
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

 Законом о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и 

употребе хемијског оружја и о његовом уништавању не дира се у суштинска решења 

дата у Закону о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског 

оружја и о његовом уништавању. Измене се односе на прецизирање концентрационих 

лимита хемијских супстанци за које не постоји обавеза домаћих правних лица да 

надлежном министарству подносе прописане извештаје, чиме се осигурава једнака 

примена Конвенције у свим држава потписницама.  

 

 Одређивање проблема који закон треба да реши 

 

 Овим изменама потребно је усагласити домаћи пропис са изменама релевантног 

ЕУ прописа и тиме осигурати стриктно спровођење и испуњавање обавезе Републике 

Србије коју је преузела у складу са Конвенцијом.  

 

Циљ који се постиже 

 

Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја 

и о његовом уништавању на овај начин усклађује се са новодонетом Одлуком - 

Упутствима главног органа Организације, и осигурава се стриктно спровођење и 

испуњавање обавезе Републике Србије коју је преузела у складу са Конвенцијом. 

 

Да ли су разматране друге могућности за решење проблема? 

 

Друге могућности нису разматране имајући у виду да је само законом којим се 

уређују забране развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја могуће 

изменити поједине законске одредбе. 

 

Зашто је доношење закона најбоље решење проблема? 

 

Само законом је могуће изменити одредбе утврђене Основним законом.  

 

На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 

 

Закон ће имати позитиван утицај на:  

Научне  и  војне  институте,  привредна  друштва  и  друга  правна лица, 

власнике, односно кориснике фабрика, погона односно постројења који су у складу са 

Основним законом у обавези да подносе извештаје надлежном министарству. Овим 

изменама јасније је одређено за које концентрационе лимите за хемијске супстанце не 

постоји обавеза подношења извештаја.  

 

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

малим и средњим привредним друштвима? 

 

Овај закон не ствара нове обавезе за грађане, привредну, мала и средња 

привредна друштва, па самим тим не изазива ни нове трошкове примене.  
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Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове 

примене? 

 

Нема нових трошкова примене овог закона, а позитивни ефекти по привреду 

огледају се у прецизирању ситуација када правна лица не морају да подносе утврђене 

извештаје, односно у којим ситуацијама не морају да троше своје ресурсе на 

сачињавање ових извештаја.  

 

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, имајући у виду да се овим 

законом врши само усклађивање са релевантним ЕУ прописима и њиме се не дира у 

суштинска решења Основног закона. Због наведеног на измене овог закона не би се 

могло утицати кроз јавну расправу.  

Предлагач је овај закон доставио на мишљење свим заинтересованим странама.  

 

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

доношењем закона намерава? 

 

С обзиром да се овим изменама и допунама суштински не мења основни закон, 

све мере које ће се предузимати да би се остварио циљ основног закона предузимаће се 

и током примене овог Закона.  

 

 

 

 

 


