
 

 VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  ЗАКОНА 

 

 Оцењује се да ће повећање стопе пореза на приходе од капитала, до краја 

2012. године дати повећање прилива и наплате јавних прихода у висини око 2,2 милијарде 

динара, док се процењује да ће за 2013. годину то повећање износити  6,5 милијарди 

динара. 

  Процењује се да изузимање од опорезивања капиталних добитака по основу 

преноса уз накнаду права, удела и хартија од вредности које je обвезник држао у свом 

портфељу најмање десет година пре преноса извршеног уз накнаду, новопредложеним 

решењем неће имати значајан ефекат на приходе буџета, имајућу у виду незнатно учешће 

јавних прихода по том основу. 

  Предложено пореско ослобођење на приходе од пољопривреде и шумарства 

за 2013. годину, неће имати негативне ефекте на приходе буџета, с обзиром да су 

пољопривредници који порез плаћају на катастарски приход били ослобођени од плаћања 

пореза за 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011. и 2012. годину, а Законом о привременом 

изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана одређених врста прихода 

(„Службени гласник РС”, број 5/09) прописано је пореско изузимање за 2008. и 2009. 

годину. Иначе, порез на приход од пољопривреде и шумарства на катастарски приход има 

незнатно учешће у структури прихода буџета. Предложеним одредбама даје се даљи 

подстицај за улагање у пољопривреду с обзиром да ће пољопривредник као обвезник 

пореза бити растерећен ове пореске обавезе. 

 

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

  Уређивањем опорезивања прихода физичких лица, на начин како је 

предложено Законом, може имати утицај на активности физичких лица која остварују 

приходе од капитала имајући у виду предметно повећање пореске стопе. 

 

2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

 Примена Закона не би требало да створи у већем обиму додатне трошкове 

грађанима и привреди, јер уређивањем опорезивања прихода физичких лица на начин 

како је предложено Законом, не би требало генерално да се негативно утиче на 

активности, односно пословање лица која се опорезују порезом на доходак грађана. 

 

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

које ће он стварати 

 Имајући у виду да се предложеним изменама Закона (повећање пореске 

стопе примарно на приходе од капитала) очекује да за последицу има повећани прилив 

буџетских средстава, генерално посматрано примена Закона не би требало да створи у 

већем обиму додатне трошкове грађанима и привреди. 

 

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

тржишту и тржишна конкуренција 

 Овим законом се уређује опорезивање прихода физичких лица, а 

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 

 Министарство финансија и привреде надлежно је за спровођење Закона, за 

његову уједначену примену на територији Републике, као и за давање мишљења у 

његовој примени. 

 Посебно истичемо да Министарство финансија и привреде, 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. 

 

 

 


