
 

V.  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

  Имајући у виду да је овим законом предложено повећање стопе 

пореза на добит са 10% на 15%, процењује се да ће буџет Републике Србије 

остварити повећани прилив од наплате ове врсте јавног прихода у 2013. години, у 

износу од  21,8 милијарди динара. 

  Такође, процењује се да ће наплата пореза по одбитку на приходе 

које од резидентних правних лица остваре нерезидентна правна лица из 

јурисдикција са преференцијалним пореским системима имати позитевне ефекте на 

буџет Републике Србије, с обзиром на предложено повећање стопе пореза по 

одбитку (25%) када се ради о исплатама одређене врсте прихода према правним 

лицима из тих јурисдикција (подручја тзв. «пореског раја»).   

  Овим законом предложено је и укидање одређеног броја пореских 

подстицаја, али како међу тим подстицајима има пореских кредита које обвезник 

може да користи за умањење обрачунатог пореза до истека рока на који су 

установљени, обрачун ефеката по овом основу није могуће реално исказати.  

              Генерално, предложена решења у оквиру Нацрта закона требало би 

да свеукупно имају позитиван ефекат на буџет, нарочито имајући у виду повећање 

пореске стопе (са 10% на 15%). 

                

1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

 

  Уређивање опорезивања добити правних лица на начин како је 

предложено овим законом, може имати утицај на активности правних лица која 

остварују добит имајући у виду предметно повећање пореске стопе, као и укидање 

једног броја пореских подстицаја. 

   

2) Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(наручито малим и средњим предузећима)? 

 

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

привреди, јер уређивањем опорезивања добити правних лица на начин како је 

предложено овим законом, не би требало генерално да негативно утиче на 

активности, односно пословање лица која се опорезују порезом на добит правних 

лица.  

 

3) Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити? 

 

 Имајући у виду да се предложеним изменама (првенствено повећањем 

пореске стопе) очекује повећани прилив буџетских средстава, генерално 

посматрано примена овог закона не би требало да створи у већем обиму додатне 

трошкове.  

 

 4) Да ли се Законом подржава стварање привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција? 
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      Имајући у виду претходно наведено, овај закон би требало стимулативно да 

делује на привредне субјекте, с обзиром да је стопа пореза на добит и након 

повећања и даље релативно ниска, а да је општи инвестициони подстицај (по 

основу улагања у набавку основних средстава) остао и даље на снази, што значи да 

би се могло очекивати оснивање нових привредних субјеката, као једног од услова 

за јачање тржишне конкуренције. 

       

        5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

Закону?  

 

 У поступку припреме овог закона, Министарство финасија и привреде 

спровело је јавну расправу. Јавна расправа је уследила након сачињавања текста 

Нацрта закона, који је постављен на интернет презентацији Министарства 

финансија и привреде. У периоду од 1. до 19. октобра 2012. године сви 

заинтересовани су могли да доставе своје писане коментаре поштом, односно 

електронском поштом Министарству финансија и привреде. 

 Расправа о предложеном Нацрту закона водила се на округлом столу, који је 

организовало Српско фискално друштво 4. октобра 2012. године. Поред тога, са 

заинтересованим странама, одржана је и јавна расправа у организацији Савета 

страних инвеститира и Америчке привредне коморе (12. октобра 2012. године). 

 Јавним расправама присуствовали су, осим чланова радне групе која је 

учествовала у изради Нацрта закона, и представници привредних субјеката, 

односно банака, пословних удружења, Министарства финансија и привреде, 

укључујући и представнике Пореске управе, предствници Универзитета у 

Београду, као и остала стручна јавност.   

  У току јавне расправе  свим учесницима су у виду презентације 

представљена нова решења у Закону о порезу на добит правних лица, након чега су 

учесници активно дискутовали.  

 Највише пажње учесника у јавној расправи привукла су предложена 

законска решења која би требала да доведеу до повећања буџетских прихода, и то 

предложено законско решење које се односи на уређивање пореског третмана 

трансакција са нерезидентним правним лицем из јурисдикција са 

преференцијалним пореским системима (тзв. порески рај), повећање стопе пореза 

на добит правних лица, укидање појединих пореских подстицаја а нарочито 

подстицаја који се односи на добит коју је обвезник оставрио обављањем 

производне делатности у слободној зони. 

 Велики број учесника у стручним консултацијама доставио је своје 

примедбе, предлоге и сугестије. Радна група размотрила је све пристигле 

коментаре на текст Нацрта закона, сагледала могућност њиховог интегрисања у 

циљу побољшања Нацрта закона и велики део предлога уградила у текст, чиме су 

предвиђена законска решења знатно унапређена.  

 Такође, у поступку припреме овај закон је достављен и другим надлежним 

органима са чијим делокругом рада су повезана предложена решења, а посебно 

Пореској управи која је задужена за примену одредаба овог закона.  
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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 овог 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 овог законa.  

 

 

Кориговано 25.10.2012. после слања на мишљење Законодавству! 
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