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О Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

I.       УСТАВНИ ПСНПВ ЗА ДПНПШЕОЕ ЗАКПНА 

 

Уставни пснпв за дпнпщеое пвпг закпна је шлан 97. таш. 6. и 15. Устава Републике Србије, 

према кпјима Република Србија, између псталпг, уређује ппрески систем и пбезбеђује 

финансираое пствариваоа права и дужнпсти Републике Србије, утврђених Уставпм и 

закпнпм. 

 

II.      РАЗЛПЗИ ЗА ДПНПШЕОЕ ЗАКПНА 

 

Пснпвни разлпг за дпнпщеое пвпг закпна, пднпснп циљ кпји се Закпнпм жели ппстићи, 

je пренпщеое надлежнпсти на Ппреску управу за пбављаое ппслпва државне управе у 

пбласти игара на срећу, издаваоа и пдузимаоа пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва и 

кпнтрпле меоашких ппслпва, кап и других ппслпва кпји су, схпднп Закпну п девизнпм 

ппслпваоу („Службени гласник РС”, бр.  62/06 и 31/11), у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата. 

Стпга се пвим закпнпм уређују пвлащћеоа и ппступак ппрескпг пргана у изврщаваоу тих 

ппслпва.  

Такпђе, пд 1. јануара 2013. гпдине Ппреска управа биће надлежна и за првпстепени 

ппрескппрекрщајни ппступак за јавне прихпде кпје утврђује, кпнтрплище и наплаћује (псим 

када је тај ппступак, схпднп закпну кпјим су уређени прекрщаји, у искљушивпј надлежнпсти 

прекрщајнпг суда), кап и за пдлушиваое пп правним лекпвима улпженим прптив ппреских 

управних аката кпје пд 1. јануара 2013. гпдине дпнесу јединице лпкалне сампуправе. На пвај 

нашин дппринелп би се раципналнијпј и ефикаснијпј прганизацији пргана кпји врще пдређене 

ппслпве државне управе.   

У циљу ефикаснијег управљаоа јавним финансијама и финансијскпг планираоа, кап и 

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

кпнсплидпвани рашун трезпра Републике Србије, предлаже се 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), шиме се наведене пдредбе усаглащавају са предлпженим изменама и 

дппунама закпна кпјим се уређује бучетски систем. 

Уређује се пппрезиваое лица кпја пбављају нерегистрпвану, пднпснп непријављену 

делатнпст пп стппи пд 20%, кпја би требала да стимулище оихпву регистрацију, пднпснп 

пријављиваое и пбављаое делатнпсти сагласнп прпписима, имајући у виду да се прихпд пд 

пбављаоа сампсталне делатнпсти пппрезује пп стппи пд 10%. 
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Предлаже се измена метпда пбрашуна каматне стппе на изнпс маое или вище 

плаћенпг ппреза и сппредних ппреских даваоа такп щтп се, уместп кпмфпрне метпде 

пбрашуна, увпди метпд прпстпг интереснпг рашуна пд стп, ппшев пд 1. јануара 2013. гпдине. 

Предлаже се прпдужеое, са 12 на 24 месеца, рпка на кпји се мпже изврщити пдлагаое 

плаћаоа ппрескпг дуга и смаоује стппа камате кпја се пбрашунава за време пдлагаоа плаћаоа 

ппрескпг дуга пбвезнику кпји је захтев за пдлагаое ппднеп пре дпспелпсти ппрескпг дуга или 

је сам пријавип дпспелу ппреску пбавезу, какп би се и на пвај нашин дппринелп 

„самппријављиваоу” ппреских дугпва.   

У циљу смаоеоа трпщкпва ппрескпг ппступка ппреским пбвезницима – правним 

лицима кпја нису сврстана у велике ппреске пбвезнике, кап и предузетницима, предлаже се да 

та лица, пд 1. јула 2014. гпдине, ппреске пријаве (псим измеоених ппреских пријава) ппднпсе 

искљушивп електрпнским путем.  

Имајући у виду прпцесни знашај дпстављаоа ппреских аката (пд дана дпстављаоа теку 

рпкпви за улагаое правних лекпва, пд тпг дана се рашуна дпспелпст пдређених  пбавеза...), 

прецизирају се пдредбе кпје уређују дпстављаое, какп би се пнп, а самим тим и наплата 

ппреза, ушинилп ефикаснијим. 

Врши се прецизирање и правнотехничко усаглашавање појединих одредаба 

Закона, како би се његова примена реализовала са што мање тумачења и тиме 

допринело бржем спровођењу пореског поступка и ефикаснијем раду пореске 

администрације (на пример, да порески пуномоћник може бити и физичко и правно 

лице – резидент Републике, прецизирају се обавезе банака код реализације налога за 

исплату зарада, накнада зарада и накнада за привремене и повремене послове, врши се 

правнотехничко усаглашавање са законом којим су уређена министарства...). 
 

 Разматране мпгућнпсти да се прпблеми реше и без дпнпшеоа Закпна 
  

Имајући у виду да су предлпжена рещеоа закпнска материја, нису разматране 

мпгућнпсти да се циљеви кпји се желе Закпнпм ппстићи реще без дпнпщеоа закпна.  

 

 Заштп је дпнпшеое Закпна најбпљи начин за решаваое прпблема 
 

 Дпнпщеое закпна је најбпљи нашин за рещаваое прпблема, из разлпга щтп се ради п 

закпнскпј материји, кпју је јединп и мпгуће меоати и дппуоавати пдгпварајућим изменама и 

дппунама закпна.  

Ппред тпга, уређиваоем пве материје закпнпм, даје се дппринпс правнпј сигурнпсти. 

 

III. ПБЈАШОЕОЕ  ПСНПВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И  
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                                              ППЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕОА  

 

Уз шл. 1-5, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 35. и 42. 

Предлаже се да Ппреска управа преузме надлежнпсти државне управе у пбласти игара 

на срећу, издаваоа и пдузимаоа пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва и кпнтрпле 

меоашких ппслпва, кап и друге ппслпве кпји су, схпднп Закпну п девизнпм ппслпваоу 

(„Службени гласник РС”, бр.  62/06 и 31/11), сада у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата.  

Такпђе, пд 1. јануара 2013. гпдине Ппреска управа биће надлежна и за првпстепени 

ппрескппрекрщајни ппступак за јавне прихпде кпје утврђује, кпнтрплище и наплаћује (псим 

када је тај ппступак, схпднп закпну кпјим су уређени прекрщаји, у искљушивпј надлежнпсти 

прекрщајнпг суда), кап и за пдлушиваое пп правним лекпвима улпженим прптив ппреских 

управних аката кпје пд 1. јануара 2013. гпдине дпнесу јединице лпкалне сампуправе. Ппступак 

пп правним лекпвима улпженим прптив ппреских управних аката, кпје дп 31. децембра 2012. 

гпдине дпнесу јединице лпкалних сампуправа за свпје извпрне јавне прихпде, пкпншаће 

надлежни другпстепени пргани тих јединица лпкалне сампуправе. 

С тим у вези, усаглащена су пвлащћеоа јединица лпкалних сампуправа кпд 

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

закпн и дппуоене су пдредбе кпје уређују надлежнпсти Ппреске управе.  

У ппступку кпји буде впдила Ппреска управа у вези са издаваоем и пдузимаоем 

пвлащћеоа, пдпбреоа, дпзвпла, сагласнпсти и др, применпм закпна кпјим се уређује девизнп 

ппслпваое, пднпснп закпна кпјим се уређују игре на срећу, схпднп ће се примеоивати закпн 

кпјим се уређује ппщти управни ппступак, акп тим закпнима није друкшије пдређенп. 

 

Уз чл. 6, 8, 11, 12, 21. и 25. 

Врщи се прецизираое ппјединих пдредаба, и тп:  

- пдредаба кпје уређују ппрескпг пунпмпћника, у смислу да ппрески пунпмпћник мпже 

бити и физишкп и правнп лице (шлан 6. пвпг закпна);  

- пдредаба кпје уређују секундарну ппреску пбавезу некпг лица за дпспелу ппреску 

пбавезу другпг ппрескпг пбвезника, у смислу да се пна пднпси на „главни дуг“, камату и 

трпщкпве принудне наплате (шлан 8. пвпг закпна); 

Врщи се правнптехнишкп усаглащаваое, и тп: 

- са називпм закпна кпјим се уређује пппрезиваое дпбити правних лица (шлан 11. пвпг 

закпна);  

- какп се пдредбама шл. 58, 58а и 59. уређују метпде прпцене ппреске пснпвице, врщи 

се правнптехнишкп усаглащаваое пдредбе кпја уређује избпр метпде ппреске пснпвице, такп 
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щтп се тај избпр пднпси и на метпду парификације ближе уређену шланпм 58а Закпна (шлан 12. 

пвпг закпна); 

- са Закпнпм п министарствима (шлан 21. ст. 1. и 2. и шлан 25. пвпг закпна) и међуспбнп 

усаглащаваое пдредаба пвпг закпна кпје уређују птпис ппреза и сппредних ппреских даваоа 

(шлан 21. став 3. пвпг закпна).  

 

Уз шл. 7, 32, 33. и 44.  

Уређује се ппступаое банака кпд реализације налпга за исплату зарада, накнада зарада и накнада за привремене и 

ппвремене ппслпве и уређују санкције, за банке и пдгпвпрна лица у оима, за неппщтпваое тпг нашина ппступаоа.  

Предлаже се да ће се нашин и ппступак дпстављаоа, кап и ближа садржина електрпнских евиденција кпје се дпстављају 

Ппрескпј управи пд стране банака, уредити актпм министра, кпји ће се дпнети у рпку пд щест месеци пд дана ступаоа на снагу 

пвпг закпна.  

Такпђе, предлаже се увпђеое прекрщајне казне за правна лица кпја нису сврстана у велике ппреске пбвезнике и за 

предузетнике, кпји пд 1. јула 2014. гпдине ппреске пријаве (псим измеоене ппреске пријаве) не буду ппднпсили електрпнским 

путем.  

 

Уз члан 9.  

Предлаже се прецизираое пдредбе кпјпм се уређује дпстављаое ппреских аката у 

писменпм пблику, какп би се дпстављаое ушинилп ефикаснијим. Пре свега укинутп је 

дпстављаое ппреских аката електрпнским путем прекп е-mail-а, а уведенп истицаое ппрескпг 

акта на пгласнпј табли надлежнпг ппрескпг пргана (у слушају када није билп мпгуће да се 

изврщи схпднп другим пдредбама пвпг шлана кпје уређују дпстављаое).  

 

Уз члан 10.  

Предлаже се увпђеое пбавезе ппреским пбвезницима - правним лицима кпја нису 

сврстана у велике ппреске пбвезнике и предузетницима, да ппреске пријаве (псим измеоене 

ппреске пријаве), ппднпсе искљушивп електрпнским путем ппшев пд 1. јула 2014. гпдине.  

 

Уз чл. 15, 16. и 41. 

Предлаже се прпдужеое рпка (са 12 на 24 месеца) на кпји плаћаое ппрескпг дуга 

мпже бити пдлпженп, кап и да се захтев за пдлагаое мпже ппднети и пре оегпве дпспелпсти.  

Такпђе, лица кпја захтевају пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга шији је изнпс на дан 

ппднпщеоа захтева пп свим пснпвама кпје наплаћује Ппреска управа, за правнп лице дп 

500.000 динара, за предузетника дп 100.000 динара а за физишкп лице дп 50.000 динара, неће 

бити у пбавези ни да дају средства пбезбеђеоа наплате, ни да испуне услпве прпписане 

Уредбпм п ближим услпвима за пдлагаое плаћаоа ппрескпг дуга („Сл. гласник РС”, бр. 53/03, 

61/04 и 71/05), схпднп кпјима се плаћаое ппрескпг дуга мпже пдлпжити пбвезнику акп дуг 
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великпг и средоег правнпг лица изнпси најмаое  5% пд пбртних средстава исказаних у 

ппследоем финансијскпм извещтају, акп дуг малпг правнпг лица и предузетника изнпси 

најмаое 5% пд укупнпг гпдищоег прихпда исказанпг у ппследоем финансијскпм извещтају, 

пднпснп гпдищоег паущалнпг прихпда, пднпснп акп дуг физишкпг лица изнпси најмаое 10% 

пппрезивих прихпда у гпдини кпја претхпди гпдини у кпјпј је ппднет захтев за пдлагаое. На тај 

нашин се пмпгућава да правп на пдлагаое пствари већи брпј ппреских пбвезника са маоим 

ппреским дугпвима, на прпцеснп једнпставнији нашин. 

По захтевима за одлагање плаћања пореског дуга по којима не буде одлучено до 

дана ступања на снагу овог закона, надлежни орган одлучиће у складу са овим 

законом. 
 

Уз чл. 17. и 18. 

Врщи се правнптехнишкп усаглащаваое назива централне банке са пдредбпм шлана 95. 

став 1. Устава Републике Србије, према кпјпј је Нарпдна банка Србије - централна банка 

Републике Србије.  

Предлаже се да се пд 1. јануара 2013. гпдине на изнпс маое или вище плаћенпг ппреза 

и сппредних ппреских даваоа камата пбрашунава и плаћа применпм прпстпг интереснпг 

рашуна пд стп (а не кпмфпрмне метпде пбрашуна).  

Такпђе, уређује се дан пд када правп на камату има пбвезник ппреза на дпдату 

вреднпст кпме се, у рпку прпписанпм закпнпм кпјим се уређује ппрез на дпдату вреднпст, не 

изврщи ппвраћај тпг ппреза, кап и пбвезнику кпји је ппднеп захтев и испунип прпписане услпве 

за рефакцију, пднпснп за рефундацију ппреза. 

С пбзирпм на тп да се камата плаћа и кпд пдлагаоа плаћаоа ппреза, пднпснп кпд 

пбуставе изврщеоа ппрескпг управнпг акта, пп стппи једнакпј гпдищопј референтнпј стппи 

Нарпдне банке Србије увећанпј за десет прпцентних ппена, предлаже се да каматна стппа кпд 

пдлагаоа плаћаоа ппрескпг дуга пбвезницима кпји су захтев за пдлагаое плаћаоа ппднели 

пре дпспелпсти ппрескпг дуга или су сами пријавили дпспелу ппреску пбавезу шије пдлагаое 

плаћаоа захтевају, изнпси кпликп и  гпдищоа референтна стппа Нарпдне банке Србије, 

применпм прпстпг интереснпг рашуна пд стп.  

 

Уз члан 23.  

Уређује се ппступак утврђиваоа ппреске пбавезе лицу кпје пбавља нерегистрпвану, 

пднпснп непријављену делатнпст. Та ппреска пбавеза утврђивала би се рещеоем, применпм 

метпде прпцене ппреске пснпвице парификацијпм, пп стппи пд 20%, кпја би требала да 

стимулище оихпву регистрацију, пднпснп пријављиваое и пбављаое делатнпсти сагласнп 

прпписима, имајући у виду да се прихпд пд пбављаоа сампсталне делатнпсти пппрезује пп 

стппи пд 10%. 



28 

 

           Такпђе, везанп за надлежнпсти Ппреске управе предлпжене шланпм 26. пвпг закпна, 

уређује се ппступак ппреских пргана у реализацији тих надлежнпсти (ппступак издаваоа 

пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва, издаваоа цертификата за пбављаое тих ппслпва, 

кпнтрпла меоашкпг ппслпваоа, мере у тпку те кпнтрпле и рещеое п мерама, мере кпје се 

предузимају у слушају пнемпгућаваоа кпнтрпле, пбавезе меоаша у слушајевима пдузимаоа 

пвлащћеоа, ппступак Ппреске управе у пбласти игара на срећу кап и ппслпва кпји су схпднп 

Закпну п девизнпм ппслпваоу сада у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата).  

 

Уз члан 28.  

Предлаже се да директпр Ппреске управе има заменика, кпга ппставља Влада, на 

перипд пд пет гпдина, на предлпг министра надлежнпг за ппслпве финансија.  

 

Уз чл. 29. и 43.  

Предлаже се да прганизаципним јединицама (пбразпваним за пбављаое ппслпва из 

надлежнпсти Ппреске управе, кпнституисаним на пснпву акта министра, кпјим су уређени 

нашин пбразпваоа, брпј, структура, мрежа и делпкруг тих прганизаципних јединица) рукпвпде 

заппслени - рукпвпдипци, кпји се бирају на нашин и пп ппступку уређеним пвим закпнпм за 

пппуоаваое изврщилашких радних места. Пдлуку п избпру рукпвпдилаца кпје не ппставља 

Влада дпнпсип би директпр Ппреске управе, уз претхпднп прибављену сагласнпст министра, а 

бирали би се на перипд пд пет гпдина, уз мпгућнпст ппнпвнпг избпра. 

Предлаже се да министар мпже ближе уредити прганизацију, ппступак и нашин 

испитнпг ппступка, за избпр кандидата за наведена радна места, у делу услпва и садржаја кпји 

се пднпси на пцену струшне псппспбљенпсти, знаоа и вещтине кпје су неппхпдне за 

рукпвпдипце. Ппреска управа дужна је да, у рпку пд псам дана пд дана ступаоа на снагу пвпг 

закпна, јавним кпнкурспм ппкрене ппступак за избпр рукпвпдилаца прганизаципних јединица. 

 

Уз чл. 30. и 31.  

У циљу ефикаснијег управљаоа јавним финансијама и финансијскпг планираоа, кап и 

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

кпнсплидпвани рашун трезпра Републике Србије, предлаже се 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), шиме се наведене пдредбе усаглащавају са предлпженим изменама Закпна п 

бучетскпм систему. 

Предлаже се да се за струшнп пбразпваое, псппспбљаваое и усаврщаваое заппслених 

у Ппрескпј управи, прпјектпваое и изградоу инфпрмаципнпг система, кап и за стимулативнп 

награђиваое заппслених мпгу, на предлпг министра надлежнпг за ппслпве финансија, 
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пбезбедити дпдатна средства из Бучета Републике, при шему би расппред тих средстава врщип 

министар..  

 

Уз члан 34.  

Предлаже се уређиваое прекрщајних казни за неппщтпваое пдредаба пвпг закпна у 

пбласти меоашкпг ппслпваоа и у пбласти игара на срећу. 

 

Уз чл. 36-40. 

Уређују се прелазне пдредбе за примену пвпг закпна.  

Предлаже се да данпм ступаоа на снагу пвпг закпна Ппреска управа: 

- преузме пд Девизнпг инспектпрата надлежнпст за ппслпве издаваоа и пдузимаоа 

пвлащћеоа за пбављаое меоашких ппслпва, издаваоа цертификата за пбављаое меоашких 

ппслпва  и  кпнтрплу меоашких ппслпва, кап и за друге ппслпве кпји су, схпднп Закпну п 

девизнпм ппслпваоу, сада у надлежнпсти Девизнпг инспектпрата. Ппступке кпје је Девизни 

инспектпрат заппшеп у врщеоу тих надлежнпсти кпји не буду пкпншани дп дана ступаоа на 

снагу пвпг закпна, пкпншаће Ппреска управа у складу са пвим закпнпм. Резиденти - правна 

лица и предузетници кпјима је рещеое п издаваоу пвлащћеоа за пбављаое меоашких 

ппслпва издатп дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, настављају да раде на пснпву тпг 

рещеоа у складу са пдредбама пвпг закпна; 

- преузме пд Управе за игре на срећу ппслпве државне управе у пбласти игара на 

срећу. Ппступке у тпј пбласти кпје је заппшела Управа за игре на срећу, кпји не буду пкпншани 

дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна, пкпншаће Ппреска управа у складу са пвим закпнпм. 

Приређиваши игара на срећу кпјима је дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна издатп рещеое п 

даваоу дпзвпле, пднпснп пдпбреое за приређиваое игара на срећу пд стране Управе за игре 

на срећу у складу са Закпнпм п играма на срећу, настављају са приређиваоем тих игара дп 

истека рпка важеоа дпзвпле, пднпснп пдпбреоа;   

- преузме запослене и постављена лица Девизног инспектората и Управе за игре 

на срећу, као и њихов пословни простор, предмете, информациони систем, архиву, 

опрему и средства за рад. 
 Предлаже се да се пдредбе кпје уређују пбавезу ппреским пбвезницима – правним 

лицима кпја нису сврстана у велике ппреске пбвезнике и предузетницима да ппднпсе ппреске 

пријаве електрпнским путем, примеоују пд 1. јула 2014.  гпдине. 

Пд 1. јануара 2013.  гпдине примеоивале би се пдредбе кпје уређују: 

- висину каматне стппе на изнпс маое или вище плаћенпг ппреза и сппредних 
ппреских даваоа и метпд оенпг пбрашуна; 
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- расппред ппрескпг дуга, имајући у виду да се у сппредна ппреска даваоа 
убрајају и нпвшане казне, схпднп прпщиренпј надлежнпсти Ппреске управе и за впђеое 
ппрескпг прекрщајнпг ппступка; 

- дпспелпст пбавезе  плаћаоа нпвшане казне изрешене у прекрщајнпм ппступку 
кпји впди Ппреска управа; 

- дан пд када се пбрашунава камата пбвезнику ппреза на дпдату вреднпст кпме 
се врщи ппвраћај тпг ппреза; 

- утврђиваое ппреске пбавезе лицу кпје пбавља нерегистрпвану, пднпснп 
непријављену делатнпст, кап и 

- ппкретаое и впђеое првпстепенпг прекрщајнпг ппступка кпји није у искљушивпј 
надлежнпсти прекрщајнпг суда и изрицаое казни - за ппреске прекрщаје, за прекрщаје из 
пбласти меоашкпг ппслпваоа и других ппслпва кпји су, схпднп закпну п девизнпм ппслпваоу 
сада у надлежнпсти девизнпг инспектпрата, кап и за прекрщаје из пбласти игара на срећу. 

 

Уз члан 45.  

Предлаже се да пвај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у 

„Службенпм гласнику Републике Србије”.  

 

IV.     ПРПЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ППТРЕБНИХ ЗА          

         СПРПВПЂЕОЕ ЗАКПНА 

 

За спрпвпђеое пвпг закпна није пптребнп пбезбедити дпдатна финансијска средства у 

бучету Републике Србије.  

 

           V. РАЗЛПЗИ ЗА ХИТАН ППСТУПАК 

 

Разматраое и дпнпщеое Закпна пп хитнпм ппступку предлаже се у складу са шланпм 

167. Ппслпвника Нарпдне скупщтине Републике Србије (прешищћен текст - „Службени гласник 

РС”, брпј 20/12).  

Дпнпщеое Закпна пп хитнпм ппступку неппхпднп је, имајући у виду да се оим врщи 

усаглащаваое са предлпженим изменама и дппунама закпна кпјим се уређује бучетски 

систем, а у циљу ефикаснијег управљаоа јавним финансијама и финансијскпг планираоа, кап 

и кпнтрпле трпщеоа свих нпвшаних средстава кприсника јавних средстава кпји су укљушени у 

кпнсплидпвани рашун трезпра Републике Србије.  
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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; 


