
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. тач. 6, 8. 

и 15. Устава Републике Србије, према којима Република Србија, између осталог, уређује 

порески систем и систем у области социјалног осигурања и других облика социјалне 

сигурности и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије, 

утврђених Уставом и законом. 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

● Проблеми које би Закон требало да реши, односно циљеви који се Законом 

постижу 

 

Основни разлог за доношења овог закона је омогућавање пореским обвезницима да 

превазиђу проблеме до којих је, у знатној мери, дошло због елементарних непогода које су 

током 2014. године задесиле Републику Србију. Наиме, велики број пореских обвезника 

претрпео је значајну штету, како непосредно у смислу уништења, односно оштећења 

њихових материјалних добара и онемогућавања пословања током периода трајања и 

периода отклањања последица елементарних непогода, тако и посредно у смислу да је код 

одређеног броја пореских обвезника, пре свега оних који послују са привредним 

субјектима са поплављених подручја, дошло до смањења обима привредних активности. С 

тим у вези, а у циљу обезбеђивања нормализације пословања пореских обвезника, а самим 

тим и благовременог измиривања њихових пореских обавеза у наредном периоду, при 

чему је неопходно истовремено обезбедити и равноправан положај свих пореских 

обвезника који имају неизмирене пореске обавезе, предлаже се да се овим законом, уз 

испуњење прописаних услова, обезбеди правни основ за могућност отписа обрачунате а 

неплаћене камате на обавезе по основу одређених јавних прихода (осим целокупног дуга 

по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање доспелог за плаћање закључно са 

28. фебруаром 2014. године) које су доспеле за плаћање закључно са 30. априлом 2015. 

године, било да је реч о јавним приходима које наплаћује Пореска управа или о изворним 

јавним приходима јединице локалне самоуправе чија скупштина о томе донесе одлуку, 

отписа целокупног дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање доспелог 

за плаћање закључно са 28. фебруаром 2014. године, као и отписа обрачунате а неплаћене 

камате на те доприносе.  

На овај начин омогућава се да се порески обвезници (привредна друштва и 

предузетници) финансијски растерете, како би били у могућности да у прописаним 

роковима измирују текуће обавезе, чиме се уједно стварају услови за оживљавање и развој 

привреде и предузетништва. Такође, давањем истоврсних права пореским обвезницима – 

физичким лицима која не обављају регистровану делатност обезбеђује се равноправан 

третман  свих пореских обвезника. Остваривање права на одлагање плаћања главног 

пореског дуга на рате и права на отпис наведене камате и целокупног дуга по основу 

доприноса за обавезно здравствено осигурање доспелог за плаћање закључно са 28. 



фебруаром 2014. године условљава се благовременим измиривањем текућих обавеза  и 

рата у периоду плаћања главног пореског дуга на рате.  

Период одлагања плаћања пореског дуга на рате не разликује у зависности од 

категорије пореских обвезника, а права предложена овим законом утврђују се решењем 

надлежног органа.  

 

● Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења Закона 

 

Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема могућности да 

се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. 

 

● Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема 

 

Уређивањем ове материје законом даје се допринос правној сигурности и 

обезбеђује транспарентност у вођењу пореске политике. Наиме, закон је општи правни акт 

који се објављује и који ствара једнака права и обавезе за све субјекте који се нађу у истој 

пореско-правној ситуацији, чиме се постиже транспарентност у његовој примени. 

 

 III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА  

 

Уз члан 1.  

Предлаже се уређивање услова и обима за плаћање пореског дуга на рате, услова и 

обима за отпис камате на тај дуг и услова и обима за отпис обавеза по основу доприноса за 

обавезно здравствено осигурање. 

 

Уз члан 2.  

Предлаже се одређивање значења израза који се користе у овом закону, и то: 

пореског обвезника, пореза, локалних пореза, главног пореског дуга, целокупног дуга по 

основу доприноса за обавезно здравствено осигурање, камате, текућих обавеза и 

надлежног органа. 

Пореским обвезником сматра се правно лице,  предузетник и физичко лице, које на 

дан 28. фебруара 2014. године, односно на дан 30. априла 2015. године има доспеле, а 

неплаћене обавезе по основу јавних прихода утврђених овим законом.  

Порези су јавни приход који утврђује, наплаћује и контролише Пореска управа, у 

смислу прописа који уређује порески поступак и пореску администрацију, и то порез на 

доходак грађана, порез на добит правних лица, порез на пренос апсолутних права, порез 

на наслеђе и поклон, порез на регистровано оружје, порез на премије неживотног 

осигурања, допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, допринос за 

обавезно здравствено осигурање, допринос за обавезно осигурање за случај 

незапослености, порез на додату вредност, акцизе, порез на промет, порез на фонд зарада 

и порез на финансијске трансакције.  

Локални порези су јавни приход који утврђују, наплаћују и контролишу јединице 

локалне самоуправе на основу закона, односно одлука њихових скупштина. 

 



Главни порески дуг је дуг по основу пореза доспелих за плаћање закључно са 30. 

априлом 2015. године, а који је са тим даном евидентиран у пореском рачуноводству 

Пореске управе, односно код надлежног органа јединице локалне самоуправе, осим  

целокупног дуга по  основу  доприноса за обавезно здравствено осигурање. 

Целокупни дуг по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање је дуг по 

основу доприноса за обавезно здравствено осигурање доспелог за плаћање закључно са 28. 

фебруаром 2014. године, а који је са тим даном евидентиран у пореском рачуноводству 

Пореске управе. 

Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг и на целокупни дуг по 

основу доприноса за обавезно здравствено осигурање.  

Текуће  обавезе  су  обавезе  по  основу  свих  јавних  прихода  које  периодично 

доспевају за плаћања у смислу пореских прописа, односно других аката, почев од 1. маја 

2015. године. 

Надлежни орган је надлежна организациона јединица Пореске управе, односно 

јединице локалне самоуправе, код које се порески обвезник задужује обавезама по основу 

јавних прихода. 

 

Уз члан 3.  

Предлаже се да порески обвезник има право да главни порески дуг плати највише 

до 60 месечних рата без средстава обезбеђења, и то у складу са роковима утврђеним 

решењем надлежног органа којим се одобрава плаћање главног пореског дуга на рате. 

Током периода од 1. маја 2015. године до исплате главног пореског дуга у потпуности, 

порески обвезник дужан је да редовно измирује текуће обавезе доспеле за плаћање и рате 

утврђене решењем. Исплатом главног пореског дуга пореском обвезнику отписује се 

камата, као и целокупни дуг по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање 

доспелог за плаћање закључно са 28. фебруаром 2014. године. 

Поред тога, предлаже се да ако порески обвезник у периоду почев од 1. маја 2015. 

године до исплате главног пореског дуга у потпуности, не измири текућу обавезу, односно 

рату, надлежни орган по службеној дужности укида решење о плаћању пореског дуга на 

рате и одмах спроводи поступак принудне наплате преосталог износа пореског дуга, 

укључујући текуће обавезе доспеле за плаћање, камату и целокупни порески дуг по основу 

доприноса за обавезно здравствено осигурање, сходно пропису који уређује порески 

поступак и пореску администрацију. 

 

Уз члан 4.  

Предлаже се да се право на плаћање главног пореског дуга на рате, отпис камате на 

тај дуг, као и отпис целокупног дуга по основу доприноса за обавезно здравствено 

осигурање остварује на основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, подноси 

надлежном органу у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, а под условом 

да је измирио текуће обавезе доспеле за плаћање почев од 1. маја 2015. године. Након 

тога, надлежни орган је дужан да решење по захтеву достави пореском обвезнику у року 

од 60 дана од дана достављања захтева. Решењем се утврђује укупан износ главног 

пореског дуга, износ целокупног дуга по основу доприноса за обавезно здравствено 

осигурање, број и износ рата, као и доспелост рата. Износ рате која не садржи износ 

целокупног дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање и која се плаћа 

за одређени месец, валоризује се индексом раста потрошачких цена на последњи дан 



претходног месеца и измирује закључно са 15-им у месецу који следи месецу за који се 

плаћа рата. 

 

Уз члан 5.  

Предлаже са да ако за време плаћања на рате главног пореског дуга порески 

обвезник из оправданих разлога пропусти да редовно измири текућу обавезу, односно 

рату, на његов захтев дозволиће се повраћај у пређашње стање који се подноси се у складу 

са прописом који уређује порески поступак и пореску администрацију. 

 

Уз члан 6.  

Предлаже се да даном подношења захтева за плаћање главног пореског дуга на рате 

у складу са овим законом, односно у складу са одлуком скупштине јединице локалне 

самоуправе, надлежни орган прекида поступак принудне наплате. 

 

Уз члан 7.  

Предлаже се да се за период плаћања на рате главног пореског дуга утврђеног у 

складу са овим законом, односно у складу са одлуком скупштине јединице локалне 

самоуправе, продужава  рок апсолутне застарелости тог дуга. 

 

Уз члан 8. 

Под истим условима прописаним овим законом предлаже се омогућавање отписа 

камата по основу јавних прихода које утврђују, контролишу и наплаћују јединице 

локалне. 

 

Уз члан 9. 

Предлаже се да порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања 

главног пореског дуга на 24 месечне рате у складу са Законом о условном отпису камата и 

мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број 119/12), а који своје обавезе 

редовно измирују, могу да поднесу захтев надлежном органу за продужавање периода 

плаћања главног пореског дуга највише до 60 месечних рата, у писаној форми. Уколико 

ови порески обвезници не поднесу захтев утврђен овим законом, настављају да плаћају 

главни порески дуг на 24 месечне рате у складу са Законом о условном отпису камата и 

мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број 119/12). 

 

Уз члан 10. 

Предлаже се да овај закон ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

  

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства 

у буџету Републике Србије. 
 


