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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

ПРЕДМЕТ: Мишљење о томе да ли уз Нацрт закона о изменама 11 доп)'нама 
ЗаКОllа о поступку регистрације у АгеНЦllји за привредне регистре, који је 

Канцеларијll за регулаториу реформу и аиаЛIIЗУ ефеката прописа достављеи 

актом број: 011-00-144/2013-02 ОД 08.01.2014. ГОДllие, треба да се приложи Аналнза 
ефеката закона у СЮlаду са члаНОl\f 40. став 2. и чланом 46. став 6. Пословника 
Владе ("Сл. гласник РС", бр. 61/06 - пречишfiен текст, 69/08, 88109, 33/10, 69/10, 
20/11,37/1111 30/13). 

Сходно члану 40. став 2. 11 члану 46. став 6. ПОСЈ"Iовннка Владе ("Сл. гласннк РС", 
бр. 61106 - пречншfiен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 н 30/13) а у 
складу са чланом 2. Уредбе о Канцеларији за регулаторну реформу н анализу 
ефеката ПРОПllса ("Сл. гласник РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЊЕ 

Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа САГЛАСНА је 

са образложеном оценом 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. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Министарство привреде (у даљем тексту: предлагач прописа) доставило је 

Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (у даљем тексту: 

Канцеларија) на мишљење Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне регистре су даљем тексту: Нацрт закона), са 

Образложеном оценом да уз Нацрт закона није потребно приложити анализу ефеката 
закона. 
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Предлагач прописа је у образложеној оцени навео да је реч о усклађивању 

норми Нацрта закона са новим Законом о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 
62/13 од ]6. јула 2013. године), да се не стварају нове обавезе за привредне и друге 
субјекте, те да уз Нацрт закона није потребно приложити Анализу ефеката закона. 

Имајући у виду све иаведеио, Каицеларија је САГЛАСНА са образложеllОМ 

оцеиом предлагача прописа да уз Нацрт закоиа о изменама и допунама Закона о 

поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, НЕ ТРЕБА ДА СЕ 

ПРИЛОЖИ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 
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