
 

 

VI        АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Будући да се овим законом уређују порески поступак и пореска администрација, 

како би се у процесном смислу допринело остваривању мера фискалне политике које 

се уређују материјалним пореским прописима, обрачун ефеката на бази измена и 

допуна овог закона није могуће прецизно исказати у апсолутном износу, због чега он 

није дат у овим 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, 

37/11).  

 Кључне измене овог закона које се односе на појединачну пореску пријаву као 

нјважнији ефекат имају смањење трошкова поштовања и администрирања пореских 

закона који прописују плаћање пореза и доприноса по одбитку.  

Спровођење ових измена захтева обимно осавремењивање информационог 

система који користи Пореска управа, односно стварање новог интегрисаног 

информационог система. Овај систем ће олакшати обвезницима извршавање законом 

прописаних пореских обавеза у делу који се односи на подношење пореских пријава 

електронским путем и битно унапредити управљање функцијама контроле и наплате. 

Изградњом Е-портала и комуникационе мреже, између осталог стварају се услови за 

електронску размену података са другим државним органима, а обвезницима 

непосредан електронски увид у стање обавеза и њиховог плаћања, односно пореског 

стања обвезника. Како је већ речено, процењује се да је уштеда административних 

трошкова за обвезнике већа од 1,5 милијарди динара. 

 

  На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону 

 

Предложена законска решења ће имати позитиван утицај на: 

- све исплатиоце прихода који су дужни да обустављају, обрачунавају и плаћају порезе 

и доприносе по одбитку јер ће имати смањење администрирања при извршавању 

пореских обавеза. Примера ради, уместо садашњих 35 различитих извештаја пореских 

обвезници ће подносити само један, а уместо да уплаћују на 205 уплатних рачуна 

обавезу ће плаћати на један рачун.  

- Пореску управу чији ће се трошкови утврђивања, контроле и наплате пореза по 

одбитку смањити, а ефикасност, услед интеграције информација, повећати.  

 

  Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим предузећима) 

 

Предложене измене немају утицај на грађане, док ће се административни 

трошкови привреди смањити.  

 

  Да ли су позитивне последице доношења Закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити 

 

Будући да примена предложених измена води смањењу трошкова, како је 

образложено у претходним тачкама, његово доношење је оправдано.  

 

  Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција 
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Предложене измене и допуне Закона, имајући у виду да смањују 

административне трошкове привреди, посредством побољшања услова пословања 

посредно позитивно утичу на стварање нових привредних субјеката на тржишту, а 

тиме и на тржишну конкуренцију.  

 

  Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону 

 

Овај закон је у поступку припреме достављен и надлежним министарствима и 

другим надлежним органима, тако да је заинтересованим странама пружена прилика да 

изнесу своје ставове. Такође, радна верзија овог закона била је постављена на интернет 

порталу министарства финансија и привреде, па су на тај начин сви заинтересовани 

субјекти могли да дају примедбе и сугестије на предложена законска решења. Додатно, 

решења која се прелажу резултат су анализе бројних захтева пореских обвезника за 

поједностављивањем спровођења пореских прописа.  

 

  Које мере ће се 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, њиховим објављивањем на званичној интернет страни, 

као и на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, информисаност и 

доступност информацијама, како би се на овај начин допринело остваривању циљева 

постављених доношењем Закона.  

 


