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Процена удела административних трошкова у БДП 2010-2016. (у %)

2.26% 1.95% 1.93% 1.81%

0.57%
0.48% 0.48% 0.46%

0.56%
0.49% 0.49% 0.45%

0.68%

0.58% 0.58%
0.54%

4.07%

3.50% 3.48%
3.26%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

2010 2012 2014 2016

Горња граница АТ  претпоставка виших плата + Режијски трошкови + примена 80:20 правила као % БДП 
Доња граница АТ  претпоставка нижих плата + Режијски трошкови + примена 80:20 правила као % БДП 
АТ након примене правила (80:20) као % БДП 
Обрачунати АТ као % БДП-а 
Процењени АТ као % БДП



Смањење АТ  
у процентним поенима (2010 = 100%)
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Структура обрачунатих административних трошкова 
(у мил. РСД)

Регистрација 1,589.84 ( 2%)

Вођење књига 38,885.83 
(50%)

Порези 11,670.17 (15%)

Царински поступци 5,654.37 (7%)

Породиљско и трудничко 326.06 (1%)
Саобраћај 860.41 (1%)

Радно право 3,249.05 (4%)

Остало 15,029.54 (20%)



Промена удела обрачунатих административних трошкова у БДП 
- по областима (у %)
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Где су остварене уштеде?
• Радне књижице

• Изменама и допунама Закона о раду, од јануара 2016. године, укинуте радне 
књижице, евиденција - електронска

• Електронско подношење пореских пријава
• Знатно унапређена електронска комуникација пореских обвезника са 

Пореском управом посредством електронског сервиса е-ПОРЕЗИ
• КЕПУ књига

• Правилником о евиденцији промета, правна лица и предузетници који се баве 
велепродајом, а пословне књиге воде по систему двојног књиговодства нису 
обавезни да воде евиденцију на обрасцу КЕПУ књиге

• Реформа инспекцијског надзора (планови надзора и контролне листе)



Очекиване уштеде од увођења електронских 
здравствених картица
• Увођењем електронских здравствених картица (од средине 2015. године) знатно је

олакшан поступак добијања, измене података, измене права осигурања, гарантована 
је већа безбедност података, аутоматска овера и сл.

• Није неопходан одлазак у филијалу/испоставу РФЗО, већ је омогућено електронско 
достављање података о осигураницима, уз пратећа документа којима се доказују 
измирени доприноси за здравствено осигурање, што доноси бројне уштеде у погледу 
времена које су привредни субјекти издвајали за овај поступак.

• У току 2016. године РФЗО је издао укупно 2.832.102 здравствене картице
• Уштеда ће се приказати и приликом наредног мерења административног трошка

када у потпуности заживи модел аутоматске овере здравствених картица, што се 
нарочито односи на запослене у привредном сектору, када држава аутоматски врши 
оверу на основу података Пореске управе о уплаћеним доприносима



Очекиване користи од пуне примене ЗУП-а
Кључне новине:
• Јединствено управно место (е-услуге (електронска размена података), 

јединствени шалтер)
• Ефикасније обавештавање (електронским путем)
• Размена података из службених евиденција по службеној дужности
• Увођење е Управе



Хвала на пажњи
www.rsjp.gov.rs

http://www.rsjp.gov.rs/
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