
VII.  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

Очекује се да ће ефекат предложених решења у буџету Републике Србије на 

годишњем нивоу износити око 20 милијарди динара. 

 

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

 

Закон ће имати утицаја на: 

- привредне субјекте – обвезнике ПДВ који се баве прометом рачунара и 

компоненти од којих се састоје рачунари због промене пореске стопе са 8% на 20%; 

- привредне субјекте који нису обвезници ПДВ или немају право на одбитак 

претходног пореза по основу набавке добара и услуга који се опорезују по посебној стопи 

ПДВ, као и персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални рачунари, 

који ће се, од почетка примене одредбе члана 1. став 2. овог закона опорезивати по општој 

стопи ПДВ, с обзиром да постоји могућност да ће им створити додатне трошкове у 

пословању; 

- грађане, с обзиром да постоји могућност да повећање посебне стопе ПДВ доведе 

до поскупљења производа и услуга који се опорезују по посебној стопи ПДВ, као и 

персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални рачунари, који ће се, 

од почетка примене одредбе члана 1. став 2. овог закона, опорезивати по општој стопи 

ПДВ; 

- физичка лица - власнике, закупце и друге кориснике пољопривредног и шумског 

земљишта, која врше промет пољопривредних и шумских производа или пољопривредних 

услуга обвезницима ПДВ, а којима ће бити омогућено право на ПДВ надокнаду и од 1. 

јануара 2014. године. 

 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим правним лицима) 

 

Очекује се да ће примена овог закона створити додатне трошкове грађанима и 

привреди. Наиме, постоји могућност да повећање посебне стопе ПДВ доведе до 

поскупљења производа и услуга који се опорезују по посебној стопи ПДВ, као и да дође 

до поскупљења персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални 

рачунари који се опорезују по посебној стопи ПДВ, а који ће се, од почетка примене 

одредбе члана 1. став 2. овог закона, опорезивати по општој стопи ПДВ. 

 

 

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

које ће он створити 

 

Одговор на ово питање садржан је у тачки 1. Анализе ефеката закона. 

  

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

и тржишна конкуренција 

 



Законом се не омогућава стварање додатних погодности у вези са пословањем 

привредних субјеката. 

 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


