
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 

 1. Одређење проблема који закон треба да реши  

 Овим изменама Закона о шумама укида се накнада за заштиту, коришћење и 

унапређивање општекорисних функција шума, имајући у виду чињеницу да су обвезници 

плаћања ове накнаде за сва правна лица, без обзира да ли су њихови послови имају 

директног или индиректог утицаја на шуме.  

 

 2. Циљеви који се доношењем закона постижу  

Овим изменама Закона о шумама постићи ће се укидање накнаде за заштиту, 

коришћење и унапређивање општекорисних функција шума, имајући у виду да се ова 

накнада наплаћује у процентуалном износу у односу укупан годишњи приход правног 

лица (стопа од 0,025%) и представља додатни порез на пословање – „парафискални намет” 

привреди. 

 С обзиром да је прописано да правна лица обрачун и уплату накнаде за заштиту, 

коришћење и унапређивање општекорисних функција шума врше до 15. у месецу за 

претходни месец, укидањем ове накнаде правна лица ће бити ослобођена једне додатне 

процедуре на месечном нивоу. 

 

 3. Друга могућност за решавање проблема  

Иницијатива за укидање накнаде за заштиту, коришћење и унапређивање 

општекорисних функција шума потекла од бројних удружења у привреди с обзиром да 

представља додатно оптерећење пословања у привреди, те је најбољи начин за решавање 

овог проблема укидање те накнаде.  

 

 4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема  

  Имајући у виду чињеницу да је накнада за заштиту, коришћење и унапређивање 

општекорисних функција шума прописана Законом о шумама, не постоји други начин за 

укидање ове накнаде осим доношењем закона о изменама тог закона. 

 

 5. На кога ће и како ће утицати предложена решења  

 Предложеним решењем, односно укидањем накнаде за заштиту, коришћење и 

унапређивање општекорисних функција шума утицаће се на пословање правих лица у 

привреди с обзиром да ће бити ослобођена овог додатног пореза на пословање. 

  

 6. Трошкови које ће примена Закона изазвати код грађана и привреде, посебно 

малих и средњих предузећа  

 Предложена решења неће створити трошкове како грађана тако ни привреде, 

односно малих и средњих предузећа, с обзиром да за спровођење овог закона није 

потребно обезбедити додатна финансијска средства.  

 

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

које ће он створити?  

 Предложена решења неће створити трошкове.  

 

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

и тржишна конкуренција?   



 Овим законом се подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција, имајући у виду да се на предложени начин привреда ослобађа 

додатног пореза на пословање. 

 

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

 Доношење овог закона покренуто је на иницијативу бројних удружења у привреди, 

те су на тај начин заинтересована лица посредно исказала подршку за укидање накнаде за 

заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума. 

 

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

се доношењем закона намерава?  

Није потребно предузети посебне мере за остваривање предложених решења. 

 
 VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  

 

 У циљу што хитнијег стварања услова за олакшавање пословања у привреди 

односно укидања додатних пореза на пословање, па и накнаде за заштиту, коришћење и 

унапређивање општекорисних функција шума, неопходно је да се овај закон донесе по 

хитном поступку.  

 Имајући у виду напред наведено, сматрамо да су се стекли услови да се овај закон 

донесе по хитном поступку.  
 
 


