
 

VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Будући да се овим законом уређују порески поступак и пореска администрација, 

како би се у процесном смислу допринело остваривању мера фискалне политике које се 

уређују материјалним пореским прописима, обрачун ефеката на бази измена и допуна овог 

закона није могуће прецизно исказати у апсолутном износу, због чега он није дат у овим 

износима сагласно одредби члана 40. став 2. Пословника Владе („Службени гласник РС”, 

бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 30/13).  

 Кључне измене овог закона које се односе на прецизирање одредба које уређују 

подношење појединачне пореске пријаве као најважнији ефекат имају смањење трошкова 

администрирања пореских закона који прописују плаћање пореза и доприноса по одбитку. 

Овај систем који ће бити у примени почев од 1. јануара 2014. године, знатно ће олакшати 

обвезницима извршавање законом прописаних пореских обавеза у делу који се односи на 

подношење пореских пријава електронским путем и битно унапредити управљање 

функцијама контроле и наплате. 

 

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

 

Предложена законска решења ће имати позитиван утицај на: 

            - банке - исплатиоце прихода код подношења пореске пријаве за порезе по одбитку 

и плаћање пореза по одбитку при исплати камате на штедне улоге својим депонентима; 

 - на органе који воде поступке у оквиру којих је потребно проценити тржишну 

вредност непокретности. 

 

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

малим и средњим предузећима) 

 

Предложене измене неће створити трошкове грађанима и привреди. 

 

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

које ће он створити 

 

Предложене измене неће створити трошкове. 

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

и тржишна конкуренција 

 

Предложене измене и допуне Закона немају утицај на стварање нових привредних 

субјеката нити на тржишну конкуренцију. 

 

5.  Да ли су 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 

изјасне. 

 



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

доношењем Закона намерава 

 

Министарство финансија надлежно је за давање мишљења у примени Закона. 

Посебно истичемо да Министарство финансија, периодичним публиковањем Билтена 

службених објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, њиховим 

објављивањем на званичној интернет страни, као и на други погодан начин, додатно 

обезбеђује транспарентност, информисаност и доступност информацијама, како би се на 

овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем Закона.  

 

 

 

 

 

 

 


