
V. Анализа ефеката закона 

 

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

Решења из овог закона позитивно ће утицати на на рад државних органа, 

привредних субјеката и грађана, и то тако што ће стварањем услова за коришћење 

електронске верзије службеног гласила смањити трошкове његове набавке и дистрибуције, 

које ти субјекти сада сносе и што ће се створити услови за бржу доступност републичког 

службеног гласила свим заинтересованим. Такође, позитиван утицај на наведене субјекте 

обезбеђују и решења из овог закона на основу којих се успоставља Правно-информациони 

систем Републике Србије – будући да коришћење тог система неспорно доводи до њиховог 

економичнијег и делотворнијег рада. Већа и лакша доступност прописима Републике 

Србије, која се постиже уз помоћ електронских средстава комуникација, омогућиће у 

одређеној мери ефикаснији рад и државних органа и привредних субјеката. Дакле, односу 

на значајан број субјеката који свој рад и пословање, односно остваривање правних 

интереса могу задовољити коришћењем електронске базе Правно – информационог 

система Републике Србије, трошкови који су за њих настајали по основу потребе за 

коришћењем објављених закона, других прописа и аката ће бити смањени. 

Решења из овог закона позитивно ће утицати и на обезбеђивање обављања 

делатности јавног предузећа које издаје Службени гласник.  

Са друге стране, решења предложена у овом закону имаће највероватније утицај и 

на одређени број издавача који се под тржишним условима и на комерцијалној бази баве 

издавањем регистара прописа и делатностима који су са тиме повезани. У наредном 

временском периоду ти издавачи ће се, према очекивањима, више оријентисати да својим 

корисницима понуде већи и значајнији обим информација у одређеним областима (нпр. 

област царина, пореза, планирања и изградње – стручни коментари, мишљења, посебни 

прегледи и др.). Дакле, може се очекивати њихова специјализација на одређене правне и 

економске области за које на комерцијалној основи постоји тражња за таквим 

информацијама, посебно од стране привредних субјеката којима су такве информације 

неопходне ради ефикаснијег пословања. 

У циљу утврђивања адекватних решења која се предлажу анализиране су 33 земље 

– 27 чланица ЕУ и 6 чланица ЕЕА и ЕФТА и како је у тим, савременим демократским 

земљама решено питања најшире могуће доступности званичног службеног гласила. Стање 

у анализираним земљама, начелно, је следеће: 

(1) Електронско/онлајн издање службеног гласила има свих 33 земаља. Од 

тога, у 31 земљи је приступ онлајн издању службених гласила бесплатан за све 

кориснике. Само у Литванији и Румунији плаћа се накнада за приступ онлајн издању 

службених гласила. У неким земљама бесплатни су само PDF-ови гласила, у неким је 

временски приступ онлајн издању ограничен, у неким земљама је само претплатницима 

доступно напредно коришћење база, претраге, копирање и слично. 

(2) Штампано издање службеног гласника објављује се у 26 земаља. 

Претплата на штампано издање плаћа се у свимa њима. Годишња претплата на штампано 

издање је од 48 евра (Бугарска) до 2.500 евра (Исланд). Међутим, у 7 земаља постоји 

само онлајн издање (Белгија, Данска, Шпанија, Мађарска, Холандија, Аустрија, 

Португалија), а неке међу њима штампају службено гласило само по захтеву.  

(3) Званично издање службеног гласника: У 19 земаља које смо анализирали 

званично је само штампано издање службеног гласника, у 7 званично је само онлајн, а у 7 

земаља и  штампано и онлајн. 

(4) Пречишћени прописи: У 27 од 33 земаља постоји најмање једна збирка 

пречишћених прописа чије коришћење препоручује држава. Од 27 земаља, у њих 25 збирка 



пречишћених прописа постоји само у онлајн верзији, не и у штампаној. У 18 земаља 

пречишћавање за онлајан верзију врши и њу објављује издавач службених гласила. Од 27 

збирки, њих 19 су означене „само за информативне потребе“, а преосталих  8 су званичне 

или полузваничне. 

(5) Онлајн правне базе: Свака земља има једну или више правних база – 29 од 

35 „службених“ правних база су доступне бесплатно. Уз надокнаду доступне су у 

Немачкој, Италији, Литванији, Португалији, Румунији, Словачкој. Правне базе су шири 

појам и могу да садрже и базу службених гласила, онлајн базу пречишћених прописа, али и 

базе судске праксе, мишљења надлежних институција и низ других информација значајних 

за примену прописа. 

(6) Модел финансирања: У прошлости издавање службених гласила 

(штампано и онлајн) финансирало се од прихода од претплате. Како је број претплатника 

драматично пао од када су онлајн издања службених гласила постала бесплатна, све више 

и више издавача службених гласила, тј. њихова делатност објављивања службених гласила 

(и штампано и онлајн издање), а у новије време и израда и публиковање база пречишћених 

прописа и израда и публиковање онлајн правних база финансира се из државног буџета – 

10 земаља искључиво финансира из државног буџета обављање делатности издавача 

службених гласила (EУ, Белгија, Данска, Ирска, Кипар, Мађарска, Холандија, Аустрија, 

Пољска, ЕЕА), 11 делимично из буџета, а делимично од продаје и других сопствених 

прихода (Бугарска, Чешка, Естонија, Италија, Луксембург, Малта, Португалија, Финска, 

Исланд, Лихтенштајн, Швајцарска), а 12  искључиво од продаје и других прихода 

(Немачка, Грчка, Шпанија, Француска, Летонија, Литванија, Румунија, Словенија (од 2011. 

наплаћује од државе објављивање), Словачка, Шведска, Велика Британија, Норвешка). 

 

 

 

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

малим и средњим предузећима)? 

 

Примена овог закона неће створити обавезне и нове трошкове ни грађанима ни 

привреди, осим уколико се они својом вољом и сагласно својим потребама и  економском 

интересу не определе да користе погодности које обезбеђује Правно-информациони систем 

Републике Србије – у ком случају ће за њих настати трошкови на име плаћања прописане 

накнаде за коришћење оних делова тог система, односно његових база и у њима садржаних 

података који нису доступни за коришћење без накнаде. 

Јавном предузећу „Службени гласник” поверено је објављивање „Службеног 

гласника РС”.  

Прописи и општи акти у „Службеном гласнику РС” објављују се бесплатно (нпр. у 

Словенији сви органи државне управе плаћају објављивање у Урадном листу – 50, 5 евра + 

20% ПДВ-а по страни), а приход се остварује претплатом, која је у сталном тренду пада – 

2007. „Службени гласник РС” је штампан у 18.000 примерака, а 2013. штампа се у 7.500  

примерака. Обезбеђивањем бесплатног приступа прописима, које овај Закон о изменама и 

допунама прописује, драстично ће убрзати даљи пад броја претплатника. Истовремено, 

новим Законом о јавним набавкама, огласи у вези са јавним набавкама се више не 

објављују у „Службеном гласнику РС”. Један део ових огласа, за набавке добара и услуга 

изнад 5.000.000,00 и радова изнад 10.000.000,00, објављиваће се на Порталу службених 

гласила РС и база прописа, што чини око 15% досадашњих прихода ЈП „Службеног 

гласника” по основу услуге оглашавања огласа у вези са јавним набавкама. 

Пад прихода од претплате на „Службени гласник РС”, како због омогућавања 

бесплатног приступа прописима тако и због престанка објављивања огласа у вези са јавним 



набавкама, пад прихода по основу услуге оглашавања огласа у вези са јавним набавкама, 

исказује се у следећој пројекцији. 

Пројекција пада прихода 2014. у односу на 2012. од услуге оглашавања огласа у вези са јавним набавкама и 

претплате на штампана и електронска службена гласила РС и базе прописа, у односу на нови Закон о јавним 

набавкама и Нацрт закона о објављивању закона, других прописа и аката 

Пројекција губитка прихода на основу 

оглашавања огласа у вези са јавним 

набавкама због новог закона о јавним 

набавкама   -270.000.000,00 

Пројекција губитака прихода од 

претплате на штампана и електронска 

издања службених гласила и базе прописа 

због бесплатног приступа прописима (по 

Нацрту закона) и престанка изласка огласа 

у вези са јавним набавкама (по новом 

Закону о јавним набавкама)  -130.000.000,00 

УКУПНО  -400.000.000,00 

 

Посао вођења Правно-информационог система захтеваће програмску дораду и 

прилагођавање постојећег Портала службеног гласника Републике Србије и база прописа 

ЈП „Службеног гласника“, редован рад на ажурирању и допуњавању садржајима 

електронских издања и база прописа, као и развој и одржавање информационог система 

који омогућује припрему и публиковање садржаја. На пословима: стручне припреме 

садржаја за публиковање, публиковању кроз радне апликације, програмирању, 

администрирању система и подршци корисника ради око 20 запослених. Вођење Правно-

информационог система подразумеваће и координацију са надлежним државним 

институцијама ради достављања и валидације материјала који ће се публиковати. 

За финансирање обе делатности које би биле поверене Јавном предузећу 

„Службени гласник“ – делатности објављивања прописа и општих аката и вођења Правно-

информационог система, односно за позитивно пословање тог предузећа, које подразумева 

обезбеђивање средстава за производне трошкове: уређивања, припреме за штампу, штампе 

и дистрибуције службених гласила Републике Србије и нови посао вођења Правно-

информационог система даје се следећа: 

 

Пројекција производних трошкова на годишњем нивоу, у односу на Нацрт закона о објављивању 

закона, других прописа и аката и новог Закона о јавним набавкама 

Делатност Врста трошка Износ 

Објављивање и дистрибуција 

службених гласила РС у штампаном и 

електронском облику 

Припрема за штампу и штампа (у 2011.– 

136.624.866,00 дин., у 2012. – 

129.837.613,50 дин.) 143.000.000,00 

Инвестиција у хардвер 10.000.000,00 

Инвестиција у лиценцни софтвер 3.000.000,00 

Развој и одржавање апликативног 

софтвера 10.000.000,00 

Одржавање хардвера 3.000.000,00 

Одржавање лиценцног софтвера 2.000.000,00 



36 запослених који раде на припреми за 

штампу и и електронско публиковање 

Службеног гласила и програмера 48.000.000,00 

Индиректни трошкови 30.000.000,00 

УКУПНО 1.   249.000.000,00 

   

Вођење Правно-инфомационог 

система 

Уређивање и ажурирање садржаја ПИС-а 25.000.000,00 

Инвестиције у хардвер 15.000.000,00 

Инвестиције у лиценцни софтвер 4.000.000,00 

Одржавање хардвера 3.000.000,00 

Одржавање лиценцног софтвера 2.000.000,00 

Развој и одржавање апликативних 

софтвера 10.000.000,00 

22 запослена који обрађују садржаје, 

програмери и др. 30.000.000,00 

Индиректни трошкови 25.000.000,00 

УКУПНО 2.   114.000.000,00 

   

УКУПНО 1+2   363.000.000,00 

 

 

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

које ће он створити? 

Овим законом се, сагласно захтевима деловања у ери електронских средстава 

комуникација и даљег развоја информационих технологија, обезбеђује савремен начин 

објављивања закона, других прописа и аката у службеном гласилу Републике Србије, и 

тиме даља афирмација и остваривање уставног права на обавештеност – и то уз помоћ 

коришћења савремених информационих технологија и електронских средстава 

комуникације, а кроз искључивање постојања или смањење трошкова за крајње кориснике  

информација садржаних у актима који се објаве у службеном гласилу. Поред наведеног, 

примене решења садржаних у овом закону обезбеђује брзину добијања општих и 

специфичних информација које произлазе из законодавног система, а које су од утицаја на 

остваривање права и интереса и извршавање обавеза који за државне органе, организације 

и правна и физичка лица произлазе из тог система. Имајући у виду наведене позитивне 

последице прихватања и примене решења садржаних у овом закону, и чињеницу да је 

држава (која се организује на савременим принципима деловања –  као јавни сервис који 

пружа услуге за грађане и правна лица) у обавези да  законе, друге прописе и акате које 

објави у службеном гласилу учини јавно доступним без посебних трошкова за крајње 

кориснике, трошкови који ће се спровођењем овог закона створити за буџет Републике 

Србије свакако су оправдани. 

 

  



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

тржишна конкуренција? 

Овим законом се не предвиђа стварање нових привредних субјеката, али 

предложена решења треба да имају утицај на издаваче који се под тржишним условима и 

на комерцијалној бази баве издавањем регистара прописа и делатностима који су са тиме 

повезане, а како је то објашњено у тачки 1) ове анализе. 

 

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

Овај закон је сачињен у непосредној сарадњи са представницима надлежног јавног 

предузећа и кључних заинтересованих органа државне управе, а која је остварена у 

поступку припреме овог закона, као и након што су се, у поступку доношења овог закона, 

прибавила мишљења  и изјашњавања свих заинтересованих органа. 

Поступак усаглашавања спроведен је, сагласно Пословнику Владе, кроз 

прибављање мишљења и усаглашавање текста закона са са садржином тих мишљења, а у 

односу на она питања око којих се не постигне сагласност Влада ће се обавестити у 

посебном акту. 

Непосредно учешће представника јавног предузећа обезбеђено је кроз одговарајуће 

састанке и активан рад на садржини текст који је припремљен. 

 

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

доношењем закона намерава? 

Након доношења овог закона, приступиће се припреми и доношењу подзаконских 

аката који треба да заокруже систем и да обезбеде његово извршавање, а потом ће се, 

посредством органа који се образују у складу са овим законом,  и извршавањем утврђених 

надлежности државних органа обезбедити и вршити стално унапређење система и надзор 

над његовим функционисањем, посебно водећи рачуна о рационалном трошењу буџетских, 

односно средстава која се остваре по основу јавних прихода. 

Припрема подзаконских аката којима се обезбеђује спровођење овог закона биће 

извршена у прописаном року (шест месеци од дана ступања на снагу закона) – тако да ће 

Влада, полазећи од законских надлежности, а на предлог Републичког секретаријата за 

законодавство и министарства одбране, односно у сарадњи тих органа, прописати начин на 

који ће се успоставити и водити Правно-информациони систем, односно уредити 

организација и начин издавања Службеног гласника за време ратног стања. 

Контрола спровођења решења из закона обезбедиће се и кроз рад и деловање 

надзорног одбора јавног предузећа, вршењем послова надзора над имаоцем јавног 

овлашћења – у складу са законом којим се уређује државна управа и обављањем послова у 

вези са контролом коју врши оснивач над јавним предузећем – у складу са законом којим 

се уређује рад јавних предузећа и посебним законом којим се уређује делатност у којој 

јавно предузеће обавља послове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


