
1. Анализа ефеката 

1.1.Одређивање проблема које закон треба да реши 

Агенција за приватизацију је добила нову улогу у стечајном поступку и поступку 

приватизације. Агенција за приватизацију није више стечајни управник у привредним 

друштвима са већинским државним идруштвеним капиталом. Уместо тога, у стечајном 

поступку врши овлашћења Организације за надзор. У поступку стечаја и приватизације 

Агенција заступа државне повериоце. У поступку приватизације значајна су нова 

овлашћења и обавезе које врши Агенције.  

 

1.2.Циљеви који се доношењем закона постижу 

Законом се усклађују овлашћења Агенције са законским решењима из Закона о 

стечају и Закона о приватизацији. 

 

1.3.Друге могућности за решавање проблема 

Измена постојећег Закона о стечају је једини начин за решавање уочених проблема у 

стечајном поступку. 

 

1.4.Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 

Предложене измене односе се на материју која се мора регулисати законом, тако да 

није било могуће решење проблема на други начин. 

 

1.5.На кога ће и како утицати предложена решења 

Законска решења утицаће пре свега на саму Агенцију и њену могућност да ефикасно 

остварује поверене послове у приватизацији и стечајном поступку. Посредно, законска 

решења ће повољно утицати и на ефикасно и траспарентно вођење стечајног и 

приватизационог поступка и на повећану одговорност учесника у поступку.  

 

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

малих и средњих предузећа 

Примена овог закона неће изазвати ни грађанима, ни привреди издвајања додатних 

трошкова. Када Агенција обавља послове Организације за надзор, трошкови ће се 

наплаћивати према стварним трошковима, а не у процентуалном износу, као што је то био 

случај код Агенције за лиценцирање стечајних управника.  

 

1.7.Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

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

грађанима, ни привреди издвајања додатних трошкова. 

 

1.8.Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију 



Одредбе предложеног закона неће непосредно утицати на појаву нових привредних 

субјеката на тржишту и тржишну утакмицу. 

 

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

Предложене промене су у функцији промена Закона о приватизацији и Закона о 

стечају, о којимаје вођена јавна расправа. 

 


