
 

VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

Обим пореског расхода који се предложеним решењем укида у 2012. години је 

износио 23,8 милијарди динара. 

Први приходни ефекти предложеног укидања пореске олакшице могу се очекивати 

у 2015. години, будући да на приход од пореза на добит у 2014. години предложена измена 

неће имати утицај. Како је примена овог закона предвиђена од 1. јануара 2014. године, 

значи да ће имати утицаја на висину аконтације пореза на добит која се плаћа у 2015. 

години. Значајнији приходни ефекти предложеног решења могу се очекивати у средњем 

року јер је, у складу са начелом одсуства ретроактивности, предвиђено да сви обвезници 

који су отпочели коришћење ове пореске олакшице имају право да је користе у складу са 

одредбама закона које су важиле у моменту стицања тог права. С тим у вези, очекује се да 

ће у 2015. години ефекти предметног решења износити 8,5 милијарди динара.     

 

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

 

Предложено решење неће имати утицаја на обвезнике који су отпочели коришћење 

олакшице која се укида, будући да ће ово право моћи да искористе у складу са одредбама 

закона које су важиле у моменту стицања тог права.     

Предложено решење утицаће на обвезнике пореза на добит правних лица који 

отпочињу инвестирање у основна средства у 2014. години и наредним годинама, будући 

да неће имати право на умањење пореске обавезе по том основу. 

 

2) Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим предузећима)? 

 

 Примена закона не ствара додатне трошкове ни грађанима ни привреди. 

 

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

које ће он створити? 

 

 Примена овог закона неће створити трошкове. 

 

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

тржишна конкуренција? 

 

            Предложено укидање пореског подстицаја не би требало значајније да утиче на 

одлуку о стварању привредних субјеката на тржишту, а самим тим и на тржишну 

конкуренцију, имајући у виду да постојање пореских олакшица није од пресудног значаја 

за  оснивање нових привредних субјеката.  

      

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

 

 У поступку припреме овај закон достављен је надлежним органима са чијим 

делокругом рада су повезана предложена решења. 
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        6) Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно што 

се доношењем Закона намерава? 

  

Министарство финансија је надлежно за спровођење овог закона, за његову 

уједначену примену на територији Републике Србије, као и за давање мишљења у вези 

његове примене.  

Посебно истичемо, да ће се периодичним публиковањем Билтена службених 

објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, као и на други 

погодан начин, додатно обезбедити транспарентност, информисаност и доступност 

информацијама, како би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених 

доношењем закона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


