VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
- Одређење проблема које овај закон треба да реши
Измене и допуне Закона о јавном дугу врше се ради дефинисања хеџинга као заштите
од финансијских ризика, ширег описа могућности и начина задуживања Републике Србије
путем емитовања државних хартија од вредности на домаћем и међународном
финансијском тржишту капитала, ширег обухвата финансијских ризика, усаглашавања
текста закона са искуствима стеченим у пракси кроз обављање послова у надлежности
Управе за јавни дуг као и вршења одређених терминолошких исправки.
- Циљеви који се постижу његовим доношењем
Увођење нових института у Закон о јавном дугу, ублажавање финансисјких ризика
који настају приликом задуживања, успостављање оквира за постојећу могућност
задуживања Републике Србије за фиансирање пројеката, путем емитовања државних
хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту капитала и
усклађивање законских решења са постојећом праксом.
- Које су друге могућности за решавање проблема?
С обзиром на значај материје која се регулише изменом и допуном Закона, односно
да је законски регулисана, није предвиђена могућност регулисања подзаконским актом.
- Зашто је доношење акта најбоље за решавање проблема?
Предвиђене измене се односе на материју која је уређена Законом и у том смислу
неопходно је извршити предложене измене и допуне.
- На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону?
Предложеним законским решењима очекују се позитивни резултати по буџет
Републике Србије.
- Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди посебно
малим и средњим предузећима?
Примена овог акта неће изазвати додатне трошкове грађанима и привреди.
- Да ли доношење закона стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту
и тржишну конкуренцију?
Предложена законска решења неће директно утицати на појаву нових привредних
субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију.

- Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о овом
закону?
Овај закон је у поступку припреме достављен надлежним државним органима.
- Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили разлози
доношења акта?
Сама примена закона требало би да утиче на остварење разлога за доношење акта у
циљу што ефикаснијег и транспарентнијег управљања јавним дугом.

