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AНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА  

 

НАЦРТ  

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУПСТАНЦАМА  

КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У НЕДОЗВОЉЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ОПОЈНИХ ДРОГА  

И ПСИХОТРОПНИХ СУПСТАНЦИ 

 

1. Одређивање проблема који закон треба да реши 

 

Oснoвни тeкст Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи 

опојних дрога и психотропних супстанци („Сл.гл.РС“, бр.107/2005) неопходно је 

ускладити са слeдeћим урeдбама које прeдстaвљajу прaвни oквир Eврoпскe униje зa 

супстанце које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних 

супстанци (у даљем тексу: прeкурсoри): 

  - Урeдбa (EЗ) брoj 273/2004. 

  - Урeдбa Вeћa (EЗ) брoj 111/2005 

  - Урeдбa (EУ) бр. 1258/2013  

  - Урeдбa (EУ) бр. 1259/2013  

  - Дeлeгирaнa Урeдбa Кoмисиje (EУ) 2015/1011  

  - Извршна Урeдбa Кoмисиje (EУ) 2015/1013. 

Такође, неопходно је извршити усклађивање и са националним прописима који су 

објављени после 2005. године, а директно или индиректно утичу на област производње и 

промета прекурсора: 

1) Закон о општем управном поступку („Сл.гл.РС“, бр.18/2016) 

2) Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр. 36/2015, 44/2018-27 (др. 

закон) 

3) Закон о лековима и медицинским средствима („Сл.гл.РС“, бр. 30/2010, 

107/2012, 105/2017 - др. закон, 113/2017 - др. Закон) 

4) Закон о хемикалијама („Сл.гл.РС“, бр.36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 

25/2015) 

5) Закон о биоцидним производима („Сл.гл.РС“, бр.36/2009, 88/2010, 

92/2011, 25/2015) 

6) Закон о здравственој исправности предмета опште употребе („Сл. гл. 

РС”, број 92/11). 

 

2. Циљ који се овим прописом постиже 

 

Изменама и допунама Закона о прекурсорима постиже се виши степен 

усаглашености са стандардима ЕУ, са крајњим циљем функционисања тржишне 

економије и основног принципа ЕУ – слободног кретања робе. Предложено законско 

решење је израз усклађивања са међународним обавезама које произлазе из 

ратификованих међународних уговора – на првом месту Споразума о стабилизацији и 

придруживању. 

Формални циљ, који ће се постићи овим законом, јесте већи степен усаглашености 

националних прописа са правним тековинама ЕУ, што је и тренутни захтев, па и примедба 

упућена од стране Европске Комисије (примедба се односи на неусаглашеност прописа у 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32004R0273
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32005R0111
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.330.01.0030.01.HRV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.330.01.0030.01.HRV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.162.01.0012.01.HRV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.162.01.0033.01.HRV
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овој области) кроз Извештај о напретку Републике Србије (који се периодично израђује), 

као и кроз примедбе и сугестије Европске Комисије које смо добили на стратешка 

документа израђена у преговарачком процесу за добијање статуса државе чланице ЕУ.    

 Изменама и допунама Закона о прекурсорима успоставља се систем следљивости, 

који се огледа кроз могућност праћења прекурсора у свим фазама производње, прераде 

или промета, у сарадњи са МУП-ом и Управом царина, и следствено томе адекватно 

извештавање Међународног бироа за контролу наркотика (INCB). 

 Свакако, у будућем раду значајни циљеви ће се постићи путем успостављања 

система брзе провере пре извоза прекурсора (PEN Online), којим ће се унапредити размена  

информација о потенцијалним ризицима везаним за прекурсоре, тј. о њиховој евентуалној 

злоупотреби у производњи дрога и психотропних супстанци. 

 

3. Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

 

Разматране су и друге могућности како и налажу основни постулати Анализе 

ефеката прописа, али с обзиром на околности да важећи Закон о прекурсорима није у 

довољној мери транспоновао захтеве релевантних ЕУ прописа, као и неопходност да се 

изврши усклађивање са националним прописима донетим после 2005. године, једина 

опција којом се може решити овај проблем јесу измене и допуне Закона  о прекурсорима. 

 

4. Зашто је доношење овог прописа најбоље за решење проблем? 

 

У складу са Јединственим методолошким правилима за израду прописа, јасно је 

прописано која питања се уређују законом, а која питања су предмет ближег и детаљнијег 

уређења подзаконских аката, као и правило да подзаконска акта морају имати правни 

основ у закону, те да иста само разрађују одредбе дате у закону. С обзиром да питања која 

се овом приликом уређују могу бити предмет уређења искључиво закона, донета је одлука 

о изради Закона о изменама и допунама закона о прекурсорима.  

Упоредо са нацртом Закона рађено је на тексту подзаконских аката, који ближе 

разрађују одредбе Закона о прекурсорима, тако да ће након ступања на снагу овог закона, 

министар надлежан за послове здравља донети подзаконска акта која детаљније уређују 

област производње и промета прекурсора. 

 

5. На кога ће и како утицати решења предложена у овом пропису? 

 

 Ово законско решење не повећава обавезе правних лица, односно привредних 

субјеката у пословању са прекурсорима, већ олакшава пословање у следећим сегментима: 

- смањује се број доказа, односно документације која је потребна за добијање 

одговарајућих дозвола за производњу, односно промет прекурсора; 

- рок за издавање дозволе за производњу, односно промет прекурсора после 

достављања потпуне документације скраћује се са 90 на 60 дана, а рок за 

измену и обнову дозволе дефинише се као рок од 30 дана; 

- послове лица одговорног за производњу, односно промет прекурсора може да 

обавља и лице са завршеним факултетом технолошке струке; 

- дозвољава се промет на мало прекурсорима треће категорије у складу са 

прописима који уређују област хемикалија, биоцидних производа и предмета 
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опште употребе, као и прекурсорима четврте категорије у складу са прописима 

који уређују област лекова, здравствене заштите људи и здравствене заштите 

животиња; 

- правна лица која имају дозволу за производњу лекова или дозволу за промет на 

велико лекова издату од Министарства, односно министарства надлежног за 

послове ветерине, могу на основу те дозволе да врше производњу односно 

промет прекурсора четврте категорије (лекови који садрже прекурсоре прве 

категорије: ефедрин, псеудоефедрин, норефедрин или њихове соли); 

- прецизно се дефинише да се дозвола може издати за једну супстанцу из прве 

или четврте категорије прекурсора, односно за највише две супстанце исте 

категорије прекурсора друге или треће категорије, као и да се за издавање 

дозволе плаћа републичка административна такса; 

  

6. Који су трошкови који ће примена овог прописа изазвати грађанима и 

привреди, посебно малим и средњим преузећима? 

 

 Измене и допуне Закона о прекурсорима, односно његова примена, не изазива нове 

трошкове за субјекте у пословању прекурсорима (осим трошкова који су и до сада 

постојали – уплата републичке администартивне таксе, тар.бр.181). 

 

7. Да ли позитивни ефекти доношења овог прописа оправдавају његове трошкове? 

  

Да, позитивни ефекти овог прописа оправдавају већ постојеће трошкове (који нису 

новина овог прописа).  

 

8. Да ли овај пропис стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту 

и стимулишу тржишну конкуренцију? 

 

Да, као што је наведено у тачки 5. ове анализе, олакшава се пословање привредних 

субјеката, па се очекује и појава нових привредних субјеката.  

 

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

пропису? 

 

Заинтересоване стране су укључене решењем министра здравља у радну групу за 

израду Нацрта закона о изменама и допунама закона о прекурсорима. Такође, на изради 

Нацрта закона учествовао је и експерт ЕУ, у оквиру PLAC пројекта. 

У претходном поступку прибављена су мишљења Европске комисије, као и 

министарстава чија надлежност „задире“ у област прекурсора. 

Радна група Министарства здравља, која је учествовала у изради Нацрта закона 

анализирала је све примедбе, предлоге и сугестије и већину прихватила и „уградила“ у 

достављени текст Нацрта закона о прекурсорима. 
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10. Које ће мере током примене овог прописа бити предузете да би се остварили 

разлози доношења овог прописа? 

 

 Током примене овог прописа Министар надлежан за послове здравља донеће 

подзаконска акта на основу овлашћења из овог закона: 

- Правилник о обрасцу и садржају захтева за издавање, измену или обнову 

дозволе за производњу, односно промет прекурсора прве, друге или треће 

категорије; 

- Правилник о обрасцу и садржају захтева за издавање дозволе за употребу 

прекурсора прве и друге категорије; 

- Правилник о обрасцу и садржају изјаве крајњег корисника прекурсора прве, 

друге и треће категорије; 

- Правилник о обрасцу и садржају дозволе за увоз, односно извоз прекурсора 

прве, друге, треће и четврте категорије прекурсора; 

- Правилник о обрасцу и садржају годишњег и ванредног извештаја правног лица 

о производњи, промету, увозу, односно извозу прекурсора. 

Инспекција за психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, путем 

инспекцијског надзора пратиће степен имплементације прописа од стране субјеката у 

пословању прекурсорима и надлежних институција (института и завода за јавно здравље, 

овлашћених акредитованих лабораторија за контролу прекурсора итд.).   

 

11. Капацитети за спровођење предложених решења и план активности и мера за 

спровођење законских решења 

 

 За спровођење предложених решења користиће се постојећи административни 

капацитети, уз континуирану едукацију истих уз подршку пројеката ЕУ (ТAIEX, PLAC и 

сл.) и СУК и запошљавање нових кадрова у складу са политиком Владе Републике Србије. 

 За спровођење овог закона  обезбеђена су средства  у буџету Републике Србије за 

2018.године, на разделу 27-Министарство здравља, Програм 1801- Уређење и надзор у 

области здравства, Програмска активност 0004 – Надзор у области лекова и медицинских 

средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, економска 

класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 21.669.000 

динара, 412 - Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 3.878.000 динара. 

 У току 2019. године и 2020. године потребно је запослити по 2  државна 

службеника у звању саветника. Ова средства ће се обезбедити у оквиру лимита које 

одреди Министарство финансија за 2019. и наредне две године. 

 


