
 

 

 

 

 

IV АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 

Одређивање проблема које закон треба да реши 

У члану 43. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду,  прописана је обавеза  

плаћања накнаде, начин одређивања  накнаде, припадност и начин коришћења средстава 

остварених од накнаде и овлашћење Владе за прописивање критеријума  за обрачун и 

ослобађање од плаћања накнаде, обвезника и висине накнаде.   

У складу са престанком важења Закона о Фонду за заштиту животне средине, 

односно престанком рада самог Фонда преко кога су се до сада користила средства 

остварена из накнада, овим законом извршена је и измена члана 43. став 3. Закона о 

амбалажи и амбалажном отпаду, тако што су брисани делови одредбе који се односе на 

Фонд. Измене става 3. овог члана, такође се односе и на изостављање делова  одредбе 

који говоре о припадности средстава  остварених од накнада,  собзиром даје припадност 

тих средстава буџету Републике Србије прецизно дефинисана посебним законом којим 

се уређују накнаде за коришћење јавних добара. 

 Законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара, такође је 

прописана и обавеза плаћања накнаде, начин одређивања накнаде, утврђивање основице 

и висине накнаде као и овлашћење Владе за доношење подзаконског акта о 

критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ као и 

ослобађању од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини, начину обрачунавања и 

плаћања накнаде. Такође прописано је  подељена обавеза припреме предлога овог 

подзаконског акта између Министарства финансија и привреде и министарства 

надлежног за заштиту животне средине, а које је до сада припадало искључиво 

министарству надлежном за заштиту животне средине. У складу са овим законским 

решењима извршена је измена чл.43. ст. 1, 2 и 4. Закона о амбалажи и амбалажном 

отпаду тиме што је став 1. измењен тако да представља везу са решењима садржаним у 

наведеном закону, став 2. је брисан собзиром да је у потпуности садржан у њему, док је 

из става 4. брисано законско овлашћење за доношење прописа о критеријумима за 

обрачун накнаде, чије је речулисање такође предвиђено тим законом.  

 

Циљ који се законом постиже 

 Предложена решења израз су усклађивања са Законом о престанку важења Закона 

о Фонду за заштиту животне средине, решењима садржаним у  посебном закону којим се 

уређују накнаде за коришћење јавних добара, као и изменама закона којим се уређује 

заштита животне средине. 

Предложеним решењима врше се измене и допуне одредаба важећег закона у 

правцу усклађивања са:  

 Законом о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине; 

 законодавним решењима из закона којим се уређују накнаде за коришћење 

јавних добара; 

 законодавним решењима садржаним у изменама закона којим се уређује 
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заштита животне средине и другим прописима којима се предвиђа наменско 

коришћење средстава преко буџетског фонда Републике Србије. 

Предложеним законским решењем не мења се битно режим у области управљања 

амбалажом и амбалажним отпадом, већ се унапређује систем утврђивања висине, начина 

обрачунавања и плаћања накнада, укључујући и накнаду за стављање у промет амбалаже 

или упакованог производа, кроз поделу надлежности и централизацију система накнада. 

 

Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

Питања која су предмет измена и допуна овог закона су системске природе, 

односе се на усклађивање Закона о амбалажи и амбалажном отпаду са новим законским 

решењима садржаним у другим законима и њихово решавање је могуће једино законом 

којим се ова питања уређују. Наиме, функционисање система финансирања заштите 

животне средине, самим тим и система накнада у области управљања амбалажом и 

амбалажним отпадом, потребно је ускладити са новим законскм решењима садржаним у 

другим законима. 

 

Зашто је доношење закона најбоље решење проблема? 

 Ступање на снагу Закона о престанку важења Закона о фонду за заштиту животне 

средине као и реорганизација целокупног система накнада које чине приход буџета 

Републике Србије нужно су условиле и измену система финансирања у области заштите 

животне средине и система накнада за стављање у промет амбалаже или упакованог 

производа, собзиром да се материја којом се целовито уређују накнаде у овој области 

може устројити једино законом и то усклађивањем са целокупним системом накнада. 

 

На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 

Закон ће имати позитиван утицај на: 

1) обвезнике плаћања накнада – испоручиоца који амбалажу или упакован 

производ ставља у промет, који ће накнаду за стављање амбалаже у промет, у случају 

не достизања националних циљева, плаћати као и до сада, само у складу са посебним 

законом о накнадама за коришћење јавних добара;   

2) надлежне органе – Владу, односно министарство надлежно за послове 

финансија и привреде и министарство надлежно за заштиту животне средине, чија су 

овлашћења за припрему предлога подзаконског акта о критеријумима за обрачун 

накнаде за амбалажу или упакован производ, ослобађање од плаћања накнаде, 

обвезницима  плаћању, висини, начину обрачунавања и плаћања накнаде, утврђена 

посебним законом о накнадама за коришћење јавних добара. Ово овлашћење нужно 

подразумева ближу сарадњу наведених  државних органа. 

 

Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима? 

Трошкови које је примена Закона о управљању амбалажом и амбалажним 

отпадом до сада створила за испоручиоца у погледу стављања амбалаже или упакованог 

производа у промет у случају недостизања националних циљева, обвезници ће и даље 

сносити, али на основу посебног закона о накнадама  за коришћење јавних добара.  

 

Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове примене?  
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Свакако, јер примена ових измена и допуна за сада не изазива нове трошкове за  

грађане, привреду, као ни за мала и средња предузећа, а омогућава реорганизацију 

система накнаде у области амбалаже и амбалажног отпада условљену целокупном 

реорганизацијом система накнада које чине приход буџета Републике Србије, а у циљу 

уклапања система  финансирања управљања амбалажом и амбалажним отпадом у овај 

систем, постизања континуитета функционисања овог система и његове ефикасније 

примене. 

 

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију? 

Ове измене и допуне закона и уређивање накнада за стављање амбалаже или 

упакованог производа  у промет посебним законом о накнадама, обезбедиће, као и 

досадашња примена важећег закона, могућност појаве нових привредних субјеката на 

тржишту и јачање тржишне конкуренције а истовремено пружиће и правну сигурности у 

погледу примене ЕУ и националних прописа у овој области.  

 

Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

закону? 

Јавна расправа о Нацрту закона није спроведена по посебном програму јавне 

расправе Владе.  

 

Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили разлози 

доношења закона? 

Није потребно предузети мере за оствривање преложених решење. 

 

 

V СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 
  

 За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџетa Републике 

Србије.  

 

 


