 

министарство давати мишљења о његовој примени, а органи управе одговарајућа упутства за 

његово спровођење. 

Такође, указујемо да ће се у оквиру Пореске управе припремити инструкције за поступање, како 

би се обезбедила једнообразна примена одредаба закона које ће се односити, како на поступање 

надлежних организационих јединица Пореске управе, тако и на саме пореске обвезнике. 


