
I. ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ  
 

На обавезе по основу јавних прихода које нису измирене о доспелости, обрачунава 

се и плаћа камата у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска 

администрација.  

Доношењем овог закона створио би се правни основ да се подносиоци захтева – 

резиденти (правна лица, предузетници, физичка лица), који измире главни дуг доспео до 

31. децембра 2011. године и трошкове принудне наплате – ако је поступак принудне 

наплате покренут, као и укупне обавезе по том основу доспеле од 1. јануара 2012. године, 

ослободе плаћања камате. Иако оваква мера значи одређени губитак у јавним приходима, 

оцењује се да је у довољној мери стимулативна за фискално растерећење подносилаца 

захтева обавезама из претходног периода, чиме се стварају услови за развој привреде и 

предузетништва (неоптерећених заосталим фискалним дуговима по основу одређених 

јавних  прихода), као и за процесно једноставнију и бржу наплату заосталих дугова.  

На основу података Пореске управе, ефекат отписа камате применом Закона био би 

око 20 милијарди динара. 
 

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

Закон ће имати позитиван утицај на: 

1) подносиоце захтева за отпис камате по основу одређених јавних прихода, јер се 

ствара правни основ да неизмирене обавезе измире под повољнијим условима; 

 

2) подстицај у развоју предузетништва и привреде, јер се стварају услови да се 

фискалним растерећењем по основу доспеле неплаћене камате, средства потребна за те 

намене усмере на развој тих делатности. 

   

 2.    Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

Примена Закона не би требало да створи додатне трошкове грађанима и привреди.  
 

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

трошкове које ће он створити 

Навели смо да примена Закона неће изазвати додатне трошкове.  
 

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

тржишту и тржишна конкуренција 

Закон се односи на фискално растерећење одређених постојећих субјеката, а не 

доноси се и не уређује питања која би се односила на стварање нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију. 
 

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

Овај закон је у поступку припреме достављен одређеним надлежним 

министарствима и другим 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 надлежна је за спровођење Закона и за 

његову уједначену примену на територији Републике.  

 


