
VII.  АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 
 
Закон ће имати утицаја на: 
- све субјекте који врше промет добара и услуга и увоз добара у оквиру спровођења 

пројеката који се финансирају из донаторских средстава на основу ратификованих 
међународних уговора, имајући у виду да ће за предметни промет, односно увоз, моћи да 
остваре пореско ослобођење у пуном обиму; 

- на Републику Србију и републичке органе који су задужени за спровођење 
пројеката који се финансирају из средстава ИПА у оквиру тзв. децентрализованог система 
управљања, имајући у виду да ће створити услове за ефикасније спровођење тих пројеката 
уз пуно поштовање међународних обавеза Републике Србије, као и пројеката који се 
финансирају из других средстава донације добијених на основу ратификованих 
међународних уговора. 

 
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим правним лицима) 
 
Примена овог закона неће створити додатне трошкове грађанима и привреди.  
 
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити 
 

С обзиром да примена овог закона неће створити додатне трошкове, није потребно 
посебно образлагати да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити. 

 
4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 

и тржишна конкуренција 
 

Закон нема утицај на стварање нових привредних субјеката на тржишту нити на 
тржишну конкуренцију. 

 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 
 
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним органима, тако да је 

заинтересованим странама пружена прилика да се о закону изјасне. 
 

6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 
доношењем закона намерава 
 

Министарство финансија је надлежно за спровођење овог закона, за његову 
уједначену примену на територији Републике Србије, као и за давање мишљења у вези 
његове примене.  



Посебно истичемо, да ће се периодичним публиковањем Билтена службених објашњења и 
стручних мишљења за примену финансијских прописа, као и на други погодан начин, 
додатно обезбедити транспарентност, информисаност и доступност информацијама, како 
би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем закона. 


