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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПРЕДМЕТ: Мишљење о томе да ли уз Нацрт закона о потврђивању Финансијског 

уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке "Пројекат 

рехабилитације путева и уиапређења безбедиости саобраћаја", који је 

Каицеларији за регулаториу реформу и анализу ефеката прописа достављен 

актом број: 401-4/2014-001 од 06.01.2014. године, треба да се приложи Аиализа 
ефеката закоиа у складу са члаиом 40. став 2. 11 чланом 46. став 6. Пословника 
Владе ("Сл. гласиик РС", бр. 61/06 - пречишћеи текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 
20/11, 37/11 и 30/13). 

Сходно члану 40. став 2. и члаиу 46. став 6. Пословника Владе ("Сл. ГЈIасник РС", 
бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13) а у 
складу са чланом 2. Уредбе о Канцеларији за регудаторну реформу и анади:зу 
ефеката прописа ("Сд. гдасиик РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЉЕ 

Уз Нацрт закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и 

Европске инвестиционе банке "Пројекат рехабилитације путева и унапређења 

безбедности саобраћаја", који је Канцеларији за регулаторну реформу и анализу 

ефеката прописа поднело на мишљење Министарство финансија, НЕ ТРЕБА ДА СЕ 

ПРИЛОЖИ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ОБРАЗЛОЖЕЉЕ 

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

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

Канцеларија) на мишљење Нацрт закона о потврђивању Финансијског уговора између 

Републике Србије и Европске инвестиционе банке "Пројекат рехабилитације путева и 
унапређења безбедности саобраћаја" (у даљем тексту: Нацрт закона), са 

Образложењем уз Нацрт закона. 



у Образложењу Нацрта закона, предлагач прописа је навео да је Законом о 

буџету Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 110/]3) већ предвиђено да 

Република Србија одобрити задужење за Пројекат рехабилитације путева и унапређења 

безбедности саобраћаја код Европске инвестиционе банке у износу од 1ОО милиона 
евра. 

Иl\шјући У виду наведено, као и то да је предлагач прописа управо 

Министарство финансија које је најl\lеродавније за сагледаваље потенцијалннх 

ефеката Нацрта закона, КанцеЈlарнја је мишљеља да уз Нацрт закона о 

потврђиваљу Фннансијског уговора нзмеђу РепуБЈlНке Србllје н Европске 

инвестиционе банке "Пројекат рехабилитацнје путева и унапређеља безбедности 

саобраћаја", НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЛОЖИ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 
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