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Закпнпм се предлаже пппрезиваое нерегистрпване, пднпснп непријављене 

делатнпсти, прпщиреое надлежнпсти Ппреске управе и на првпстепени ппрескппрекрщајни 

ппступак и на другпстепени ппступак прптив аката јединица лпкалне сампуправе у вези 

утврђиваоа, наплате и кпнтрпле оихпвих извпрних јавних прихпда на кпје се примеоује Закпн  

п ппрескпм ппступку и ппрескпј администрацији, кап и измена метпда пбрашуна камате на 

изнпс маое или вище плаћенпг ппреза и сппредних ппреских даваоа, са применпм пд 1. 

јануара 2013. гпдине, щтп је такпђе разлпг за дпнпщеое пвпг закпна пп хитнпм ппступку, какп 

би се  благпвременп ствприли предуслпви за примену тих закпнских рещеоа. 

Недпнпщеое Закпна пп хитнпм ппступку мпглп би да има негативан утицај на 

ефикаснпст управљаоа јавним финансијама и на кпнтрплу трпщеоа нпвшаних средстава 

кприсника јавних средстава, кап и на ствараое услпва за благпвремену примену предлпжених 

закпнских рещеоа у функцији веће финансијске дисциплине, щтп би мпглп да има щтетне 

ппследице на пствариваое и трпщеое средстава из кпјих се финансирају надлежнпсти 

Републике, аутпнпмних ппкрајина и јединица лпкалних сампуправа, а тиме и на рад пргана и 

прганизација. 

 

VI.   АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКПНА 

 

 С пбзирпм на тп да се пвим закпнпм уређују ппрески ппступак и ппреска 

администрација, какп би се у прпцеснпм смислу дппринелп пствариваоу мера фискалне 

пплитике кпје се уређују материјалним ппреским прпписима, пбрашун ефеката на бази измена 

и дппуна пвпг закпна није мпгуће реалнп исказати, збпг шега пн није дат у апсплутним 

изнпсима сагласнп пдредби шлана 40. став 2. Ппслпвника Владе („Службени гласник РС”, бр. 

61/06-прешищћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 и 37/11).  

 

 На кпга ће и какп ће најверпватније утицати решеоа у Закпну 
 

Предлпжена закпнска рещеоа ће имати ппзитиван утицај на: 

- ефикасније управљаое јавним финансијама и финансијскп планираое, кап и 

кпнтрплу трпщеоа свих нпвшаних средстава кприсника јавних средстава кпји су укљушени у 

кпнсплидпвани рашун трезпра Републике Србије, имајући у виду да се предлаже да се прихпди 

кпји припадају Ппрескпј управи у складу са шланпм 170. ст. 2. и 3. Закпна, укљуше у ппщти 

прихпд бучета и расппређују у складу са пдпбреним апрппријацијама у бучету (а не 

финансијским планпм Ппреске управе); 

- смаоеое трпщкпва ппрескпг ппступка за ппреске пбвезнике – правна лица кпја нису 

сврстана у велике ппреске пбвезнике и за предузетнике, имајући у виду да ће пд 1. јула 2014. 

гпдине ппреске пријаве ппднпсити електрпнским путем; 
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 - ппреске пбвезнике са маоим ппреским дугпвима (дуг правнпг лица дп 500.000 

динара, предузетника дп 100.000 а физишкпг лица дп 50.000 динара, пп пснпву свих јавних 

прихпда кпје наплаћује Ппреска управа), с пбзирпм на тп да им се мпже пдлпжити плаћаое 

тих ппреских дугпва и без испуоеоа услпва прпписаних Уредбпм п ближим услпвима за 

пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга; 

- ппреским пбвезницима кпји захтевају пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга, уз испуоеое 

прпписаних услпва, с пбзирпм на тп да им плаћаое мпже бити пдлпженп на најдуже 24 

месеца (уместп садащоих 12 месеци); 

- финансијску дисциплину, с пбзирпм на тп да се уређује нашин и ппступак утврђиваоа 

ппреске пбавезе лицу кпје пбавља нерегистрпвану, пднпснп непријављену делатнпст; 

- ефикаснпст ппрескпг ппступка, имајући у виду нпвппредлпжене пдредбе кпје уређују 

дпстављаое у тпм ппступку. 

 

 Какве трпшкпве ће примена Закпна ствприти грађанима и привреди (нарпчитп малим и 
средоим предузећима) 

 

Примена Закпна не би требалп да ствпри дпдатне трпщкпве грађанима и привреди. 

 

 Да ли су ппзитивне ппследице дпнпшеоа Закпна такве да пправдавају трпшкпве кпје ће 
пн ствприти 

 

Примена Закпна не би требалп да ствпри дпдатне трпщкпве грађанима и привреди.  

 

 Да ли се Закпнпм ппдржава ствараое нпвих привредних субјеката на тржишту и 
тржишна кпнкуренција 

 

Предлпжене измене и дппуне Закпна, имајући у виду питаоа кпја уређују, немају за 

циљ ппдстицаое ствараоа нпвих привредних субјеката на тржищту, нити ствараоа 

тржищне кпнкуренције.  

 

 Да ли су заинтереспване стране имале прилику да се изјасне п Закпну 
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Пвај закпн је у ппступку припреме дпстављен и надлежним министарствима и другим 

надлежним прганима, такп да је заинтереспваним странама пружена прилика да изнесу свпје 

ставпве. 

 

 Кпје мере ће се тпкпм примене закпна предузети да би се пстварилп пнп штп се 
дпнпшеоем Закпна намерава 

 

Министарствп финансија и привреде надлежнп је за даваое мищљеоа у примени Закпна. 

Ппсебнп истишемп да Министарствп финансија и привреде, перипдишним публикпваоем 

Билтена службених пбјащоеоа и струшних мищљеоа за примену финансијских прпписа, 

оихпвим пбјављиваоем на званишнпј интернет страни, кап и на други ппгпдан нашин, 

дпдатнп пбезбеђује транспарентнпст, инфпрмисанпст и дпступнпст инфпрмацијама, какп би 

се на пвај нашин дппринелп пствариваоу циљева ппстављених дпнпщеоем Закпна.  

 

 

 

 

 

VII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА  

О  ПОРЕСКОМ  ПОСТУПКУ И  ПОРЕСКОЈ  АДМИНИСТРАЦИЈИ 

ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВРШЕ 

 

Члан 1. 

Овим законом уређују се поступак утврђивања, наплате и контроле јавних 

прихода на које се овај закон примењује (у даљем тексту: порески поступак), права и 

обавезе пореских обвезника, регистрација пореских обвезника и пореска кривична дела 

и прекршаји. 

ОВИМ ЗАКОНОМ УРЕЂУЈЕ СЕ И ПОСТУПАК: 

1) ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ, СХОДНО ЗАКОНУ О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР.  62/06 И 31/11), У НАДЛЕЖНОСТИ ДЕВИЗНОГ 

ИНСПЕКТОРАТА;  

2) ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА 

СРЕЋУ.  

Овим законом образује се Пореска управа, као орган управе у саставу 

Министарства финансија МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ 

ФИНАНСИЈА и уређују њена надлежност и организација. 

 


