
 

 

 
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
 На кога ће и како ће највероватније утицати решења предложена у закону? 
 Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима? 
 Да ли позитивне последице доношења закона оправдавају трошкове које ће он 

створити? 
 Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција? 
 

         Доношење овог закона, којим се укида аконтација обештећења, односно брисање члана 
37. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, ће утицати на 20.000 подносиоца 
захтева у смислу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.           
        У 2014. години, за аконтације обештећења би требало издвојити  око 20 милиона евра, 
што у економској кризи, у којој се налази Република Србија, представља огроман износ  
средства за буџет које није у могућности да обезбеди. Поред буџетских разлога за укидање 
аконтације обештећења, постоје и процесни разлози. Наиме, аконтација обештећења се 
признаје у износу од 10%, од оснопвице обештећења, а коефицијент обештећења се утврђује у 
марту 2015. године, према члану 31. Закона, те постоји могућност да за део захтева износ 
обештећења  применом тог коефицијента буде мањи од исплаћене аконтације. Такође, 
исплата аконтације код подношења више захтева у различитим временским периодима, од 
различитих законских наследника и наследника који наслеђују више власника, значајно 
отежава спровођење одредбе члана 31. Закона, којим је прописан максимални износ 
обештећења.  
         С  обзиром на изнето, Агенција за реституцију до сада није донела ниједно решење о 
аконтацији обештећења, па се поставља питање ефикасности и спроводивости постојећег    
законског решења. Укидањем аконтације, обештећење ће се вршити у виду државних 
обвезница Републике Србије.  

Основне елементе обвезница, износ емисије, као и услове дистрибуције и наплате 
обвезница, уредиће Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, 
најкасније до 31. децембра 2014. године.  
          За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства у буџету 
Републике Србије.  

      Такође, овим законом се не ствара обавеза за грађане и привреду (мала и средња 
предузећа), нити се подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту.                                                 

      Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили циљеви 
доношења закона? 
           Пошто је овим законом брисана само одредба која се односи на исплату аконтације у 
но вцу и  у  складу са тим извршено усаглашавање  у чл. 3, 4, 9, 30, 36, 47. и 51. Закона о 
враћању одузете имовине, остварени су циљеви доношења закона. 

 Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону? 
           Заинтересоване стране нису имале прилику да се изјасне о закону, јер је потребно исти 
донети по хитном поступку, како би се избегле штетне последице по рад органа и 
организација, с обзиром да  је Законом о враћању одузете имовине и обештећењу прописан 
рок у коме је Агенција за реституцију дужна да о комплетном захтеву одлучи у року од  шест 
месеци, а у посебно сложеним предметима у року од годину дана од пријема потпуног 
захтева. 
  
   


