
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 

 1. Одређење проблема који закон треба да реши  

 Овим изменама Закона о признавању сорти пољопривредног биља прописује се да 

се за упис у Регистар сорти не плаћа посебна накнада. 

 
 Основни проблем који овај закон треба да реши је укидање непотребних накнада, 

односно стварање повољнијих услова за пословање. 

 

 2. Циљеви који се доношењем закона постижу  

Овим изменама Закона о признавању сорти пољопривредног биља постићи ће се да 

се за упис у Регистар сорти не плаћа посебна накнада, чиме ће се створити повољнији 

услови за пословање, а у складу са  захтевима привреде, узимајући  у обзир тешке услове 

у којима домаћа привреда послује, као и тешку материјалну ситуацију грађана, а нарочито 

пољопривредника.  

 

 3. Друга могућност за решавање проблема  

Имајући у виду чињеницу да је начин и поступак уписа сорти у Регистар сорти 

пољопривредног биља прописан законом, директно прописивање да се за овај упис не 

плаћа посебна накнада најбоље је решење из разлога што ће се на овај начин потпуно 

јасно избећи свака могућност наплаћивања ове накнаде 

 

 4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема  

 Имајући у виду чињеницу да је начин и поступак уписа сорти у Регистар сорти 

пољопривредног биља прописан законом, директно прописивање да се за овај упис не 

плаћа посебна накнада најбоље је решење из разлога што ће се на овај начин потпуно 

јасно избећи свака могућност наплаћивања ове накнаде. 

   

 5. На кога ће и како ће утицати предложена решења  

 Предложена решења утицаће на све подносиоце захтева за упис у Регистар сорти, 

којима ће се смањити трошкови пословања, а самим тим омогућити и већа предвидивост 

пословања, имајући у виду да се предлаже да се за упис у Регистар сорти не плаћа посебна 

накнада. 

 Како се у Регистар сорти уписују подаци о признатим домаћим и страним сортама 

ратарског и повртарског биља и признатим домаћим сортама воћака и винове лозе, 

страним сортама воћака и винове лозе које су признате од надлежног органа стране 

државе чланице UPOV (Међународна унија за заштиту нових биљних сорти), као и 

одомаћеним сортама ратарског и повртарског биља, воћака и винове лозе, предложено 

решење смањиће трошкове пословања власнику признате домаће и стране сорте ратарског 

и повртарског биља, власнику признате домаће сорте воћака и винове лозе, као и  

власнику, односно кориснику стране сорте.  

 

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

малих и средњих предузећа  

 Предложена решења неће створити трошкове како грађана тако ни привреде, 

односно малих и средњих предузећа, с обзиром да се предложеним изменама закона 

смањују њихови трошкови, односно олакшава пословање привреде. 



 

 7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити?  

 Предложена решења неће створити трошкове.  

 

 8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 

и тржишна конкуренција?  

 Овим законом подстиче се стварање нових субјеката на тржишту и тржишна 

конкуренција, обзиром да се прописивањем да се за упис у Регистар сорти не плаћа 

посебна накнада смањују трошкови пословања и олакшава положај привредних субјеката 

који се баве  . 

 

 9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 

Доношење овог закона покренуто је на иницијативу бројних удружења у привреди, те су 

на тај начин заинтересована лица посредно исказала подршку за смањење трошкова 

пословања и омогућавање веће предвидивости пословања. 

 10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 

се доношењем закона намерава?  

Није потребно предузети посебне мере за остваривање предложених решења. 
 


