
I. Анализа ефеката 

3.1.Одређивање проблема које закон треба да реши 

Закон омогућава ефикасно и транспарентно завршавање поступка реструктурирања 

субјеката приватизације до 30. јуна 2014. године и завршетак приватизације до 31. 

децембра 2014. године.   

3.2.Циљеви који се доношењем закона постижу 

Предложеним Законом се отклањају слабости и недоречености ранијег закона и 

стварају услови за успешан завршетак поступка приватизације. 

 

3.3.Друге могућности за решавање проблема 

Промене Закона о приватизацији су једини начин за решавање уочених проблема у 

поступку приватизације. 

3.4.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. 

 

3.5.На кога ће и како утицати предложена решења 

Законом се стварају услови за спровођење приватизације без социјалних тензија. 

Закон се односи пре свега на субјекте приватизације који послују са већинским 

друштвеним и државним капиталом. 

 

3.6.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.  

3.7.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. 

 

3.8.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, али ће посредно утицати могућност 

остваривања наставка пословања субјеката приватизације на здравим ногама.  

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

У току јавне расправе нацт закона са образложењем предложених решења био је 

оглашен на сајту Министарства привреде. У току јавне расправе организовани су бројни 

округли столови и расправе поводом нових законских решења. Заинтересоване стране 

достављале су своје ставове, предлоге и мишљења поводом предложених законских 

промена путем поште и e-mail адресе. Обављени су и бројни директни разговори са 

заинтересованим лицима. 


