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Предмет: Мишљење на текст и анализу ефеката Нацрта закона о изменама и
допунама закона о здрављу биља, који је Републичком секретаријату за јавне политике
достављен 25.10.2017. године, актом број 011-00-00066/2016-09.
Сходно чл. 39а, 40. и 46. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06 пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), а у складу са чланом
33. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др.
закон и 62/17), даје се:
Мишљење
Нацрт закона о изменама и допунама закона о здрављу биља садржи делимичну
Анализу ефеката закона.
Образложење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
предлагач) доставило је Републичком секретаријату за јавне политике Нацрт закона о
изменама и допунама закона о здрављу биља (у даљем тексту: Нацрт закона) са
Образложењем и Анализом ефеката закона, ради давања мишљења.
Републички секретаријат за јавне политике истиче да је предлагач прописа
одговорио на сва питања у складу са чланом 40. Пословника Владе.
Републички секретаријат за јавне политике, пре свега, истиче да је у непосредној
сарадњи са предлагачем имао прилике да изнесе сугестије за унапређење текста Анализе
ефеката закона, које је предлагач у значајној мери усвојио и у складу са њима унапредио
садржај Анализе ефеката закона.
У наставку мишљења понављамо примедбе и сугестије на садржај Анализе ефеката
закона, исказане у току непосредне сарадње.

У оквиру одговора на питања Да ли су разматране могућности за решавање
проблема без доношења акта и Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање
проблема потребно је:
 Извршити идентификацију опција за решавање проблема, укључујући и: status quo
опцију, разматране регулаторне опције (на пример, израда новог закона,
подзаконског акта, измене или допуне других прописа који садрже правне норме
којима се успостављају стандарди и правила) и нерегулаторне опције (боља примена
важећих прописа, тржишно решење, информативно едукативне опције, финансијске
опције, др.);
 Детаљно образложити разматране опције;
 Извршити анализу ефеката сваке од разматраних опција, и
 Упоредити опције и аргументовати зашто предлагач сматра да је опција измене и
допуне важећег закона најбоље могуће решење, као и које су предности ове опције
у односу на друге разматране опције.
Поред тога, потребно је образложити:
 Да ли постоје правне празнине које је неопходно правно уредити;
 Да ли постојећи прописи садрже нејасна решења, изазивају проблеме у примени,
производе трошкове или друге негативне ефекте по грађане и привреду;
 Да ли је постојећи правни оквир застарео услед настанка нових околности, што
доводи до неприменљивости или отежане применљивости прописа.
У одговору на питање Какве трошкове ће примена закона изазвати грађанима и
привреди, а нарочито малим и средњим предузећима, предлагач је навео да предложена
решења неће створити трошкове како грађана тако ни привреде, односно малих и средњих
предузећа.
Секретаријат напомиње да је у оквиру одговора на ово питање, потребно утврдити
све директне и индиректне трошковe које ће сносити субјекти регулације због примене
нових предложених решења, али и државни органи и организације надлежне за спровођење
и праћење примене закона.
Примера ради, као решења које ће бити предузете током примене Нацрта закона
наводи се:
 Одређивање потребног броја овлашћених правних лица за обављање послова од
јавног интереса и осталих стручних послова наведених у закону у области здравља
биља;
 Одређивање Националне референтне фитосанитарне лабораторије;
 Успостављање система континуираних едукација и обука;
 Успостављање Програма прогнозно извештајних послова и развој мреже подручних
јединица на територији РС за организовано прикупљaње биoлoшких,
мeтeoрoлoшких и других пoдaтaкa , као и прoгнoзиреање и извештавање о пojaви,
развоју и кретању штeтних oргaнизaмa;
 Образац фитосертификата и фитосертификата за реекспорт ће израђивати и
штампати Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца
,,Топчидер“.
Сматрамо да је потребно утврдити директне и индиректне трошкове државних органа, који
ће настати као резултат примене Закона (једнократни трошкови – уређење просторија за
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рад, набавка опреме, запошљавање и обука нових запослених; додатни трошкови
информисања, вођења регистара, контрола, другостепени поступак, информационе и
образовне кампање и сл.).
Обрадио:
Петар Павловић
в.д. заменика директора
Бојана Тошић
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