
 
 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), чија је „пуна примена“ предвиђена од 
01. јануара 2015. године. Истовремено, циљ који се жели постићи предложеним 
изменама Закона јесте и обезбеђивање нормативних услова за обављање послова јавног 
објављивања финансијских извештаја и документације која се уз те извештаје доставља 
Агенцији на поуздан, ефикасан и економичан начин, то јест на начин на који се ти 
послови обављају у свим земљама у окружењу, али и земљама развијене тржишне 
економије.  
Предложеним изменама Закона практично се обезбеђује обављање послова 
објављивања финансијских извештаја на начин на који су се, у нашој земљи, ти 
послови обављали у претходном периоду. Следствено томе, предложене измене неће 
створити  трошкове за грађане и привреду, нити се очекује појављивање било каквих 
других негативних ефеката везано за примену истог, односно не доводи се у питање 
остваривање циљева постављених доношењем Закона. При томе, предложена законска 
решења могу имати само позитиван утицај на правна лица и предузетнике, обвезнике 
достављања финансијских извештаја, обзиром да ће се отклонити постојеће недоумице 
у погледу примене прописа, те што ће они имати могућност да по поједностављеној 
процедури на брз и ефикасан начин и без додатних трошкова, отклоне недостатке у 
финансијским извештајима који нису потпуни и тачни. Такође, предложене измене ће 
позитивно утицати и на благовремену обраду података из тих извештаја од стране 
Агенције, Регистра финансијских извештаја и уступања тих података надлежним 
министарствима, као и релевантним институцијама (Народној банци Србије, Пореској 
управи, Републичком заводу за статистику итд.), којима су исти неопходни за 
обављање послова из њихове надлежности. 
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. 
 
 
 
 
 


