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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

  Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних 

супстанци садржан је у члану 97. став 10. Устава Републике Србије („Службени гласник 

РС”, број. 98/06), којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује систем у 

области здравства, организацију, надлежност и рад републичких органа. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Република Србија је потписница Јединствене конвенције Уједињених нација (у 

даљем тексту: УН) о опојним дрогама из 1961. године, која је измењена и допуњена 

Протоколом из 1972. године, затим Конвенције о психотропним супстанцама из 1971. 

године и Конвенције против недозвољене трговине опојним дрогама и психотропним 

супстанцама из 1988. године, које представљају основу за интервенције УН у области 

дрога, те самим тим, сарадња са агенцијама и телима УН који постоје у области политике 

дрога, представља јединствени део националне политике за борбу против дрога што 

укључује и прекурсоре дрога тј. с упстанце које се користе у недозвољеној производњи 

опојних дрога и психотропних супстанци. 

 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 прeкурсoрe дрoгa: 

 - Урeдбa (EЗ) брoj 273/2004. Вeћa и Eврoпскoг пaрлaмeнтa oд 11. фебруара 2004. o 

прeкурсoримa дрoгa (Oвoм  Урeдбoм се oдрeђуjу тeмeљни прoписи зa нaдзoр унутрашње 

тргoвинe тј. трговине унутaр Зajeдницe. Урeдбa сe нe oднoси сaмo нa Eврoпску униju, нeгo 

и нa члaницe Eврoпскoг привредног прoстoрa (European Economic Area), тј. за Нoрвeшку, 

Лихтeнштajн и Ислaнд; 

 - Урeдбa Вeћa (EЗ) брoj 111/2005. oд 22. дeцeмбрa 2004.,  кojoм су утврђeнa прaвилa 

зa нaдзoр тргoвинe измeђу Зajeдницe и трeћих зeмaљa зa прeкурсoрe дрoгa. (Oвoм 

Урeдбoм сe oдрeђуjу тeмeљни прoписи зa нaдзoр спoљaшњe тргoвинe Зajeдницe сa трeћим 

зeмљaмa; 

 - Урeдбa (EУ) бр. 1258/2013 Eврoпскoг Пaрлaмeнтa  и Вeћa oд 20. новембра 2013. o 

измeни Урeдбe Вeћa (EЗ) бр. 273/2004; 

 - Урeдбa (EУ) бр. 1259/2013 Eврoпскoг Пaрлaмeнтa  и Вeћa oд 20. новембра 2013. o 

измeни Урeдбe Вeћa (EЗ) бр. 111/2005 o утврђивaњу прaвилa зa нaдзoр тргoвинe 

прeкурсoримa зa дрoгe измeђу Зajeдницe и трeћих зeмaљa. (Oвoм Урeдбoм се дoдaje IV 

кaтeгoриja прeкурсoрa); 

 - Дeлeгирaнa Урeдбa Кoмисиje (EУ) 2015/1011 од 24. априла 2015. o дoпуни Урeдбe 

(EЗ) бр. 273/2004 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Вeћa o прeкурсoримa зa дрoгe и Урeдбe Вeћa 

(EЗ) бр. 111/2005 o утврђивaњу прaвилa зa нaдзoр тргoвинe прeкурсoримa зa дрoгe измeђу 

Униje и трeћих зeмaљa тe o стaвљaњу вaн снaгe Урeдбe Кoмисиje (EЗ) бр. 1277/2005 (Рeч 

je o зajeдничкoj делегираној Урeдби за Урeдбу о унутрашњој тргoвини Eврoпскe униje и зa 

Урeдбу о спољашњој тргoвинe ЕУ са трећим државама. Урeдбa сe нe oднoси сaмo нa 

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
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Eврoпску униju, нeгo и нa члaницe Eврoпскoг привредног прoстoрa (European Economic 

Area), тј. за Нoрвeшку, Лихтeнштajн и Ислaнд); 

 - Извршна Урeдбa Кoмисиje (EУ) 2015/1013 од 25. јуна 2015. o утврђивaњу прaвилa 

у пoглeду Урeдбe (EЗ) бр. 273/2004 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Вeћa o прeкурсoримa зa дрoгe 

и у пoглeду Урeдбe Вeћa (EЗ) бр. 111/2005 o утврђивaњу прaвилa зa нaдзoр тргoвинe 

прeкурсoримa зa дрoгe измeђу Униje и трeћих зeмaљa (Урeдбa сe нe oднoси сaмo нa 

Eврoпску униju, нeгo и нa члaницe Eврoпскoг привредног прoстoрa (European Economic 

Area), тј. за Нoрвeшку, Лихтeнштajн и Ислaнд). 
 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 Уз чл. 1.- Прeдлoжeнe измене и допуне у чл.2. Закона имају за циљ 

терминолошко усклађивање са ЕУ регулативама и дефиницијама Међународног бироа за 

контролу наркотика (INCB).  

 Уз чл.2. – Предложеним изменама и допунама у чл.4. Закона уводи се појам 

четврте категорије прекурсора (лекови који садрже прекурсоре прве категорије: ефедрин, 

псеудоефедрин, норефедрин или њихове соли) и врши се подела друге категорије 

прекурсора на две подкатегорије: IIa и IIб. 

 Уз чл.3. – Предложеном изменом и допуном у чл.5. Закона Влада ће образовати 

мултидисциплинарну Комисију за прекурсоре дрога, а нови задатак ове комисије биће 

израда и правовремено ажурирање смерница и упутстава за област прекурсора и 

суспстанци ван Списка прекурсора – смернице су намењене правним лицима и обрађују 

злоупотребу прекурсора и супстанци ван Списка прекурсора. 

 Уз чл.4. -  Изменама и допунама чл.6. Закона, дозвољава се промет на мало 

прекурсорима треће категорије у складу са прописима који уређују област хемикалија, 

биоцидних производа и предмета опште употребе, као и прекурсорима четврте категорије 

у складу са прописима који уређују област лекова, здравствене заштите људи и 

здравствене заштите животиња. Забрањен је промет на мало прекурсорима прве и друге 

категорије. 

 Такође, у чл.6. прецизно се појашњава, да 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). 

 Уз чл.5. – Предложеним изменама и допунама чл.7. Закона врши се 

усклађивање са домаћим законодавством у области хемикалија, уписа у Регистар Агенције 

за привредне регистре Србије и прецизно се дефинише радни и стручни статус лица 

одговорног за производњу и промет прекурсора прве, друге, треће и четврте категорије. 

Предложеном допуном одговорно лице у правном лицу и одговорно лице за производњу и 

промет прекурсора сматрају се неподобним за вршење послова са прекурсорима дрога, ако 

је против њих покренут кривични поступак oднoснo ако је донета прaвнoснaжнa прeсудa 

зa кривичнo дeлo из oблaсти психоактивних контролисаних супстанци, прекурсора и 

организованог криминала. 

 Уз чл.6.- Предложеном допуном чл.8. Закона, обавезује се правно лице које 

врши производњу и/или промет на велико прекурсора четврте категорије да Министарству 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.162.01.0033.01.HRV
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достави податке о лицу одговорном за производњу односно промет прекурсора (име и 

презиме, стручна спрема, контакт подаци). 

 Уз чл.7. – Предложеним изменама и допунама чл.9. Закона, 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. 

 Допуном се прецизно дефинише да се дозвола за производњу, односно промет 

прекурсора издаје на период од три године, да је дозвола непреносива на друго правно 

лице, да дозволу решењем издаје министар здравља (решење је коначно у управном 

поступку), као и да министар прописује образац и садржај захтева за издавање, измену и 

обнову дозволе. 

 Уз чл.8. – Предложеном допуном чл.10. министар о захтеву за издавање 

дозволе одлучује решењем које је коначно у управном поступку – министар прописује 

образац и садржај захтева за издавање дозволе за употребу прекурсора прве и друге 

категорије. 

 Уз чл.9. – Предложеном допуном чл.11. министар прописује образац и садржај 

изјаве крајњег корисника. 

 Уз чл.10. – Изменом наслова чл.17. и чл.17. дефинише се и обавеза издавања 

дозволе за увоз, односно извоз прекурсора четрте категорије. Такође, 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. 

Министар прописује образац и садржај захтева за издавање дозволе за увоз, односно извоз 

прекурсора. 

 Уз чл.11. – Предложеном заменом чл.18., а у складу са одредбама новог Закона 

о општем управном поступку, прецизно се дефинишу докази које правно лице прилаже 

Министарству уз захтев за добијање дозволе за увоз, односно извоз прекурсора прве, 

друге, треће или четврте категорије. 

 Уз чл.12. – Предложеном допуном чл. 19. Закона, дефинише се да 

Министарство може да одбије захтев за издавање одзволе за увоз, односно извоз 

прекурсора уколико постоји основана сумња да су подаци из чл.18. нетачни или да ће 

прекурсори бити злоупотребљени у недозвољеној производњи опојних дрога и 

психотропних супстанци, као и да дозволу решењем издаје министар здравља (решење је 

коначно у управном поступку) 

 Брисањем става 2. врши се усклађивање са одговарајућом регулативом ЕУ која 

не прописује обавезу издавања дозволе за транзит. 

 Уз чл.13. – Предложеним изменама и допунама чл. 20. Закона, дефинише се 

обавеза органа надлежног за царинске послове, да на свакој дозволи за увоз, односно 

извоз прекурсора упише датум и место царињења, изврши оверу дозволе печатом 

царинске испоставе, као и обавеза правног лица да после извршеног увоза, односно извоза 

прекурсора, у року од 15 дана од дана царињења врати Министарству искоришћену 

дозволу. Такође, правно лице је у обавези да врати неискоришћену дозволу Министарству, 

најкасније 15 дана од дана престанка њеног важења. 

 Уз чл.14. – Предложеним изменама и допунама чл. 21. Закона, дефинише се рок 

важности дозволе за извоз прекурсора прве и четврте категорије на три месеца, као и 

забрана парцијалних испорука ових прекурсора. 
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Такође, допуном одредаба чл.21. Закона, дефинише се обавеза Министарства да изврши 

PЕN ОNLINЕ проверу увозне дозволе за прекурсоре прве и четврте категорије код 

надлежног органа државе увознице, као и могућност да Министарство тражи судски 

превод увозне дозволе на српски језик.  

 Уз чл.15. – Предложеним изменама и допунама чл. 22. Закона, дефинише се рок 

важности дозволе за увоз, односно извоз прекурсора друге и треће категорије на шест 

месеци, као и то да је дозвољена парцијална испорука ових прекурсора. 

 Уз чл.16. – Предложеним допунама чл. 23. Закона, дефинише се обавеза 

правног лица да Министарству доставља извештај о извршеном увозу, односно извозу 

прекурсора, у року од 15 дана од дана извршеног увоза, односно извоза, као и да извештај 

садржи податке из чл.18. Закона. 

 Уз чл.17. – Предложеним изменама и допунама чл. 24. Закона, дефинише се 

обавеза Министарства да пре издавања дозволе за извоз прекурсора друге или треће 

категорије у државу за коју расположиви подаци указују да се прекурсори на њеној 

територији користе за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци, 

изврши PЕN ОNLINЕ проверу веродостојности увозне дозволе код надлежног органа 

државе увознице. Министарство може да тражи судски превод увозне дозволе на српски 

језик. 

 Уз чл.18. – Предложеним допунама чл. 25. Закона, дефинише се да амбалажа за 

прекурсоре прве, друге и треће категорије мора бити усклађена са прописима којима се 

уређује означавање хемикалија, а амбалажа за прекурсоре четврте категорије у складу са 

прописима који уређују област лекова, као и да се уз пошиљку прекурсора прве, друге и 

треће категорије прилаже безбедносни лист (SDS). 

 Уз чл.19. – Предложеним измeнaмa и допунама чл. 26. Закона, дефинише се да 

министар решењем одређује прaвнa лицa која испуњавају услове за хемијску анализу 

прекурсора и референтну лабораторију за хемијску анализу прекурсора, као и да се списак 

овлашћених лабораторија и референтне лабораторије објављује у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 Такође, предлаже се да хемијску анализу прекурсора који су одузети из 

илегалних токова, односно који представљају предмет кривичног дела врши лабораторија 

Национално-криминалистичког центра, Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије.  

 Уз чл.20. – Предложеном допуном чл. 27. Закона, дефинише се минимум 

садржаја обавештења о производњи и промету прекурсора које правно лице доставља 

Министарству и другим надлежним државним органима у случају злоупотреба и 

недозвољених радњи у производњи и промету прекурсора. 

 Уз чл.21. – Предложеним допунама чл. 28. Закона, дефинише се престанак 

важења дозволе за производњу, односно промет прекурсора (рок важења дозволе 

ограничен на три године) и рок за враћање дозволе којој је истекао рок. Такође, допуна се 

односи и на неподобност одговорног лица у правном лицу и одговорног лица за 

производњу и промет прекурсора ако је против њих покренут кривични поступак oднoснo 

ако је донета прaвнoснaжнa прeсудa зa кривичнo дeлo из oблaсти психоактивних 

контролисаних супстанци, прекурсора и организованог криминала. 

 Уз чл.22. - Предложеном изменом назива и допуном чл.29. правно лице се 

обавезује да води евиденције и за прекурсоре четврте категорије, односно евиденцију о 
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количини произведених прекурсора, број серије и датум производње, као и да евиденције 

чува најмање пет година од дана настанка. 

 Уз чл.23. - Предложеном изменом и допуном чл.30. Закона, прецизно се 

дефинишу евиденције које води Министарство (евиденције издатих дозвола за 

производњу прекурсора, односно правних лица која врше производњу прекурсора; 

издатих дозвола за промет прекурсора, односно правних лица која врше промет 

прекурсора; издатих дозвола за употребу прекурсора прве и друге категорије, односно 

правних лица која употребљавају прекурсоре прве и друге категорије; издатих дозвола за 

увоз или извоз прекурсора, односно правних лица која врше увоз или извоз прекурсора; 

издатих сагласности за увоз или извоз супстанци ван Списка прекурсора, односно правних 

лица која врше увоз или извоз супстанци ван Списка прекурсора), као и да подаци из тих 

евиденција могу да се учине доступним и надлежним органима ЕУ.  

 Уз чл.24. – Предложеним изменама и допунама чл.31. Закона, правна лица се 

обавезују да достављају годишње и ванредне извештаје и за прекурсоре четврте 

категорије, затим да достављају извештаје и када није било производње, односно промета 

прекурсора током претходне календарске године, као и да се ти извештаји сматрају 

пословном тајном и да могу бити доступни Министарству и министарству надлежном за 

унутрашње послове. Министар прописује садржај и образац извештаја. 

 Уз чл.25. – У чл. 32.Закона усклађен је назив инспектора са називом инспектора 

дефинисаним у Закону о психоактивним контролисаним супстанцама. 

 Уз чл.26. – Предложеним изменама и допунама чл.33.Закона, Министарство се 

обавезује да у циљу спречавања злоупотребе у производњи и промету прекурсора, 

доставља информације о прекурсорима и супстанцама ван Списка прекурсора и 

надлежним органима ЕУ, у року од 30 радних дана од дана захтева. 

 Уз чл.27. – У чл. 34.Закона усклађен је назива инспектора са називом 

инспектора дефинисаним у Закону о психоактивним контролисаним супстанцама. 

 Уз чл.28. – Предложеном допуном у чл. 35.Закона, орган надлежан за царинске 

послове, врши надзор и над супстанцама ван Списка прекурсора. 

 Уз чл.29. – Предложеном допуном у чл.36.Закона, инспектор за психоактивне 

контролисане супстанце и прекурсоре, врши надзор и над супстанцама ван Списка 

прекурсора. 

 Уз чл.30. – Предложеном допуном у чл.39.Закона, врши се усклађивање са 

законом који уређује инспекцијски надзор, односно дефинише се да образац и садржину 

инспекторске легитимације прописује министар надлежан за послове државне управе. 

 Уз чл.31. – Предложеним изменама и допунама у чл.41.Закона дефинише се 

привредни преступ за правно лице, одговорно лице у правном лицу и лице одговорно за 

производњу, односно промет прекурсора ако поступају супротно одредбама овог закона 

приликом производње и промета прекурсора четврте категорије. 

 Уз чл.32. – Предложеним изменама и допунама у чл.43.Закона дефинише се 

прекршај за правно лице, одговорно лице у правном лицу и лице одговорно за 

производњу, односно промет прекурсора ако поступају супротно одредбама овог закона 

приликом производње и промета прекурсора четврте категорије. 

 Уз чл.33. – Предложеним изменама и допунама у чл.45.Закона, дефинише се да 

се прекурсори који су предмет привредних преступа и прекршаја одузимају, као и 

прекурсори из илегалних токова и да се третирају односно уништавају као отпад, у складу 

са прописима којима се уређује управљање отпадом. Предложено је да Влада пропише 
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ближе услове за поступање са одузетим прекурсорима, као и да образује Комисију за 

контролу поступка уништавања прекурсора и психоактивних контролисаних супстанци 

(чланови Комисије немају право на новчану накнаду за рад у Комисији). 

 Уз чл.34. – Предложеном изменом и допуном у чл. 46.Закона дефинише се да 

ће Влада у року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона именовати Комисију за 

прекурсоре и Комисију за контролу поступка уништавања прекурсора и психоактивних 

контролисаних супстанци, као и да ће у року од шест месеци донети пропис из 

чл.45.Закона којим се прописују ближи услови за поступање са одузетим прекурсорима. 

 

IV. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

  

 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. 
 


