
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ  

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члaну 99. став 1. тачка 7) 

Устава Републике Србије, према којем Народна скупштина доноси законе и друге 

опште акте из надлежности Републике Србије. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

У оквиру пројеката који се у Србији одвијају у циљу побољшања пословне 

климе, идентификовани су бројни трошкови привреде, који отежавају њено пословање 

и деректно утичу на смањење инвестиција. Привредни субјекти указују на велики број 

намета које плаћају и њихову висину, указујући да су у великом броју случајева исти 

уведени неосновано. Анализирајући захтев привреде да се конкретне обавезе 

прописане законом укину, узети су у обзир тешки услови у којима домаћа привреда 

послује, као и тешка материјална ситуација грађана, а нарочито пољопривредника.  

Имајући у виду наведено, овим законом предлаже  да се за упис у Регистар 

сорти не плаћа посебна накнада. 

На овај начин стимулисаће се уписивање сорти у овај регистар, а самим тим и 

производња и промет сортног садног материјала, односно семена. 

 
 III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

 

  Чланом 1. прописано је да у Закону о признавању сорти пољопривредног биља 

(„Службени гласник РС” број 30/10) у члану 20. после става 2. додаје се нови став 3. 

који гласи: 

 „За упис у Регистар сорти не плаћа се посебна накнада.” 

 Досадашњи став 3. постаје став 4. 
Чланом  2. прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

  

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска средства.  

 

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са чланом 167. 

Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12- Пречишћен 

текст) имајући у виду да је неопходно у што краћем року обезбедити повољније услове 

за пословање привреде у условима економске кризе. 

 

 

 


