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V      АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 

Предложени закон омогућава да се послови управљања државном имовином, односно 

послови управљања непокретностима и покретним стварима у државној својини, послови  

управљања, у функцији законског заступника акцијама и уделима на којима је до дана 

ступања на снагу овог закона као власник уписана Агенција за приватизацију, 

прибављања у име Републике Србије, уз сагласност Владе, акција и удела у привредним 

друштвима, располагања акцијама и уделима кроз продају, размену, успостављање залоге, 

докапитализацију и преузимање акционарских друштава, као и други послови 

располагања акцијама и уделима, у складу са законом којим се уређује положај 

привредних друштава и законом о тржишту капитала, послови у вези са продајом 

државног и неприватизованог друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, 

врше у оквиру једне организације – Агенције управљање државном имовином, уместо у 

оквиру више организација што је до сада био случај. 

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

Обједињавањем послова наведених у претходној тачки у оквиру једне организације биће 

подигнут степен ефикасности у раду, а оствариће се и уштеде у раду будуће организације 

што ће се постићи спајањем у једну институцију.   

 

3. Друге могућности за решавање проблема 

Приликом израде закона законодавац није разматрао друга решења, с обзиром да 

предложено решење представља најцелисходније решење, имајући у виду да се нова 

Агенција оснива од постојећих институција – Агенције за приватизацију, Републичке 

дирекције за имовину Републике Србије и Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос” 

д.о.о. Београд.  

 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

Материја која је обухваћена Нацртом закона представља материју која се мора регулисати 

законом, тако да није било могућности за решавање проблема на други начин. 

 

5. На кога ће и како утицати предложена решења 

Овај закон ће имати позитиван утицај на буџет Републике Србије и самим тим на  

финансијску стабилност Републике Србије. Поред тога, позитивни ефекти се очекују и у 

поједностављењу поступака у којима ће нова Агенција поступати и њиховом краћем 

трајању, узимајући у обзир досадашња искуства у вези са пословима из надлежности 

органа и организација које престају да постоје усвајањем овог прописа, будући да ће се 

истима бавити једно тело – новоформирана Агенција за управљање државном имовином. 

 

6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, посебно малих 

и средњих предузећа. 

Примена овог закона неће изазвати ни грађанима ни привреди издвајање додатних 

трошкова. 
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7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

Као што је наведено у предходној тачки, примена овог закона неће изазвати ни грађанима 

ни привреди издвајање додатних трошкова.    

 

8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију 

Одредбе предложеног закона неће непосредно стимулисати појаву нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију али ће утицати на финансијску стабилност 

Републике Србије. 

 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 

Како је ступање на снагу одредаба предложеног закона, једна од мера максимизације 

буџетских средстава, то су се заинтересоване стране на посредан начин сагласиле са 

преложеним концептом.  


