
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).  

Три су кључна очекивана ефекта предложених промена.  

1) Смањење административних трошкова:  

- развој електронских услуга које Пореска управа пружа обвезницима битно 

смањује административне трошкове, као и потребно време које захтева извршавање 

њихових пореских обавеза; 

- обједињавање и груписање свих пореских прекршаја у ЗПППА, као и увођење 

института прекршајног налога олакшава примену прекршајне политике која је у 

надлежности судова, а у случају блажих пореских прекршаја смањује и трошкове вођења 

прекршајног поступка, како за судове, тако и за обвезнике; 

2) Унапређење ефикасности контроле и наплате: 

- информатичка модернизација рада Пореске управе смањује обим и време потребно 

за чисто административне радње и повећава њене капацитете усмерене у основне 

функције: помоћ пореским обвезницима при извршавању њихових обавеза, контролу и 

наплату, 

- развој информатичког система обезбеђује обимне, лако претраживе и за анализу 

ризика погодне базе података о свим обележјима пореских обвезника, што омогућава 

добро планирање контрола а тиме и повећава вероватноћу откривања нетачног 

приказивања пореских обавеза, као и аутоматско праћење благовремености плаћања 

пореза а тиме и брзу и доследну наплату доспелог пореза.  

3) Јачање правне сигурности: 

- успостављање јасних правила достављања пореских аката и прецизирање појмова 

и поступака осигуравају једнообразност у поступању Пореске управе чиме унапређују 

услове пословања обвезницима обезбеђујући извесност последица одређене пореско-

правне ситуације,  

- усаглашавање ЗПППА са одредбама других закона отклања неизвесност која се 

јавља као последица сукоба надлежности или неусаглашености у укупном правном оквиру 

за пословање.  

 

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

 

 Предложена решења имају утицај на све учеснике у пореско-правном поступку, 

дакле како на саме пореске обвезнике и Пореску управу, тако и на остале субјекте који су 

обавезни да учине неку радњу у овом поступку (судови, други државни органи и 

организације, банке као носиоци платног промета). 

 Имајући у виду очекиване ефекте предложених измена, укупан утицај на све 

учеснике који поштују пореске прописе биће позитиван: смањују им се административни 

трошкови, повећава ефикасност рада и повећава правна сигурност.  



 Кад је реч о обвезницима који крше пореске прописе, било потпуно избегавајући 

плаћање пореза, било нетачним исказивањем својих пореских обавеза, предложена 

правила имају за циљ да их обесхрабре у таквом понашању, како повећањем вероватноће 

његовог откривања, тако и његовим финансијским последицама. Очекивани укупни 

друштвени резултати су и у овом домену позитивни, јер се сужава могућност нелојалне 

конкуренције смањивањем трошкова пословања неплаћањем пореза којој пословни 

субјекти који законито послују не могу да одговоре и тако трпе штету.  
 

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

малим и средњим предузећима) 
 

Предложене измене неће створити додатне трошкове грађанима и привреди, 

напротив смањиће им административне трошкове поштовања пореских прописа. 
 

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

које ће он створити 
 

Предложене измене оправдане су јер смањују административне трошкове примене 

и поштовања пореских прописа, као и њихове контроле. 
 

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

и тржишна конкуренција 

 

Предложене измене и допуне Закона немају непосредни утицај на стварање нових 

привредних субјеката, али сужавањем простора за нелојалну конкуренцију побољшавају 

услове за здраву 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.  

 

 

 

 

 

 


