
 

 

 

 

IV АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 

Одређивање проблема које закон треба да реши 

Престанак важења Закона о Фонду за заштиту животне средине захтева ревизију 

финансирања управљања отпадом која је уређена чл. 79, 80, 81. Закона о управљању 

отпадом.  

Наиме, чланом 79. став 4. Закона о управљању отпадом прописана је обавеза 

плаћања накнаде за произвођача или увозник производа који после употребе постају 

посебни токови отпада. У ставу 6. прописано је и да су средства остварена од накнаде 

приход буџета Републике Србије и да се наменски користе за инвестиционе и оперативне 

трошкове управљања посебним токовима отпада преко Фонда за заштиту животне 

средине. А такође у  ставу 7. прописано је и законско овлашћење Владе за доношење 

подзаконског акта о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 

образцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и 

годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима 

плаћања накнаде, критеријуме за обрачун, висину, динамику и начин обрачунавања и 

плаћања накнаде. Чланом 80. прописано је да се спровођење стратегије и планова 

управљања отпадом,  спровођење регионалних и локалних планова управљања отпадом и 

изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности 

Републике Србије, односно аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 

финансира из наменских средстава буџета Републике Србије, односно наменских 

средстава буџета аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, а која су приход 

Фонда за заштиту животне средине, али и из кредита, донација и средстава правних и 

физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу 

са законом. Чланом 81. прописано је наменско коришћење средстава из буџета Републике 

Србије преко Фонда за заштиту животне средине, посебних рачуна АП и ЈЛС као и 

намена коришћења средстава.  

Собзиром да је ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона о Фонду за 

заштиту животне средине престао са радом Фонд за заштиту животне средине, одредбе 

чл. 79. став 6, 80. и 81. Закона о управљању отпадом, у погледу коришћења наменских 

средстава преко Фонда за заштиту животне средине, постале су неприменљиве, тако да је 

њихова измена била нужна. У овом делу, измене се односе на брисање делова ових 

одредби који се односе на коришћење наменских средстава преко Фонда за заштиту 

животне средине и истовремено прате законска решења садржана у посебном закону 

којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара и Закону о изменама и допунама 

Закона којим се уређује заштита животне средине. 

Законом којим се уређују накнаде  за коришћење јавних добара, уређена је и 

припадност средстава остварених од накнаде за коришћење јавних добара и то на тај 

начин што је изричито прописано да наведена средства припадају буџету Републике 

Србије уколико се обавеза плаћања накнаде утврђује решењем надлежног министарства, 

односно буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне самоуправе ако се 

обавеза плаћања накнаде утврђује решењем њихових надлежних органа. Измена чл. 79. 
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став 6. и 80. и 81.  Закона о управљању отпадом извршена је такође и у складу са овим 

законским решењем, на тај начин што је припадност средстава изостављена из ових 

одредаба. 

Такође законом о накнадама  којим се уређује коришћење јавних добара утврђује 

се сама обавеза плаћања накнаде као и обвезници плаћања накнаде за производе који 

после употребе постају посебни токови отпада и у складу са тим извршена је и допуна  

члана 79. став 4. Закона о управљању отпадом, на тај начин што је допуном ове одредбе 

успостављена веза са законом о накнадама  којим се уређује коришћење јавних добара. 

Законом о накнадама  којим се уређује коришћење јавних добара предвиђено је и 

овлашћење Владе за  доношење подзаконског акта којим се уређују производи који после 

употребе постају посебни токови отпада, образац дневне евиденције о количини и врсти 

произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начин и рокове достављања 

годишњег извештаја, обвезнике плаћања накнаде, критеријуме за обрачун, висину, 

динамику и начин обрачунавања и плаћања накнаде. Према том закону, овлашћење за 

припрему предлога овог подзакоконског акта подељено је између министарства 

надлежног за послове финансија и привреде и министарства надлежно за заштиту 

животне средине. У складу са овим законским решењем, извршена је и измена члана 79. 

став 7. Закона о управљању отпадом, на тај начин што је овлашћење за доношење овог 

прописа брисано.  Законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара такође 

је предвиђено је да сви, па према томе и овај подзаконски акт остане на снази до 

доношења новог подзаконског акта предвиђеног тим законом. 

Законом о изменама и допунама Закона о заштити животне средине предвиђено је 

да се средства за финансирање заштите животне средине у Републици Србији обезбеђују 

из средстава буџета Републике Србије, односно из наменских прихода остварених у 

складу са законом. Овим изменама закона, усвојена су и сва законска решења садржана у 

том закону а која се односе на наменско коришћење средстава, узет је у обзир и принцип 

„загађивач плаћа” у том домену,  тако да су сходно томе извршене измене члана 79. став 

6, 80. и 81, у погледу наменског коришћења средстава за инвестиционе и оперативне 

трошкове управљања отпадом. 

Осим тога, законом којим се уређује коришћење јавних добара предвиђено је да је 

обвезник дужан да води и чува дневну евиденцију о количини и врсти производа који 

после употребе постају посебни токови отпада које је произвео, ставио у промет и увезао,  

као и да годишњи извештај о количини и врсти производа који су стављени у промет 

доставља Агенцији за заштиту животне средине. Такође, прописана је и обавеза Агенције 

да  прикупљене податке доставља министарству надлежном за заштиту животне средине. 

Међутим, у самом Закону о управљању отпадом у члану 79. став 5. такође је садржана 

обавеза вођења и чувања евиденције и достављања годишњег извештаја Агенцији, док је 

обавеза саме Агенције за достављање података министарству прописана у члану 75.став 

7. истог закона. Законом о управљању отпадом прописан је и инспекцијски надзор над 

применом ових одредаба као и казнене одредбе за невођење евиденције  и недостављање 

годишњег извештаја Агенцији (чл. 85, 86. и 90.). У самом закону којим се уређују накнаде 

за коришћење јавних добара, није прописан инспекцијски надзор нити механизам 

принуде за остваривање одредаба које се односе на обавезу вођења  евиденције и 
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достављања годишњег извештаја. Осим тога, сврха свих података који се на основу ових 

одредаба достављају Агенцији није само остваривање и спровођење система 

финансирања управљања отпадом, већ и израда годишњих извештаја о стању животне 

средине, који су значајни са аспекта праћења стања животне средине, утврђивања и 

праћења стања имплементације, одређивања правца деловања у циљу унапређења 

заштите животне средине али и усклађивања прописа у овој области. Из наведених 

разлога, ове одредбе су задржане у Закону о управљању  и представљају везу са законом 

којим се утврђују накнаде за коришћење јавних.  

Решења садржана у предлогу овог закона у погледу финансирања управљања 

отпадом, нужно прате решења садржана у посебном закону којим се уређују  накнаде  за 

коришћење јавних добара, Закону о престанку важења Закона о Фонду за заштиту 

животне средине, као и у Закону о изменама и допунама закона о заштити животне 

средине, а у циљу успостављања система финансирања управљања отпадом као и 

јединственог система финансирања у области животне средине. 

 

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 закону о накнадама за 

коришћење јавних добара и преложеним изменама Закона о заштити 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; 

 законским решењима садржаним у закону којим се уређују накнаде за 

коришћење јавних добара; 

 законским решењима садржаним у закону којим се уређује заштита животне 

средине и другим прописима којима се предвиђа наменско коришћење 

средстава преко буџетског фонда Републике Србије. 

Предложеним законским решењем унапређује се систем утврђивања висине, 

начина обрачунавања и плаћања накнада, укључујући и накнаду за производе који после 

употребе постају посебни токови отпада, кроз поделу надлежности. 

 

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 управљању отпадом 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 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 
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животне средине и управљања отпадом, 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) произвођаче и увознике као обвезнике плаћања накнада - који ће накнаду за 

производе који после употребе постају посебни токови отпада плаћати као и до сада али 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 производима који после употребе 

постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти 

произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима 

достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за 

обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде, подељена и утврђена 

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

подразумева ближу сарадњу ових 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 отпадом до сада створила за 

произвођаче и увознике, а који се односе на производе који после употребе постају 

посебни токови отпада, обвезници ће и даље сносити, али на основу посебног закона 

којим се уређује накнаде  за коришћење јавних добара.  

 

Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове 

примене?  

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 накнада у области управљања отпадом условљену целокупном реорганизацијом 

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

финансирања управљања отпадом у целокупан систем накнада, постизања континуитета 

у функционисању 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 производе који после 

употребе постају посебни токови отпада посебним законом о накнадама, обезбедиће 

могућност појаве нових привредних субјеката на тржишту и јачање тржишне 

конкуренције као и досадашња примена важећег закона а истовремено пружиће и правну 

сигурности у погледу примене ЕУ и националних прописа у овој области.  
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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 буџета Републике 

Србије.  

 

VI  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  

 Сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 

број 20/12 – пречишћен текст) предлаже се доношење закона по хитном поступку у циљу 

успостављања законодавног оквира у складу са новим законодавним решењима и 

континуираног функционисања система наканада у овој области, собзиром да би 

недоношење закона по наведеном поступку могло да проузрокује штетне последице у 

погледу економичног и ефикасног вршења послова управљања отпадом. 

С обзиром на комплексност и повезаност материје која се односи на 

реорганизација система накнада које чине приход буџета Републике Србије, доношењем 

закона по хитном поступку обезбеђују се законодавни, организационо-институционални 

услови за благовремено уклапање свих накнада у система накнада као целовит систем и 

несметано функционисање система финансирања управљања отпадом у Републици 

Србији. 

 


