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Београд 


ПРЕДМЕТ: Мишљење о томе да ли Нацрт закона о изменама и допунаl\Ш Закона о 


Агенцији за борбу против корупције садржи анализу ефеката у складу са чл. 40. и 46. 

Пословника Владе ("Сл.гласник РС" бр. 61106 -пречишJiен текст, 69/08,88/09, 33/10, 

69/10,20/11,37111 и 30/13). 

У складу са чл. 2. Уредбе о Канцеларији за реryлаторну реформу и анализу ефеката 


прописа ("Сл. Гласник РС" бр. 89/10), даје се: 


МИШЉЕЊЕ 

Канцеларија за реryлаторпу реформу и анализу ефеката прописа (у даљем тексту: 
Канцеларија) САГЛАСНА је са образложеном оценом да уз Нацрт закона о изменама 

и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције, коју је поднело на 

мишљење Министарство правде и државне управе (у даљем тексту: обрађивач 

прописа), [lOд бројем 011-00-622/2013-05 од 25.12.2013. године НЕ ТРЕБА ДА СЕ 
ПРИЛОЖИ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА у складу са чл. 46. ст.6. Пословника Владе 

("Сл.гласник РС" бр. 61106 -пречишJiен текст, 69/08, 88109, 33110, 69/10,20/11, 37/11 и 
30/13). 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Министарство правде и државне управе је доставило Канцеларији на мишљење Нацрт 

закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције (у даљем 

тексту: Нацрт закона), са образложеном оценом да уз нацрт закона није потребно 

приложити анализу ефеката прописа. 

у образложењу Нацрта закона, обрађивач прописа је навео да се закон доноси како би се 
извршило усклађивање са Националном стратегијом за борбу против корупције за период 
од 2013. до 2018. године ("Службени гласник РС", број ), као и Акционом планом за 
спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. 
године, који је усвојен Закључком Владе ("Службени гласник РС", број 12013). 
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у образложеној оцени, обрађивач прописа наводи да није потребна израда анализе 

ефеката Нацрта закона имајући у виду да су изменама овог закона извршена усклађивања 
текста важећег закона са стратешким документима из области борбе против корупције, да 

се доношењем Закона у приложеном тексту не стварају нове обавезе за привредне и друге 

субјекте, као и због тога што је реч о изменама мањег обима које не утичу на садржину 

законских решења. 

Имајући у виду све наведено, Канцеларија је САГЛАСНА са образложеном оценом 
да уз Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против 

корупције коју је поднело Министарство правде и државне управе НЕ ТРЕБА ДА 

СЕ ПРИЛОЖИ АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА. 

ДИРЕКТ 
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