
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  ЗАКОНА 

 

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

 

Предложена решења би на поједине групе обвезника доприноса за обавезно 

социјално осигурање имала следећи утицај: 

- обвезницима који допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 

плаћају из зараде повећање стопе овог доприноса неће повећати укупно фискално 

оптерећење, будући да је ова измена усаглашена са смањењем пореске стопе и 

повећањем неопорезивог износа зараде предложеним изменама Закона о порезу на 

доходак грађана, тако да узете заједно измене ова два закона смањују укупно 

фискално оптерећење ове групе обвезника и привреде у целини; 

- повећање стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 

повећаће обавезу свим обвезницима који овај допринос не плаћају из и на зараду, 

већ на уговорен износ накнаде за које је прописано обавезно плаћање овог 

доприноса; којих је битно мањи број у односу на обвезнике који пензијски 

допринос плаћају из и на зараду, а којима се укупно фискално оптерећење смањује; 

- лицима која ће стећи право на посебан поступак обрачунавања и плаћања 

доприноса за обавезно здравствено осигурање и осигурање за случај 

незапослености укупна обавеза ће се смањити; 

- предузетницима који исплаћују личну зараду обавеза за доприносе се 

нормативно смањује због сужавања основице на коју их плаћају, а да ли ће плаћати 

мање или више зависи од њихове одлуке о износу личне зараде; 

- пољопривредницима се укида обавеза плаћања доприноса за пензијско 

осигурање, па ће остваривање права по овом основу зависити од њихове одлуке да 

ли ће се добровољно укључити у систем обавезног пензијског и инвалидског 

осигурања или не. 

 

2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

 

 Примена Закона заједно са предложеним изменама Закона о порезу на доходак 

грађана довешће до смањења трошкова привреди по основу фискалног оптерећења 

рада, као и предузетницима који порез плаћају на стваран приход од самосталне 

делатности. Додатне трошкове имаће само оне категорије обвезника које остварују 

приходе по основу уговорених накнада за које је прописано обавезно плаћање 

доприноса.  

 

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

које ће он стварати 

 

 У целини посматрано примена предложених решења смањиће трошкове, 

односно укупно смањење трошкова веће је од очекиваних повећања. Из тог 

разлога, као и чињенице да се предложеним решењима повећава. Из овог разлога, 

као и због предложених нових решења, позитивне последице доношења Закона су 

такве да надилазе очекиван раст трошкова сразмерно малом броју обвезника.  

 



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

и тржишна конкуренција 

 

Имајући у виду да је укупни ефекат предложених измена овог и Закона о порезу 

на доходак грађана смањење фискалног оптерећења рада, оне свакако повећавају 

конкурентску способност привреде и побољшавају услове пословања и тако 

посредно утичу и на стварање нових привредних субјеката. Такође, 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 

 

 Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним министарствима и 

другим надлежним органима, тако да је заинтересованим странама пружена 

прилика да изнесу своје ставове, а решења о личној заради предузетника и укидању 

обавезе плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање резултат је 

анализе захтева самих обвезника. 

 

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

се доношењем закона намерава 

 

 Министарство финансија 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, 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. 


