
се доносе у вези са уписима у Регистар спортских организација, односно друштава, 

односно савеза. Имајући у виду захтеве привреде да се конкретни списи и радње 

прописани законом укину и тешке услове у којима домаћа привреда послује, предложено 

је брисање предметних тарифних бројева. 

 Уз члан 2. 

 Предлаже се брисање Тарифног броја 41. ст. 1. и 6. Одељка А Тарифе којим се 

бришу списи и радње код надлежног органа за захтев за издавање саобраћајне дозволе, 

потврде о привременој регистрацији и регистрационе налепнице и одјаву возила, односно 

за издавање саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице. 

Уз члан 3. 

Предлаже се брисање Тарифног броја 224. Одељка А Тарифе, којим су прописани 

списи и радње за обавештење о разврставању правних лица по делатностима и одређивању 

матичног броја, односно  за обавештење о промени делатности правних лица, имајући у 

виду да су активности Републичког завода за статистику у вези са издавањем матичног 

броја и евиденцијама делатности правних лица минимализоване, с обзиром да се посао тог 

завода своди на преузимање електронских података од Агенције за привредне регистре 

која у потпуности спроводи те процедуре. 

  

            Уз члан 4. 

            Прописује  се време ступања на снагу овог закона. 

 

IV.  СРЕДСТВА НЕОПХОДНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства у буџету 

Републике Србије. 

             V. РАЗЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК 

            Разматрање и доношење Закона по хитном поступку предлаже се у складу са 

чланом 164. Пословника Народне скупштине Републике Србије. Доношење Закона по 

хитном поступку неопходно је имајући у виду да је потребно створити услове за адекватну 

примену измена прописа из области републичких административних такси.  

 VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА: 

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

 Предложена решења из овог закона имаће позитиван утицај на привредне субјекте, 

у смислу побољшања пословне климе, с обзиром да се укидањем предложених списа и 

радњи код органа, за које се плаћала републичка административна такса, смањују 

трошкови  привреде, што олакшава њено пословање, имајућу у виду тешке услове у којима 

домаћа привреда послује. 



Такође,  предложена решења из овог закона имаће позитиван утицај и на физичка 

лица, јер се укидањем предложених списа и радњи за које се плаћала такса (нпр. списи и 

радње код надлежног органа за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о 

привременој регистрацији и регистрационе налепнице и одјаву возила, односно за 

издавање саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице) растерећују физичка лица од 

тих давања, имајући у виду лошу материјалну ситуацију грађана. 

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

малим и средњим предузећима)? 

Примена овог закона растеретиће грађане и привреду, обзиром да се укидањем 

предложених списа и радњи код органа, за које се плаћала републичка административна 

такса, смањују трошкови  привреде, што олакшава њено пословање, а такође, укидају и 

одређени предложени списи и радње за које су, између осталог, и физичка лица плаћала 

таксе. 

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

које ће он створити? 

Позитивне последице доношења закона су такве да не изазивају додатне трошкове 

привредних субјеката, односно физичких лица.  

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

и тржишна конкуренција? 

Предложена законска решења имају неутралан ефекат у смислу повећања броја 

нових привредних субјеката обвезника републичке административне таксе.     

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

Током рада на закону заинтересоване стране имале су активно учешће у раду. 

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

доношењем закона намерава? 

Министарство финансија и привреде, као обрађивач закона, координираће 

активности са надлежним органима, како би се обезбедила примена овог закона. 

 

 

 

 

 

 


