
I. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

  Овим законом предложене су посебне погодности за привредна друштва у 

поступку финансијског реструктурирања које се (у складу са законом који уређује 

споразумно финансијско реструктурирње привредних друштава) спроводи ради поновног 

уређивања дужничко – поверилачких односа поводом дуга, односно потраживања којим 

дужник и поверилац слободно располажу. Наиме, предложено је да се обвезнику у 

својству повериоца у поступку финансијског реструктурирања, отпис вредности 

појединачних потраживања призна као расход, под условом да се ради о потраживањима 

која су обухваћена финансијским реструктурирањем које се спроводи у складу са законом 

који уређује споразумно финансијско реструктурирње привредних друштава. Имајући у 

виду да се споразумно финансијско реструктурирање спроводи добровољно,  а најкасније 

пре покретања стечајног поступка,  предложене мере би требало да доведу до већег 

интересовања привредних друштава (како оних у својству поверилаца, тако и оних у 

својству дужника) за финансијско реструктурирање, чијим спровођењем би се омогућио 

опоравак и одржив наставак пословања привредног друштва у финансијским тешкоћама. 

            Такође, предложено ослобађање од плаћања пореза на добит правних лица 

обвезника – корисника слободне зоне, за опорезиву добит остварену обављањем 

производне делатности у зони, требало би стимулативно да делује на те обвезнике, у 

смислу повећања производње, извоза и девизног прилива, отварања нових радних места, 

повећања директних страних инвестиција, трансфер нових технологија, укључујући и 

индиректни ефекат на целокупну привреду, преко сарадње привредних друштава из 

слободних зона са привредним друштвима и осталим привредним субјектима ван зоне.  

           Предложено изузимање од опорезивања (порезом по одбитку) прихода које  

нерезидентно правно лице оствари по основу камате на дужничке хартије од вредности, 

чији је издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или 

Народна банка Србије, повољно ће утицати на заинтересованост страних правних лица за 

ове хартије од вредности, а самим тим и на повећани обим њихове продаје. 

             Генерално, предложена решења у оквиру Нацрта закона требало би стимулативно 

да делују на привредне субјекте у Републици, укључујући и оснивање нових. 

 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 (10%), 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 је основни разлог доношења овог закона усвајање Закона о 

споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава, те да је, с тим у вези, 

Нацртом закона предложено признавање расхода по основу отписа потраживања које 

поверилац има од друштва у финансијским тешкоћама,  предложена решења позитивно ће 

утицати на привредна друштва која (као повериоци) не могу да наплате своја 

потраживања од дужника, као и на друштва која (у својству дужника) нису у могућности 

да редовно и на време сервисирају своје обавезе према повериоцима.  



Такође, предложени порески подстицај (у виду ослобођења од плаћања пореза за 

добит остварену обављањем производне делатности у зони) за она привредна друштва 

која у слободним зонама обављају производну делатност, утицаће на подстицање јачања 

слободних зона у смислу повећање производње, извоза и девизног прилива, отварање 

нових радних места, повећање директних страних инвестиција, трансфер нових 

технологија и др., укључујући и индиректни ефекат на целокупну привреду, преко 

сарадње привредних друштава из слободних зона са привредним друштвима и осталим 

привредним субјектима ван зоне. 

 

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

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 никакве додатне трошкове, 

већ управо треба да у наредном периоду допринесе још реалнијем утврђивању опорезиве 

добити, што је у интересу пореских обвезника – правних лица.  

 

       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. 

 

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

тржишна конкуренција? 

 

      Имајући у виду претходно наведено, овај закон ће стимулативно деловати на 

привредне субјекте, што значи да треба стимулативно да делује и на оснивање нових 

привредних субјеката, као једног од услова за јачање тржишне конкуренције. 

       

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

 

 У поступку припреме овај закон достављен је и другим надлежним органима са 

чијим делокругом рада су повезана предложена решења, а посебно Пореској управи која је 

задужена за примену одредаба овог закона. Осим тога, измена појединих одредаба је и 

иницирана од стране пореских обвезника. 

  

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

доношењем Закона намерава? 

 

 Министарство ће координирати са надлежним органима, првенствено са Пореском 

управом, како би се пратила примена овог закона, евентуални проблеми и сл, и даваће се 

мишљења како би се обезбедила јединствена примена прописа и јединствено остварили 

циљеви доношења Закона. 

 


