
IV.          АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

   - Одређење проблема које Закон треба да реши 

 

 Нацрт закона о изменама Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Нацрт 

закона), настао је као резултат анализе реалног стања на финансијском тржишту, 

сагледавања постојећих проблема у његовом бржем развоју и функционисању, као и 

исказаних потреба његових учесника за одређеним изменама које треба да допринесу да се 

ова област уреди на примеренији начин.  

Закон је ступио је на снагу у мају 2011. године, а почео да се примењује 17. новембра 

2011. године.  

 Приликом израде Закона рађена је детаљна анализа ефеката прописа. Наиме, пре 

израде Закона детаљно су анализирани ефекти важећег закона којим се уређују хартије од 

вредности и тржиште финансијских инструмената као и ефекти који су се појављивали у 

пракси од почетка примене наведеног закона. У току израде текста закона вршено је 

усклађивање са директивама ЕУ које регулишу област тржишта капитала и то пре свега са 

пет основних директива из ове области у мери у којој је то могуће на постојећем степену 

развоја домаћег финансијског тржишта. Такође, коришћена су и анализирана упоредно 

правна решења и искуства земаља у региону и друга међународна искуства као и искуства 

стручњака у области коју регулише тржиште капитала.  

 Како је 17. новембра 2011. године почела примена Закона о тржишту капитала 

заинтересоване стране су се у протеклих пар месеци упознавале са одредбама новог 

закона. Измене и допуне Закона настале су као последица указивања заинтересованих 

страна на поједине нејасноће које би одредбе новог закона могле да изазову у пракси.  

 Нацртом закона врше се техничке исправке и појашњења одређених института, 

како би се избегла разна тумачења која се у пракси могу појавити и унети правну 

несигурност.  

        

  - Циљеви који се постижу његовим доношењем 

      

        Као што је у уводном делу Анализе ефеката прописа наведено проблеми које овај 

закон треба да реши огледају се у потреби отклањања нејасноћа и регулисања отворених 

питања. Наиме, Нацртом закона врше се техничке исправке и појашњења одређених 

института, како би се избегла разна тумачења која се у пракси могу појавити и унети 

правну несигурност. 

 

     - Које су друге могућности за решавање проблема?  

     

    Приликом израде Нацрта закона предлагач није био у могућности да разматра 

друга решења јер су предложена решења предмет регулисања закона. 

 

        - Зашто је доношење акта најбоље за решавање проблема? 

        

        Предложене одредбе се односе на материју која се регулише законом, тако да је 

процењено да се на овај начин врши неопходно усклађивање са одговарајућим степеном 

развоја домаћег тржишта. 



 

        - На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону? 

        

        Нацрт закона ће имати позитиван утицај на само тржиште капитала и све његове 

учеснике, пре свега због уклањања низа недоумица око тумачења одрећених одредаба које 

су предмет ових измена и допуна Закона.  

       

   -Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди 

посебно малим и средњим предузећима 

        

   Примена овог акта неће изазвати ни грађанима ни привреди издвајање додатних 

трошкова. 

 

       - Да ли доношење Закона стимулише појаву нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишну конкуренцију?    

 

        Доношење овог закона не стимулише непосредно појаву нових привредних 

субјеката, већ посредно, бољим уређењем финансијског тржишта. 

    

       - Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

овом закону? 

 

    При изради Нацрта закона тражени су и узети у обзир предлози и сугестије свих 

релевантних субјеката и то: надлежних министарстава, Комисије за хартије од вредности, 

Централног регистра за хартије од вредности и других.  

 

    - Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили разлози 

доношења акта? 

 

       Нису предвиђене додатне мере за остварење разлога доношења акта. 

 


