
 

 

VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

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

 

Примена предложених решења би битно утицала на следеће обвезнике:  

1) Предузетнике који порез на приходе од самосталне делатности плаћају на стваран 

приход - тако што им се укупно фискално оптерећење битно смањује како је објашњено у 

другом делу образложења. Ефекти ове измене неће имати негативан утицај на буџетске 

приходе, будући да је сада, између осталог и због постојећег високог фискалног оптерећења 

добити, просечна опорезива добит предузетника који воде пословне књиге мања од 

минималне основице за доприносе. 

2) Предузетнике који су до сада имали право да порез плаћају на паушално утврђен 

приход, а ревизијом листе делатности за које се може одобрити ово право, ће морати да од 1. 

јануара 2014. године почну да воде пословне књиге. Имајући у виду да је реч о делатностима 

којима вођење књига не би требало да представља оптерећење, те да им вођење књига 

омогућава да порез плаћају на стварни приход, ова измена не може се сматрати погоршањем 

њиховог положаја. 

3) Грађане који су пријавили и плаћају порез на приходе од издавања непокретности 

којима се утврђивањем ових прихода као прихода од капитала смањује ефективно пореско 

оптерећење са 16% на 15%.  

4) Остале предложене промене, које се односе на начин пријављивања и утврђивања 

пореских обавеза, одговарајућим обвезницима смањују административне трошкове.  

5) Снижење стопе пореза на зараде и повећање неопорезивог износа, праћено 

повећањем доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање (предвиђено предлогом 

измена закона којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање), у целини узев 

смањиће укупно фискално оптерећење зарада, а тиме и привреде.  

 

2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди  

 

Предвиђено смањење пореске стопе на зараде праћено повећањем неопорезивог износа 

и повећањем стопе обавезног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, у целини узев, 

смањују укупно фискално оптерећење зарада и привреди смањују трошкове по овом основу на 

годишњем нивоу за око 1,7 милијарди динара.  

Остале измене не стварају додатне трошкове ни грађанима ни привреди, напротив воде 

смањењу њихових трошкова при спровођењу, односно поштовању пореских прописа. 

 

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

ће он стварати  

 

Предложена решења не стварају трошкове ни грађанима ни привреди. 

 

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

тржишна конкуренција  

 

Имајући у виду измене које се односе на опорезивање предузетника којима је смањено 

ефективно фискално оптерећење и уведено самоопорезивање као начин утврђивања пореза 

који изазива ниже административне трошкове, предложена законска решења имају позитиван 



утицај на самозапошљавање као облик регистроване делатности стварајући повољну климу за 

овај начин пословања. 

 

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

 

Током рада на предложеним решењима организована је јавна трибина у организацији 

Министарства финансија и привреде и Српског фискалног друштва. На овој јавној трибини 

која је одржана 21. марта 2013. године, на Правном факултету Универзитета у Београду, 

представљена су и расправљана предложена решења. У расправи је највише пажње посвећено: 

институту резидентства Републике Србије, питању опорезивања прихода од издавања 

сопствених непокретности, опорезивању прихода предузетника, посебно по основу личне 

зараде предузетника. У раду јавне трибине учешће су узели поред чланова Српског фискалног 

друштва и велики број представника реалног сектора, консултантских кућа, државних органа 

и академских институција. Након веома исцрпне и конструктивне дискусије о наведеним 

темама, учесници су подржали предложена решења. 

Поред тога, овај закон је у поступку припреме достављен надлежним министарствима 

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

изнесу своје ставове, од којих су неки уграђени у овај закон. 

 

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 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 Закона. 


