
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

  Законом о изменама Закона о биоцидним производима не дира се у суштинска 

решења дата у Закону о биоцидним производима, већ се измене односе на промену 

надлежности у области управљања биоцидним производима. Овим законом не одступа 

се од решења у европском пропису. 

 

 Одређивање проблема који закон треба да реши 

  

Овим законом врши се усаглашавање са последњим изменама Закона о 

хемикалијама и са чињеницом да је престала са радом Агенција за хемикалије којој су 

били поверени одређени послови државне управе који се односе на управљање 

биоцидним производима, а да је надлежност у овој области преузело Министарство 

енергетике, развоја и заштите животне средине.  

 

Циљ који се постиже 

 

Основни циљ доношења овог закона исти је као и циљ основног закона, а то је 

успостављање, одржавање и унапређивање јединственог система управљања 

биоцидним производима на територији Републике Србије, осигурање високог нивоа 

заштите здравља људи и животне средине као и побољшање слободног промета 

биоцидним производима са земљама ЕУ и другим земљама и одговарајући стручни 

надзор над применом закона.  

 

Да ли су разматране друге могућности за решење проблема? 

 

Питање промене органа надлежног за спровођење закона може се уредити само 

законом, па друге могућности нису разматране. 

 

Зашто је доношење закона најбоље решење проблема? 

 

Доношење овог закона није у супротности са релевантним прописима ЕУ нити 

се њиме суштински мења политика управљања биоцидним производима која је 

дефинисана Законом о биоцидним производима. Међутим, како је основним законом 

прописано да одређене послове у овој области обавља Агенција за хемикалије, која је у 

међувремену престала са радом, то је само законом могуће променити надлежни орган.  

 

На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 

 

Закон ће имати позитиван утицај на:  

1) самосталност обављања послова управљања биоцидним производима преко 

организационих облика државне управе на које се примењује Закон о државној управи 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), без поверавања послова државне 

управе другим правним лицима (јавним агенцијама), 

2) правна лица и предузетнике који се баве производњом и прометом биоцидних 

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

малим и средњим привредним друштвима? 

 

Овај закон не изазива додатне трошкове грађанима, привреди, посебно малим и 

средњим привредним друштвима јер не уводи нове обавезе.  

 

Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове 

примене? 

 

Ефекти доношења овог закона оправдавају трошкове његове примене јер се 

његовим доношењем обезбеђује делотворније, рационалније и економичније 

задовољавање сврхе обављања послова државне управе, односно вршења јавних 

овлашћења које је до сада имала Агенција за хемикалије.  

 

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију? 

 

Овим законом не утиче се на решења из основног закона те овај закон нема 

утицај на појаву нових привредних субјеката и тржишну конкуренцију.  

 

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

закону? 

 

Јавна расправа о овом закону није спроведена.  

 

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

доношењем закона намерава? 

 

 Мере које ће се предузети да би се остварио циљ овог закона су:  

1) преузимање послова Агенције за хемикалије; 

2) организација послова управљања биоцидним производима у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине кроз уређивање унутрашње 

организације у којој ће се обављати ти послови.  

 

 

VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

 Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са одредбом 

члана 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РСˮ, број 20/12 ‒ 

пречишћен текст), а имајући у виду да би недоношење закона по хитном поступку 

могло да проузрокује штетне последице по ефикасан рад органа и организација на 

пословима управљања биоцидним производима, а тиме и да домаћу привреду доведе у 

неконкурентан положај у односу на државе ЕУ. 

Имајући у виду да је основним Законом о биоцидним производима Агенција за 

хемикалије била овлашћена за спровођење овог закона, а да је она  престала са радом 

29. септембра 2012. године, то се на овај начин обезбеђују законодавни, организационо-

институциони и други услови неопходни за функционисање система управљања 

биоцидним производима у Републици Србији.   
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VII. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ  ПРЕ 

ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕˮ 

 

 Основни разлог због ког се предлаже да овај закон ступи на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ је потреба да се 

обезбеди континуитет у функционисању система управљања биоцидним производима, 

као и законски оквир за промену надлежности у овој области. На овај начин обезбеђују 

се неопходни услови за ефикасно вршење послова управљања биоцидним производима, 

што представља нарочито оправдан разлог у складу са одредбом члана 196. став 4. 

Устава Републике Србије. 


