
1. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

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

 

Решења садржана у овом закону директно утичу на јавна предузећа и привредна 

друштва са већинским учешћем државног капитала који врше делатности од општег 

интереса тако што уређују појам јавног предузећа, делатности од општег интереса која 

обављају јавна предузећа, оснивање, услове за обављање делатности од општег интереса 

које правни субјекат мора да испуњава, имовину правног субјекта, органе јавног 

предузећа, однос и овлашћења оснивача, као и регулаторну и контролну функцију Владе, 

а у делу који се односи на обављање делатности и на и друге правне субјекте, као што су 

привредно друштво са већинским учешћем приватног капитала или предузетнике. 

Садржана решења ће врло извесно утицати на ефикасније и економичније обављање 

делатности од општег интереса кроз професионализацију менаџмента и подизање нивоа 

личне и професионалне одговорности и контролу на републичком и локалном нивоу. 

 

 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим предузећима) 

 

Предложеним законом неће се стварати нови трошкови грађанима и привреди, с 

обзиром да се све промене и усаглашавања оснивачких аката јавних предузећа, 

привредних друштава са већинским учешћем државног капитала и зависних друштва 

капитала, као и њихових унутрашњих аката обављају у оквиру редовних надлежности 

оснивача и делатности јавних предузећа, односно привредних друштава. 

 

 

3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 

ће он створити 

 

Иако се доношењем закона неће створити додатни трошкови буџету Републике Србије, 

буџету аутономне покрајине, буџетима локалних самоуправа, грађанима и привреди, 

позитивне последице доношења закона које се огледају у професионализацији рада јавних 

предузећа, деполитизованом поступку именовања директора преко јавних конкурса, 

повећању ефикасности управљања и контроле, јавности рада и усклађивања са другим, у 

међувремену осавремењеним прописима, у потпуности би оправдали све евентуалне 

трошкове. 

 

 

4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција 

 

Законом се ствара амбијент за транспарентије, економичније и ефикасније пословање 

јавних предузећа и ствара могућност за већу заинтересованост приватног сектора за 

укључивање у обављање делатности од општег интереса, чиме се подржава стварање 



нових привредних субјеката, тржишна конкуренција и економичније обављање 

предметних делатности. 

 

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

 

Имајући у виду да је у текућој регулаторној реформи приватни сектор изразио 

очекивања да се измени и осавремени регулатива обављања делатности од општег 

интереса уређењем на тржишним принципима, да су оснивачи постојећих јавних 

предузећа Република Србија, аутономна покрајина Војводина и јединица локалне 

самоуправе, као и да су ноторна очекивања грађана да се делатности од општег интереса 

обављају ефикасно и економично сматрамо да су очекивања свих заинтересованих страна 

обухваћена овим законом. 

  

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

доношењем закона намерава 

 

Овим законом се уводи регулаторна и контролна функција Владе, односно оснивача, 

као и контролна функција јавности. Обавезом достављања годишњег програма пословања 

Влади на сагласност и тромесечног извештавања министарства надлежног за послове 

финансија о реализацији програма пословања и  обавезе јавног објављивања програма 

пословања и извештаје о реализацији програма, успоставља се поступак за егзактну 

анализу ефеката примене прописа, односно ефикасности и економичности пословања. 

Закон, као ново решење уводи и значајну контролна функција Владе кроз мере 

привремене обуставе трансфера локалној власти у случају да привредни субјекти чији је 

оснивач та локална власт одступа од политиком пројектованог раста цена и зарада, а 

детаљно се утврђује за које врсте аката и радњи привредног субјекта Влада, односно 

оснивач мора дати сагласност. 

Главни ефекат који се очекује од доношења и примене овог закона јесте 

професионализација управе привредних субјеката који обављају делатност од општег 

интереса, увођење модерних система управљања тим субјектима, те на тај начин знатно 

побољшање рада привредних субјеката, како кроз квалитет услуга и производа, тако и 

кроз изналажење нових и савремених процедура у раду, финансијском пословању и 

управљању. 

Прописивање процедура избора, разрешења и услова који се морају испунити 

представља заштиту система од воље појединца, било да је то личност или група људи. 

Демократију штити процедура, па тако и привреду, а поготову ону која грађанима пружа 

основне животне услуге. 

Даљи ефекти који се очекују су увођење персоналне одговорности у менаџменту, као и 

контрола рада привредних субјеката који обављају делатност од општег интереса, не само 

од стране Владе Републике Србије, него и од стране целокупне јавности. 
 


