
V. Анализа ефеката 
 
 Пре израде Закона о изменама и допунама Закона о хипотеци су анализирани ефекти 
важећег Закона о хипотеци као и ефекти и проблеми који су се појављивали у пракси од почетка 
примене наведеног закона. У изради текста закона коришћена су и анализирана упоредно правна 
решења и искуства земаља у региону и друга међународна искуства као и искуства стручњака у 
области коју регулише Закон (представника релевантних удружења банака, привредника, 
међународних финансијских организација, релевантне струке) који су у претходним годинама 
примењивали Закон о хипотеци.  
 Радна група је започела свој рад анализом постојећег система и процедура које уређује 
важећи закон. Нека од решења резултат су даљих интензивних консултација и фокус група, а 
поједина представљају резултат јавне расправе.  
 У првом делу извештаја о спроведеној анализи разматрамо контекст анализе, а након тога 
дајемо одговоре на питања утврђена Пословником Владе.  
 
Аспект потребе инструмената предвиђених Нацртом закона 
 

Пораст захтева за достизањем вишег степена правне и економске сигурности у области 
залагања непокретности као средства обезбеђења потраживања допринео је разматрању 
могућности усклађивања процедура и појашњавање правила. Увидела се потребе да се без 
одлагања успоставе неопходни правни и економски механизми како би се ова изузетно значајна 
област за раст и функционисање грађанства и привреде уредила.  Важећи закон има своје 
слабости, пошто није могао да реши, како проблеме који су се јавили у спровођењу његових 
одредби, тако ни да пружи сигурност приватном капиталу у смислу извесности процедура и 
времена неопходног за евентуално извршење.  
 
1. Одређивање проблема које закон треба да реши  
 

 
Јасно дефинисана правила   

 Нови закон би требало да обезбеди јасно дефинисање обима/граница његове примене, 
дефинисање поступака и материјалних норми.  

 

 
Јасно дефинисан однос према другим законима   

 Другим законима, у смислу ове анализе сматрају се:  
o Закон о државном премеру и катастру  
o Закон о извршењу и обезбеђењу 
o Закон о јавном бележништву. 

 
 
2. Циљеви који се доношењем закона постижу  
 
 Циљеви законодавне активности на изради савременог правног оквира о хипотеци:  
 

o Увођење јаснијих правила 
o Достизање вишег степена правне сигурности 
o Усклађеност са међународним стандардима и најбољом међународном праксом. 

 
 Остварењем ових циљева створиће се правни оквир који подстиче уређени део 
финансијског тржишта чији је један од најзначајнијих инструмената хипотека.  



 
3. Друге могућности за решавање проблема  
 
 У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности:   
 
1) status quo - немењање важећег Закона, и  
2) доношење Закона о изменама и допунама Закона о хипотеци којим би се извршила корекција 
уочених проблема, 
3) доношење новог Закона.  
 

Током анализе појединачних решења у нацрту закона, разматрана су у два корака:  
- у првом разматрана је потребе за изменама одредби важећег закона,  
- у другом, ако су измене биле неопходне, разматране су релевантне опције и утврђивала се 
најпожељнија са аспекта утврђених критеријума.  
 

Разлог зашто се нисмо определили за нови закон јесте то што би процедуре биле успорене 
док државни органи сагледају сва нова решења из закона.  
 
4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема  
 
 Доношењем Закона били би решени проблема који су се појавили у пракси, применом 
важећег Закона и другим законима. Такође се указала  потреба за променом постојећег система, 
као и потреба за регулисањем питања која представљају правну празнину.  
 
5. На кога ће и како утицати предложена решења  
 
 По својој природи одредбе закона имају ефекат на сва домаћа и страна привредна друштва 
као и предузетнике, односно на органе јавне власти, као и на банке и друге финансијске 
институције. Предложена решења ће имати непосредан утицај на:  
- Банке и друге финансијске организације, 
- грађане, 
- Привредна друштва  
- Предузетнике  
- Државне органе - низ других заинтересованих лица  
  
- Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, посебно малих и 
средњих предузећа.  
 

Примена закона ће имати евентуално повећање трошкова сачињавања уговора, имајући у 
виду да Закон о јавном бележништву почиње да се примењује 1. септембра 2014. године, али ће 
добити додату вредност за уложени новац у виду много вишег степена правне сигурности у 
трансакцијама у које се упуштају.  
 
6. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове  
 
 С обзиром на изузетан значај закона, позитивни ефекти у сваком случају оправдавају 
евентуалне трошкове. 
  
7. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 
конкуренцију  
 



 Могуће је повећање броја домаћих и страних привредних субјеката на средњи рок услед 
уређивања овог значајног инструмента финансирања грађана и привреде.  
 
8. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове  
 
 Министарство финансија и радна група су доставили Нацрт закона ради стручних 
консултација Народној банци Србије, Удружењу банака Србије, Републичком геодетском заводу, 
Европској банци за обнову и развој, ради давања коментара, сугестија и примедаба.  
 Сви учесници у стручним консултацијама су доставили своје примедбе, предлоге и 
сугестије. Радна група размотрила је све пристигле коментаре на текст Нацрта Закона о изменама 
и допунама закона о хипотеци, сагледала могућност њиховог интегрисања у циљу побољшања 
Нацрта закона и највећи део предлога уградила у текст Нацрт закона, чиме су предвиђена законска 
решења знатно унапређена. 
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