
VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 

Очекује се да ће ефекат предложених решења у буџету Републике Србије на 
годишњем нивоу износити око 2,6 милијарди динара (по основу пореза на доходак грађана 
1,2 милијарде динара, а по основу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање 1,4 милијарде динара). 

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

 
Највећи број измена и допуна одредаба Закона односи се на прецизирање и 

дефинисање појмова и правних института у материји опорезивања дохотка грађана, тако 
да предложене измене и допуне неће битно утицати на саме пореске обвезнике - физичка 
лица која остварују одређене врсте прихода који су иначе предмет опорезивања порезом 
на доходак грађана. 
 Закон ће највише утицати на: 

- физичка лица који остварују приходе од продаје пољопривредних и шумских 
производа, односно плодова. С тим у вези, обавезу плаћања пореза по основу наведеног 
прихода неће имати: носиоци пољопривредног газдинства, лица која доприносе за 
обавезно социјално осигурање плаћају по решењу у складу са законом којим се уређују 
доприноси за обавезно социјално осигурање и корисници пољопривредне пензије, док ће 
лица која не спадају у наведене категорије плаћати порез на други приход по ефективној 
пореској стопи од 2%; 

- физичка лица - обвезнике пореза на зараду, који су као упућени радници послати 
на рад у иностранство од стране домаћег послодавца, у смислу смањења пореског 
оптерећења зарада које остварују; 

- домаћа правна лица која продају секундарне сировине предузетницима.  
 

2. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди  
 

У суштини, предвиђена законска решења не стварају додатне трошкове грађанима 
и привреди. Мининалне трошкове имаће одређена физичка лица која остварују приходе од 
продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова, а која не спадају у 
категорије лица која немају обавезу плаћања пореза по том основу, као и правна лица која 
продају секундарне сировине предузетницима (у случају ове продаје предузетници ће 
имати обавезу да обрачунају и плате порез по одбитку по стопи од 1% од износа 
исплаћене накнаде правном лицу које продаје секундарне сировине). 
 

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, осим 

поменутог под тачком 2. ове анализе, а ефекат предложених решења оправдава трошкове 
које ће створити. Поред тога, смањује се нелојална конуренција свођењем на најмањи 



обим могућности различитог третмана прихода проистеклих из истоврсних правних 
послова. 

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

и тржишна конкуренција  
 
Имајући у виду измене које се односе на опорезивање прихода физичких лица, 

предложена законска решења немају за циљ стварање нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренцију. 
 

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 се 
о закону изјасне. 

 
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 о 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. 
 


