Образложење
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тач. 6. и 15.
Устава Републике Србије, којим је предвиђено да Република Србија, између осталог,
уређује и обезбеђује, порески систем и финансирање остваривања права и дужности
Републике Србије утврђених Уставом и законом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Разлози за доношење овог закона садржани су у чињеници да су у циљу
побољшања пословне климе, идентификовани одређени трошкови привреде, који
отежавају њено пословање и утичу на смањење инвестиција. Наиме, привредни субјекти
указују на велики број намета које плаћају и њихову висину, указујући да су у великом
броју случајева исти уведени неосновано. Имајући у виду захтеве привреде да се
конкретне обавезе прописане законом укину, тешке услове у којима домаћа привреда
послује, као и лошу материјалну ситуацију грађана, овим законом предлаже се да се бришу
у Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за списе и радње
органа у Републици Србији, Тарифни бр. 20, 22, 24. и 224. Дакле, предлаже се да се овим
законом бришу списи и радње за које се плаћа републичка административна такса и то: за
решења која се доносе у вези са регистровањем задужбина, фондација и фондова; за
решења која се доносе у вези са регистровањем удружења; за решења која се доносе у вези
са уписима у Регистар спортских организација, односно друштава, односно савеза; као и за
обавештење о разврставању правних лица по делатностима и одређивању матичног броја,
односно за обавештење о промени делатности правних лица.
Такође, предлаже се брисање у Тарифном броју 41. ст. 1. и 6. Одељка А Тарифе.
Наиме, предлаже се да се бришу списи и радње за које се плаћа републичка
административна тaкса 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.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА
Уз члан 1.
Предлаже се брисање одредаба Тарифног бр. 20, 22. и 24. у Одељку А Тарифе
републичких административних такси, којим се бришу списи и радње за решења која се
доносе у вези са регистровањем задужбина, фондација и фондова; списи и радње за
решења која се доносе у вези са регистровањем удружења; списи и радње за решења која

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.

