
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

1. Који су проблеми које Закон треба да реши, односно који су циљеви који се 

Законом постижу? 

 

Доношењем овог закона стварају се услови за реализацију постигнутог споразума 

са ММФ-ом у односу на препоруку о потреби измене Закона о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 

119/2012), којом изменом би се, пре свега, уредили рокови измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама између субјеката јавног сектора. 

 

2. Да ли су 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. 

 

3. Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема? 

 

Доношење овог закона је најбоље решење, јер се њиме на систематичан и целовит 

начин, уз поштовање начела правне сигурности, уређује материја рокова измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између субјеката јавног сектора. 

 

4. На кога и како ће утицати предложена решења? 

 

Предложена решења ће у највећој мери утицати на субјекте јавног сектора, у 

погледу рокова измирења међусобних новчаних обавеза, као и у смислу бољег уређења 

надзора над применом Закона код свих субјеката који су у обавези да га примењују. 

Прописивањем да се уговором између субјеката јавног сектора не може предвидети 

рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана, ови субјекти, као повериоци у 

комерцијалним трансакцијама, добиће већу сигурност приликом наплате својих 

потраживања, хитност приликом извршења доспелих, а ненаплаћених потраживања, 

лакше планирање прихода имајући у виду извесност рокова наплате, те самим тим и 

повећање ликвидности, док ће у својству дужника имати већу одговорност приликом 

уговарања комерцијалних послова, односно реално планирање прихода и расхода за све 

будуће комерцијалне послове. 

Узимајући у обзир да се доношењем овог закона стварају услови за реализацију 

постигнутог споразума који се односи на фискалну консолидацију, а који представља 

основ за спровођење споразума са ММФ-ом, овим законом ће се обезбедити, с једне  

стране, додатно подизање нивоа ликвидности целокупне привреде у Републици Србији, 

што је један од предуслова за нормално функционисање и пословање свих учесника на 

тржишту, а са друге стране, наведено ће имати позитиван ефекат на привлачење 

потенцијалних домаћих и страних инвеститора. 

Решења садржана у предложеном закону допринеће, такође, и ефикаснијем надзору 

над применом овог закона. 

 



5. Које трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима? 

 

Закон неће изазвати никакве додатне трошкове грађанима и привреди, односно 

малим и средњим предузећима, с обзиром да не предвиђа нове финансијске обавезе. 

 

6. Да ли позитивне последице доношења Закона оправдавају трошкове његове 

примене? 

 

Овај закон нема за последицу стварање нових трошкова. 

 

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

тржишту и тржишна конкуренција? 

 

Очекује се да ће обезбеђивање подизања нивоа ликвидности и финансијске 

дисциплине у измиривању новчаних обавеза привреде и јавног сектора у Републици 

Србији имати позитиван ефекат на привлачење потенцијалних домаћих и страних 

инвеститора, уз последично стварање нових привредних субјеката на тржишту и јачање 

тржишне конкуренције. 

 

8. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

 

Овај закон је настао као последица указивања привредних субјеката, субјеката 

јавног сектора и коморских удружења на у пракси уочене проблеме са досадашњом 

применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС”, број 119/12), као и из потребе стварања услова за реализацију и 

спровођење споразума са ММФ-ом, сходно ком се Влада Републике Србије обавезала да 

ће спроводити програм базиран на три основна стуба: оздрављење јавних финансија, 

унапређење стабилности и флексибилности финансијског сектора и спровођење 

свеобухватних структурних реформи. 

 

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

се доношењем Закона намерава? 

 

Министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за послове 

трговине, туризма и телекомуникација имају обавезу доношења подзаконских аката у 

роковима предвиђеним законом и да, на одговарајући начин, о томе обавесте учеснике на 

тржишту, а и ширу јавност. 

 


