
 

VI АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Овим законом предложено је пружање подршке привредним друштвима  

која врше улагања у развој и то признавањем права на порески кредит под истим 

условима под којима се то право већ признаје обвезницима по основу улагања у 

набавку основних средстава. То значи да обвезник, поред улагања у основна 

средства, пореску обавезу може умањити и по основу улагања у развој у складу са 

већ постојећим правилима. 

 Предложено је и повећање процента признавања расхода у пореском 

билансу обвезника по основу издатака за здравствене, научне, хуманитарне, верске, 

заштиту човекове средине, спортске намене, као и давања установама социјалне 

заштите, са досадашњих 3,5% на 5% од укупног прихода обвезника. 

 Признавање расхода у пореском билансу обвезника по основу издатака за 

улагања у области културе уместо досадашњих 3,5% од укупних прихода 

обвезника, такође је, предложеним решењем повећано на 5% од укупних прихода 

обвезника.  

 Предложено увођење олакшице по основу улагања у развој, као и  повећање 

признавања расхода у пореском билансу обвезника, могло би имати утицаја на 

приходе од пореза на добит, али је процењено да умањење прихода по овом основу 

не би битније утицало на ефективну пореску стопу пореза на добит правних лица. 

 Генерално, предложена решења у оквиру Нацрта закона требало би 

стимулативно да делују на привредне субјекте у Републици, укључујући и 

оснивање нових. 

  

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

 

Имајући у виду да је основни разлог доношења овог закона пружање 

подршке привредним друштвима која улажу у развој нових производа, технологија 

и материјала, очекује се да предложени порески подстицај повећа улагања у 

иновацију и нове технологије, неопходних за повећање конкурентности домаће 

производње, извоза и запошљавања. 

Повећање признатих расхода за здравствене, хуманитарне, спортске 

културне и сличне сврхе може допринети повећању извора финансирања ових 

делатности, док остале измене прецизирањем постојећих норми олакшавају 

обвезницима њихову примену. 

 

2) Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(наручито малим и средњим предузећима)? 

 

Примена предложених измена не изазива додатне трошкове ни привреди ни 

грађанима. Предложени порески подстицаји смањују пореске трошкове 

привредним друштвима који улажу у предвиђене сврхе, док остале измене које 

представљају прецизирање постојећих норми смањују трошкове примене закона 

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

трошкове које ће он створити? 

 

 Како је већ наведено, примена овог закона неће изазвати додатне трошкове. 

 

       4) Да ли се Законом подржава стварање привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција? 

 

      Имајући у виду претходно наведено, овај закон ће стимулативно деловати 

на привредне субјекте, што значи да треба стимулативно да делује и на 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 овај закон достављен је и другим надлежним 

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

Пореској управи која је задужена за примену одредаба овог закона. Осим тога, 

измене појединих одредаба су и иницирана од стране пореских обвезника. 

 

       6) Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем Закона намерава? 

 

 Министарство ће координирати са надлежним органима, првенствено са 

Пореском управом, како би се пратила примена овог закона, евентуални проблеми 

и сл, и даваће се мишљења како би се обезбедила јединствена примена прописа и 

јединствено остварили циљеви доношења Закона. 

 

 

 

 

 


