
 

VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

Очекује се да ће се по основу примене овог закона остварити позитиван ефекат 

на приходе јединица локалне самоуправе од пореза на имовину, како због проширења 

предмета опорезивања и измене пореске основице, тако и због смањења трошкова 

администрирања.  

Међутим, у овом моменту у Републици Србији не постоји потпуна и ажурна 

евиденција непокретности. Знатан број објеката је изграђен без прописане 

документације за изградњу, због чега нису уписани у тим евиденцијама. Поред тога, 

сагласно закону којим је уређено финансирање локалне самоуправе, у надлежности је 

јединица локалне самоуправе да у целости утврђују, наплаћују и контролишу порез на 

имовину. Последично, подаци о непокретностима и други подаци од утицаја на висину 

прихода по основу пореза на имовину више нису јединствено садржани у Пореској 

управи, већ свака јединица локалне самоуправе располаже базом података за 

непокретности које су предмет опорезивања на тој територији. Стога обрачун ефеката 

на бази евиденција јединица локалне самоуправе о непокретностима на које се у овом 

моменту порез на имовину плаћа не даје довољан приказ фискалног капацитета овог 

пореског облика за сваку јединицу локалне самоуправе, па ни прецизних ефеката 

измена и допуна закона. Због тога они нису исказани у апсолутним износима, сагласно 

одредби члана 40. став 2. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06-

пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 и 37/11). 

Међутим, у овом делу дају се оквирне процене приходних ефеката закона. 

Будући да је један од основних разлога за доношење овог закона приходна 

компензација јединицама локалних самоуправа због укидања накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта од 1. јануара 2014. године, ове процене су усмерене на анализу 

реалистичности претпоставки под којима ће истовремено спровођење овог закона и 

укидање накнаде за коришћење грађевинског земљишта бити приходно неутрално када 

се јединице локалне самоуправе посматрају збирно и то на подацима за 2012. годину.  

Укупни приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта у 2012. 

години износили су 14,6 милијарди динара, при чему су преко четири петине прихода 

или око 11,7 милијарди динара наплаћена од правних лица, а око 2,9 милијарди од 

физичких лица. С друге стране, укупни приходи од пореза на имовину у истој години 

износили су 14,8 милијарди, од чега су правна лица платила 7,1 милијарду, а физичка 

7,7 милијарди динара. Приходно неутрални ефекат измена би захтевао да полазећи од 

података о приходима из 2012. године  укупни приходи од пореза на имовину буду 29,4 

милијарде динара. То би значило да се приходи од пореза на имовину наплаћени од 

физичких лица увећају за 2,9 милијарди или за 37,7%, а приходи од правних лица за 

11,7 милијарди или 164,8%. Уз пуну примену законских одредби и потпун обухват 

обвезника овај раст није недостижан, упркос потребном високом релативном расту 

прихода, и то из следећих разлога.  

Прво, кад је реч о примени одредби о опорезивању физичких лица, које овај 

закон не мења суштински, потребно је указати да је Законом био ограничен раст 

пореске обавезе за порез на имовину за 2011. годину на највише 60% у односу на 

обавезу за 2010. годину, док је за 2011. годину било прописано да пореска обавеза за 

2012. годину не може бити већа од обавезе утврђене за 2010. годину. Другим речима, у 

претходним годинама законом је била ограничена пуна примена одредби о утврђивању 

основице за физичка лица. Додатно, бројне локалне самоуправе у 2012. години нису 

примениле законом дозвољену највишу стопу пореза на имовину, већ су је по правилу 

снижавале на двоструко нижи износ (0,2%). Имајући у виду да од 2013. године не 
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постоји законско ограничење примене правила о утврђивању обавезе за физичка лица, 

те да у бројним локалним самоуправама постоји простор за повећање пореске стопе, 

доследном применом законских одредби може се очекивати да повећање прихода од 

пореза на имовину наплаћеног од физичких лица више него надокнади губитак 

прихода наплаћених од накнаде за коришћење грађевинског земљишта од ових лица.  

Друго, када је реч о порезу на имовину који плаћају правна лица потребно је 

указати да је постојећа основица вишеструко потцењена и то из два разлога. Први 

разлог је у томе што концепт књиговодствене вредности који је сада у примени код 

утврђивања пореске основице, у највећем броју привредних друштава подразумева да 

се објекти вреднују према набавној вредности умањеној за амортизацију, док се 

земљиште најчешће није ни налазило у књигама (право коришћења грађевинског 

земљишта није било у пуном смислу те речи власничко право, те су га привредна 

друшта изузимала из своје имовине). Други разлог био је управо настојање да се 

избегне плаћање пореза избором рачуноводствене политике која умањује 

књиговодствену вредност. Применом предложених измена, оба ова разлога за 

потцењивање пореске обавезе, а тиме и релативно мале приходе од пореза на имовину 

у односу на приходе од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, престају да 

постоје. Наиме, сво грађевинско земљиште које привредно друштво користи за 

обављање делатности, независно од власничких права на њему, улази у обрачун 

пореске основице. Такође, концепт тржишне цене искључује амортизацију као одбитну 

ставку, као што је то случај када се имовина води по тзв. фер вредности, те избор 

рачуноводствене политике нема утицаја на висину пореске основице (осим избора да 

се имовина у књигама води по фер вредности што подразумева вредновање по 

тржишним ценама). На основу података из 2012. године, да би приходи од пореза на 

имовину који плаћају правна лица надокнадили губитак прихода од накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта коју они плаћају, потребно је да се вредност 

пореске основице увећа за око 2,5 пута, што имајућу у виду постојеће стање није 

нереално очекивати. Поготово што је ово повећање пореских обавеза, са становишта 

пореских обвезника, компензовано мањим трошковима по основу накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта. 

Овде је неопходно указати и да се горња анализа односи на збирне податке за 

све јединице локалних самоуправа, односно да се посматрају укупни приходи од 

пореза на имовину и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на нивоу 

Републике Србије. Имајући у виду огромне разлике које у висини накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта постоје између појединих јединица локалне 

самоуправе, приходно неутрални резултат на нивоу Републике не мора нужно да значи 

и приходно неутрални резултат на нивоу сваке појединачне јединице локалне 

самоуправе.  

 

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

 

Закон ће имати утицај на: 

- првенствено на обвезнике пореза на имовину који воде пословне књиге којима 

се услед промене начина утврђивања пореске основице повећава пореска обавеза, али 

којима се због укидања накнаде за коришћење грађевинског земљишта повећава 

извесност и предвидивост укупних трошкова за јавне дажбине и успостављају 

равноправни услови пословања, а порески терет постаје сразмеран вредности пословне 

имовине коју користе;  

- друге обвезнике пореза на на имовину, пореза на наслеђе и поклон и пореза на 

пренос апсолутних права, којима предложене измене доносе правичнију расподелу 
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пореског терета сразмерну економској моћи обвезника (изменом основице пореза на 

имовину, проширењем и прецизирањем предмета опорезивања и пореских ослобођења 

по основу сва три облика пореза који се уређују Законом). 

- јединице локалне самоуправе којима ће се:  

а) променити структура изворних прихода њихових буџета, тако што ће порасти 

приходи по основу пореза на имовину, што је неопходно због интегрисања накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта која престаје да постоји од 1. јануара 2014. године 

како је предвиђено Законом о планирању и изградњи;  

б) смањити административни трошкови по основу пореза на имовину јер ће ће 

обвезници који воде пословне књиге вршити самоопорезивање, док се сада обавеза 

утврђује решењем. 

 

2.  Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим правним лицима) 

 

Примена Закона ће довести до одређеног повећања трошкова привреди и 

грађанима, по основу пореза на имовину почев од 1. јануара 2014. године. Међутим, то 

повећање фискалних обавеза у непосредној је вези са смањењем њихових трошкова 

због интегрисања накнаде за коришћење грађевинског земљишта у порез на имовину.  

Свеукупно посматрано, примена овог закона уз престанак плаћања накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта, појединим обвезницима ових јавних прихода 

повећаће, а појединима ће смањити досадашње трошкове по тим основама. 

С друге стране, примена Закона требала би да доведе до смањења 

административних трошкова како обвезницима пореза на имовину који воде пословне 

књиге, тако и јединицама локалних самоуправа, с обзиром на то да се предлаже да 

обвезници који воде пословне књиге врше самоопорезивање (тј. да јединице локалних 

самоуправа тим обвезницима неће утврђивати порез решењем, што значи смањење 

трошкова обрачуна пореза, штампања решења и њиховог обавезног личног 

достављања обвезницима који воде пословне књиге). Такође, повећање неопорезивог 

износа пореза на наслеђе и поклон (са 30.000 динара на 100.000 динара у једној 

календарској години) требало би да допринесе смањењу фискалних обавеза 

наследницима, односно поклонопримцима по овим основама.  

 

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

које ће он створити 

 

 С обзиром на то да се накнада за коришћење грађевинског земљишта (као 

изворни приход јединице локалне самоуправе на чијој територији је остварена) плаћа 

најкасније до 31. децембра 2013. године, те да се Законом обезбеђује приходна 

компензација јединицама локалне самоуправе због интегрисања те накнаде у порез на 

имовину, позитивне последице доношења овог закона на приходе јединица локалне 

самоуправе оправдавају трошкове које ће његова примена створити обвезницима 

којима се повећа обавеза по основу пореза на имовину. При томе, повећање обавезе по 

основу пореза на имовину треба посматрати и са аспекта укидања обавезе по основу 

накнаде.    

Имајући у виду да су сви облици пореза на имовину које уређује овај закон 

приходи јединица локалне самоуправе на чијој територији су остварени (порез на 

имовину је изворни јавни приход, а порез на наслеђе и поклон и порез на пренос 

апсолутних права наплаћује Пореска управа и уступа јединицама локалних 

самоуправа), из којих се финансирају обавезе јединица локалне самоуправе, очекује се 
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да су позитивне последице доношења овог закона веће од трошкова које ће његова 

примена појединим пореским обвезницима створити.  

 

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

тржишту и тржишна конкуренција 

 

Овим законом се уређује опорезивање имовине (у тзв. статици и код њеног 

преноса), што је неутрално у односу  на стварање нових привредних субјеката.  

Јединственим уређивањем правила за утврђивање пореске обавезе привредним 

друштвима од стране свих јединице локалне самоуправе, међутим, повећава се 

уједначеност правила за пословање свим привредним субјектима на целој територији 

Републике Србије и смањују административни разлози за разлике које могу настати 

између јединица локалне самоуправе, те се тако смањују препреке за мобилност 

привредних субјеката, а тиме и тржишну конкуренцију. Истовремено, укидање накнаде 

за грађевинско земљиште и замена припадајућих прихода приходима од пореза на 

имовину укида секторску и територијалну дискриминацију обвезника, те и тиме 

доприноси побољшавању услова за конкуренцију.  

 

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

 

Овај закон је у поступку припреме достављен на мишљење надлежним 

министарствима. Такође, остварена је сарадња са јединицама локалне самоуправе 

посредством Сталне конференције градова и општина и размотрени њихови 

прибављени ставови. Поред тога, нацрт закона истакнут је на Итернет страници 

Министарства финансија и привреде, а обвезници позвани да дају сугестије и 

коментаре.  

 

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 давање мишљења у 

примени Закона. 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.  
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