
V АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

С обзиром на то да Законом понуђена решења дају прилику да се пореским 

обвезницима отпише камата, као и укупан дуг по основу доприноса за обавезно социјално 

осигурање који је доспео закључно са 28. фебруаром 2014. године, очекује се да ће велики 

број пореских обвезника поднети захтев за одлагање плаћања пореског дуга. Наиме, 

прописивањем могућности да се порески дуг измири на 60 рата, пореским обвезницима 

обезбеђују се да уз мање финансијско оптерећење измире тај дуг. На тај начин стварају се 

услови за нормализацију пословања, а све у циљу што бољег неутралисања економских 

последица произрокованих елементарним непогодама и даљег подстицања привредних 

активности.  

 

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

Закон ће имати позитиван утицај на: 

- све пореске обвезнике - јер се ствара правни основ да неизмирене обавезе могу 

измирити под повољнијим условима; 

- подстицај развоју предузетништва и привреде, јер се стварају услови да се 

предложеним фискалним растерећењем, њихова финансијска средства усмере на развој 

њихових делатности. 

   

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

малим и средњим предузећима) 

Примена овог закона не би требало да створи додатне (директне) трошкове 

пореским обвезницима, с обзиром на то да могу остваривати право на плаћање пореског 

дуга на рате и отпис камате и целокупног дуга по основу доприноса за здравствено 

осигурање уз испуњење прописаних услова.  

 

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

које ће он створити 

Оцењује се да је потреба за превазилажењем проблема насталих, у знатној мери, 

због елементарних непогода током 2014. године, већа од индиректних трошкова које ће 

примена овог закона створити.  

 

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

тржишна конкуренција 

Оцењује се да примена Закона неће допринети стварању нових привредних 

субјеката али ће, у одређеној мери, допринети очувању тржишне конкуренције. 

 

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

Овај закон је у поступку припреме достављен одређеним министарствима и другим 

надлежним органима, тако да је заинтересованим странама пружена прилика да изнесу 

своје ставове. 

 

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

доношењем закона намерава 



Министарство финансија – Пореска управа (за јавне приходе које утврђује, 

наплаћује и контролише) и јединице локалних самоуправа (за своје изворне јавне приходе 

– локалне порезе) надлежни су за спровођење Закона.  

Како би се остварили циљеви који се доношењем овог закона желе постићи, по 

потреби ће ово министарство давати мишљења о његовој примени, а органи управе 

одговарајућа упутства за његово спровођење. 
 


