
V. Анализа ефеката закона 

 

1) На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 

 

Решења из овог закона ће, пре свега, утицати на равноправно остваривање права 

свих особа са инвалидитетом које због природе свог хендикепа нису у могућности да се 

својеручно потпишу у различитим ситуацијама. Овим лицима ће, на овај начин бити 

омогућено остваривање свих људских права у складу са основним начелима која се односе 

на поштовање достојанства, самосталности и независности особа са инвалидитетом, пуног 

учешћа у друштвеном животу, пристушачности и доступности права и услуга, 

остваривања једнаких могућности и равноправности особа са инвалидитетом. 

Решења из овог закона ће утицати и на начин обављања послова од стране органа 

јавне власти и пружаоца различитих услуга, у смислу омогућавања употребе факсимила, и 

тиме олакшавања обављања конкретних послова.  

 

2) Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима)? 

 

Примена закона неће створити трошкове ни грађанима ни привреди, с обзиром да 

се овим прописом не уређује никаква нова финансијска обавеза привредним субјектима и 

грађанима. 

 

3) Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити? 

 

Примена закона неће створити трошкове ни грађанима ни привреди, с обзиром да 

се овим прописом не уређује никаква нова финансијска обавеза привредним субјектима и 

грађанима, а истовремено, позитивне последице односе се на остваривање равноправности 

свих особа са инвалидитетом у поступцима у којима се решава о њиховим правима, 

обавезама и правним интересима, као и у свакодневном животу, при пружању различитих 

услуга код којих се захтева лични потпис (најчешће банкарски послови, боравак у 

хотелима и другим туристичким објектима, преузимање пошиљки, различите потврде и 

сл.). Основни циљ овог закона јесте унапређење положаја особа са инвалидитетом. 

 

4) Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција? 

Закон нема никаквог утицаја на стварање нових привредних субјеката на тржишту 

и тржишну конкуренцију. 

 

5) Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 

 

Закон се доноси на иницијативу Националне организације особа са инвалидитетом 

Србије и Савеза слепих Србије,  док је поступку прибављања мишљења послат надлежним 

министарствима и телима у складу са Пословником Владе, као и Националној 



организацији особа са инвалидитетом Србије, Поверенику за заштиту равноправности и 

Заштитнику грађана. 

 

6) Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 

се доношењем закона намерава? 

 
Предвиђају се информативне кампање са циљем информисања јавности, органа јавне власти и 

пружалаца различитих услуга о обавези омогућавања употребе печата са угравираним потписом – 

факсимила као својеручног потписа особи са инвалидитетом која због трајних последица телесног 

или сензорног оштећења или болести није у могућности да се својеручно потпише. 


