
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Имајући у виду да је разлог за доношење Закона о изменама и допунама 

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, утврђивање и плаћање доприноса 

за предузетника који остварује накнаду зараде за време трајања породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, а да је 

према добијеним подацима од Пореске управе, број тих обвезника доприноса (у моменту 

добијања података), око 500, сматра се да је целисходно да обавеза плаћања доприноса за 

та лица буде уређена не предложени начин. Анализа ефеката закона не садржи нумеричке 

показатеље ефеката на приходе буџета имајући у виду мали број обвезника доприноса по 

наведеном основу. 

 

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

  Уређивање института утврђивања и плаћања доприноса за наведену 

категорију обвезника, на начин како је предложено Законом, требало би да утиче на 

смањење фискалног оптерећења тих обвезника - предузетника који остварује накнаду 

зараде за време трајања породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета, а делатност наставља да обавља преко 

овлашћеног пословође. 

 

2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

 Примена Закона не би требало да створи додатне трошкове грађанима и 

привреди.  

 

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

које ће он стварати 

 Навели смо да примена Закона не би требало да има додатне трошкове за 

обвезнике доприноса. 

 

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

тржишту и тржишна конкуренција 

 Овим законом се уређује плаћање доприноса за обавезно социјално 

осигурање физичких лица, у предметном случају предузетника који остварују накнаду 

зараде за време трајања породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и 

одсуства са рада ради посебне неге детета, а делатност настављају да обављају преко 

овлашћеног пословође, па предложена законска решења немају за превасходни циљ 

подстицање стварања нових привредних субјеката. 

 

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 изнесу своје ставове, од којих су неки уграђени у овај закон. 

 

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

доношењем закона намерава 



 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 Закона. 

 


