
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени 

гласник РС”, бр. 99/11 и 83/14), као закон којим се уређује поступак регистрације, 

евидентирања и објављивања података и докумената који су у складу са посебним законом 

предмет регистрације, евиденције и објављивања у регистрима и евиденцијама које води 

Агенција за привредне регистре, неопходно је допунити са циљем унапређења ранга 

Републике Србије у области унапређења услова пословања на листи Светске банке о 

условима пословања „Doing Business”. 

Сходно наведеном, допуне закона резултат су мера предвиђених Програмом за 

унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања-

Doing Business за период 2020-2023. године са Акционим планом. 

У циљу унапређења услова за отпочињање пословање, а у складу са мерама из 

Акционог плана, извршене су допуне Закона којима се прописује да се пријава за оснивање 

привредног друштва подноси Агенцији за привредне регистре у електронској форми. 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

Кључни циљ који се жели постићи доношењем предложених допуна важећег Закона  

је остваривање напретка у области унапређења услова пословања, односно добијање 

максималног броја поена и побољшање ранга Републике Србије у овој области на листи 

Светске банке приликом израде наредног извештаја, а што је у складу са Програмом за 

унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања-

Doing Business за период 2020-2023. године са Акционим планом. Наиме, унапређења 

услова пословања је једна од области која је обухваћена Програмом за унапређење позиције 

Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања-Doing Business за 

период 2020-2023. године, те се у циљу остваривања напретка у овој области предлаже 

доношење овог закона.  

Поред тога, доношењем овог закона стварају се услови и за дигитализацију 

пословања целокупне привреде, а што је у складу и са концептом е- Управе.  

Имајући у виду да је Нацртом закона прописано да се пријава за оснивање 

привредног друштва подноси искључиво у електронској форми, у првој години примене 

овог закона очекује се да 100% пријава за оснивање друштава с ограниченом одговорношћу 

чији су оснивачи домаћа физичка лица и домаћа правна лица уписана у надлежни регистар 

који води Агенција за привредне регистре, буде поднето електронским путем. Такође, у 

трећој години примене закона очекује се да 100% пријава за оснивање свих привредних 

друштава, буде поднето електронским путем. 

3. Друге могућности за решавање проблема 

С обзиром на то да се Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 

регистре, између осталог, уређује и начин подношења пријаве Агенцији, друге могућности 

за решавање проблема, не постоје.  

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема? 

Као што је напред наведено, једино је допунама Закона било могуће предвидети 

одредбе којима би се допринело побољшању ранга Републике Србије на листи Светске 



банке о условима пословања-Doing Business. Сходно томе, доношење закона ради 

реализације напред изнетих циљева, јесте једини начин за решавање проблема.                                                                                                          

 5. На кога ће и како утицати решења предложена у закону  

Предложена решења у закону имаће позитиван утицај на лица која оснивају друштво 

и на спровођење поступка регистрације оснивања друштва, јер се предложеним решењима 

стварају услови за смањење трошкова и времена за оснивање друштва.  

Такође, предложена решења имаће позитиван утицај на стварање повољнијег 

пословног окружења. 

6. Трошкови које ће примена закона изазвати код грађана и привреде, посебно 

малих и средњих предузећа 

Примена предложених законских решења неће изазивати трошкове код грађана и 

привреде (ни код малих и средњих привредних друштава), имајући у виду да се 

квалификовани сертификат за електронски потпис, који је неопходан за електронску 

регистрацију, може прибавити бесплатно у Министарству унутрашњих послова. 

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове? 

Позитивни ефекти оправдавају трошкове имајући у виду да је напред наведено да 

примена предложених законских решења неће изазивати трошкове за привреду, с обзиром 

да се не уводе нове додатне обавезе које захтевају плаћање накнада. 

Позитивни ефекти огледају се у следећем: 

- смањење трошкова и времена за оснивање друштва; 

- странцима ће бити омогућено да из иностранства једним кликом оснују привредно 

друштво у Републици Србије; 

- стварање услова за дигитализацију целокупне привреде. 

8. Да ли акт подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију? 

Овај закон имаће позитиван утицај на стварање повољнијег пословног окружења, јер 

се предложеним решењима стварају услови за брже спровођење поступка регистрације, па 

је у крајњем реално очекивати повећање привредне активности. 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове? 

С обзиром да се закон доноси по хитном поступку, а ради остваривање напретка  

Републике Србије у области унапређења услова пословања, односно добијање максималног 

броја поена и побољшање ранга Републике Србије у овој области на листи Светске банке 

приликом израде наредног извештаја, други субјекти нису учествовали у припреми овог 

закона. 

 10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења Закона? 

У циљу остварења разлога доношења овог закона, биће уложено 491.234.064 динара 

за унапређење софтвера Агенције за привредне регистре и прибављања одговарајућих 

лиценци. 

Министарство привреде ће у сарадњи са свим релевантним субјектима, као што су: 

Привредна комора Србије, привредне асоцијације домаћих и страних инвеститора, 

организације цивилног друштва и заинтересовани привредни субјекти, као и до сада, 



спроводити све потребне мере у наставку спровођења овог закона, а у циљу успостављања 

дугорочног, одрживог и конкурентног пословног окружења.  
 


