
 

 

IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

Финансијски ефекти спровођења закона 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у буџету 
Републике Србије. 

На кога ће и како највероватније утицати решења у закону 

Решења утврђена у овом закону највише ће утицати на пружаоце услуга повезаних с 
дигиталним токенима, који до сада нису имали обавезу примењивања Закона. За разлику 
од њих, пружаоци услуга повезаних с виртуелним валутама су обвезници Закона од 2017. 
године и над њима је успостављен надзор над применом тог закона који врши Народна 
банка Србије. Међутим, имајући у виду нове обавезе утврђене овим законом (пре свега 
одредбе предложених чл. 15а до 15в), али и извесне олакшице којима се уважају 
специфичности пословања пружалаца услуга повезаних с дигиталном имовином 
(предложени члан 16а), овај закон ће неминовно утицати на све пружаоце услуга 
повезаних с дигиталном имовином. 

Што се тиче надзорних органа, Комисија за хартије од вредности и Народна банка 
Србије имаће у оквиру надзора додатне обавезе (посебно Комисија под чији надзор се 
подводе нови обвезници), али с обзиром на њихово знање и искуство у овој области ови 
надзорни органи ће се врло брзо прилагодити новим решењима. 

Трошкови које ће примена закона створити грађанима и привреди  

Трошкове ће имати пре свега пружаоци услуга повезаних с дигиталним токенима, који 
до сада нису били у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма, те 
ће бити неопходно организационо, кадровско и техничко усклађивање са овим законом, 
као и доношење одговарајућих унутрашњих аката. За разлику од њих, пружаоци услуга 
повезаних с виртуелним валутама су уведени у систем 2017. године, те ће они трошкове 
имати само у погледу имплементације нових решења, превасходно предложених чл. 15а 
до 15в. Ови обвезници могу имати изразите уштеде у трошковима у случају увођења 
могућности видео-идентификације својих странака (јер је алтернатива утврђивање 
идентитета у физичком присуству странке), након што надзорни органи усвоје 
одговарајуће прописе, као и у случају примене изузетка из предложеног члана 16а, али 
оба наведена решења су факултативне природе и нису обавезујућа за обвезнике, тако да 
њих обвезници могу да имплементирају у складу са својом пословном политиком. 

Грађани неће имати трошкове услед примене овог закона, штавише у случају увођења 
видео-идентификације од стране наведених обвезника они могу остварити и значајније 
уштеде. 

Да ли позитивне последице доношења закона оправдавају трошкове 

Трошкови  које  послови  спречавања  и  откривања  прања  новца  и финансирања 
тероризма могу изазвати код обвезника свакако су незнатни у односу на штету коју 
обвезник може претрпети ако не поступа у складу са законом, а тиче се различитих мера 
и казни које се могу изрећи за кршење одредаба Закона и прописа донетих на основу 
Закона, укључујући и репутациони ризик. С друге стране, одсуство примене прописа о 
спречавању прања новца и финансирања тероризма на лица која послују с дигиталном 
имовином омогућава анонимност корисника и ималаца дигиталне имовине и ствара ризик 
од употребе дигиталне имовине у криминалне сврхе. 

Поред тога, овим законом се обезбеђује и усклађеност међународним стандардима за 
спречавање прања новца и финансирања тероризма који су дефинисани ФАТФ 
препорукама. Правна сигурност у овој области допринеће и привлачењу страних 



 

 

инвестиција јер страни инвеститори у највећој мери улажу своја средства у окружења која 
су стабилна и у којима се поштују прописи о спречавању прања новца. 

Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 
тржишна конкуренција 

Овај  закон  неће  непосредно  утицати  на  стварање  нових  привредних субјеката  на  
тржишту  и  тржишну  конкуренцију, али  с обзиром на то да Закон о дигиталној имовини 
подстиче стварање нових привредних субјеката и јача конкуренцију, посредно се 
подстиче тржишна конкуренција, прописивањем мера за унапређење општег пословног 
амбијента. 

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне 

Највећи део одредаба овог нацрта, тј. све одредбе које не представљају искључиво 
правноредакцијско усклађивање, биле су предмет консултација са свим заинтересованим 
странама, укључујући обвезнике, како током рада Радне групе за израду Нацрта 
криптоимовинског регулаторног оквира у Републици Србији, која је израдила Нацрт 
закона о дигиталној имовини, тако и током јавних консултација о Нацрту закона о 
дигиталној имовини, имајући у виду да су те одредбе биле део тог нацрта, па су тек 
накнадно издвојене у овај закон. 

Мере  које  ће  се  током  примене  закона  предузимати  како  би  се постигло оно 
што се законом предвиђа 

Овим законом предвиђено је усклађивање прописа донетих на основу Закона, како би 
се обезбедила пуна примена нових решења. С тим у вези, надзорни органи ће ускладити 
смернице за примену одредаба Закона од стране обвезника под њиховим надзором са 
новим решењима, а донеће или изменити и одговарајуће прописе којима се уређује 
видео-идентификација коју ће на основу овог закона моћи да спроводе и пружаоци услуга 
повезаних с дигиталном имовином у складу с прописом надзорног органа. 


