
 

Оцена, са образложењем, да уз Нацрт закона о изменама и допунама Закона  о 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, не треба да се приложи 

анализа ефеката закона 

 

 

 У складу са одредбама члана 40. став 2. и члана 46. став 6. Пословника 

Владе („Службени гласник РС, бр. 61/06, 69/08,88/09,33/10, 69/10, 20/11, 37/11, и 30/13) 

предлагач је оценио да уз Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку 

регистрације у Агенцији  за привредне регистре не треба приложити анализу ефеката 

закона. 

 

 Разлози због којих се предлаже доношење Закона о изменама и допунама 

Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре садржани су у 

неопходности усклађивања норми овог закона са новим Законом о рачуноводству  

(„Службени гласник РС“, број 62/13 од 16. јула 2013. године), који уводи значајне 

новине у систем финансијског извештавања у Републици Србији. Суштина тих новина 

јесте усклађивање ове материје са „добром европском праксом“ и одвајање обавезе 

достављања Агенцији за привредне регистре, Регистру финансијских извештаја, 

података из финансијских извештаја у статистичке сврхе, а ради задовољавања потреба 

државе, од обавезе достављања финансијских извештаја и прописане документације 

(одлука о усвајању финансијског извештаја, одлука о расподели добити, тј. покрићу 

губитака итд. – чл. 34. Закона о рачуноводству), ради јавног објављивања, а у циљу 

задовољавања потреба јавности, тј. свих учесника на финансијском тржишту. При 

наведеном, Агенција је дужна да објави све достављене финансијске извештаје и 

документацију. Исто тако, Закон прописује веома кратке рокове за обраду и јавно 

објављивање истих, а све из разлога што благовременијег упознавања јавности са 

резултатима пословања правних лица и предузетника (рок за објављивање је 60 дана од 

дана пријема, за потпуне и тачне финансијске извештаје и документацију, тј 31. 

октобар за све остале – чл. 36. ст 1. до 3. Закона). Практична последица ових новина за 

Агенцију је то да ће она бити дужна да фактички прими и обради двоструко већи број 

предмета него до сада (уместо 160.000 предмета – њих 320.000), што значајно 

усложњава процесе рада и увећава ризике у пословању.    

 

С обзиром на наведено, оцењујемо да није потребно израдити анализу ефеката 

закона, имајући у виду да се усвајањем овог закона не стварају нове обавезе за 

привредне и друге субјекте.  

 
 

 

 


