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МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о спречавању допинга у спорту, која је Канцеларији за 

регулаторну реформу и анализу ефеката прописа достављена актом број: 011-00
3112013-03/1 од 20.01.2014. године. 

Сходно чл. 40. и 46. Пословника Владе ("Сл. гласник РС", бр. 61106 
пречишЬ.ен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), а у складу са 
чланом 2. Уредбе о Канцеларији за регулаториу реформу и анализу ефеката 
прописа ("Сл. гласник РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЊЕ 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у 
спорту, САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: предлагач прописа) 

достави.тю је Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа (у даљем 

тексту: Канцеларија) захтев за мишљење о Анализи ефеката Нацрта закона о изменама 
и допунама Закона о спречаваљу допинга у спорту (у даљем тексту: Нацрт закона). 

у Образложењу и Анализи ефеката закона, предлагач прописа је одговорио на 
сва питаља формулисана у складу са чланом 40. Пословника Владе ("Сл. гласник РС", 
бр. 61106 - пречишћен текст, 69108,88109,33110,69/10,20111,37/11 и 30/13). 

СУГЕСТИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ДОСТАВЉЕНУ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА 

ЗАКОНА 

ИСТllчемо да је предлагач прописа консултовао Канцеларију пре почетка и 

у току процеса израде прилога Анализе ефеката закона. Том приликом, 

Канцеларија је истакла своје предлоге и сугестије у циљу унапређења квалитета 

прилога Анализа ефеката закона. Предлагач прописа их је у веЬ.ој мери усвојио и 
интегрисао у текст Анализе ефеката закона, те послао Канцеларији захтев за 

издавање мишљења. 
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Најзначајније сугестије Канцеларије односиле су се на детаљно представљаље: 

• 	 Проблема, узрока и последица због којих се приступило изменама и допунама 
Закона; 

• 	 Циљева и ЭЈIтернативних решеља за решавање проблема; 
• 	 Упоредно-правне анализе институционалних решеља; 
• 	 Упоредно-правне анализе кључних предложених решеља са решељима из 

других земаља; 

• 	 Анализе кључних предложених решеља у односу на постојеће стање (status 
quo); 

• 	 Ех post анализе примене важећег закона, а посебно у вези обавештавања 
Антидопинг агенције о коришћељу допинг средстава, ослобађаља забране 
употребе средстава, и коначно, у вези губљеља статуса спортиста и спортских 
СТР)"-Iљака по националној категоризацији спортиста; 

• 	 Директних и индиректних субјеката на које ће највероватније утицати решеља у 
закону; 

• 	 Функционисаља Антидопинг агенције; 

• 	 Квантитативних података у вези броја спортиста, спортских догађаја и 
такмичеља, као и о броју допинг контрола спроведених у претходном периоду; 

• 	 Трошкова које ће сносити субјекти и очекиваних користи доношења 
предложених измена и допуна Закона; 

• 	 Примедаба, предлога и сугестија прикупљених у процесу консултација и јавне 
расправе; 

• 	 Мера и активности неопходних за постизаље зацртаних циљева. 

Предлaraч прописа је већину сугестија Канцеларија у потпуности усвојио и 

образложио у Достављеној Анализи ефеката закона, а нарочито детаљно је представио: 

• 	 Проблеме у пракси који су настајали у примени закона, као и нежељене 
последице које су условиле измену постојећихзаконских решеља. Такође, 

предлагач прописа је детаљно образложио поједина законска решеља и љихове 

ефекте на постизање циљева закона; 

• 	 Упоредно-правну праксу у области спречаваља Допинга у спорту, уз поређеље 
институционалних и кључних решеља Домаћег законодавства са решељима у 
законодавствима других држава, а посебно САД, Француске, Италије и Белrије. 
Такође, предлагач прописа је представио праксу међународних стандарда у 

области; 

• 	 Резултате у пракси у примени допинг контрола, са табеларним приказима 
спортова у којима су вршене контроле, и броја утврђених прекршаја; 

• 	 Резултате спровођеља консултација и јавне расправе, са прегледом усвојених 
примедаба, предлога и сугестија. 

К'анцеЈlарија истиче да је предлагач прописа на већину питања пружио 

одговоре са детаљним анализама ефеката предложених решења, као и да је у више 
наврата показао спремност за унапређење текста прилога Анализе ефеката 
прописа, због чега се целокупни процес спровођења анаЈlизе ефеката Нацрта 
закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту и израде 
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одговарајуЬег прилога Анализа ефеката закона могу сматрати примерима добре 
праксе. 

ИмајуЬи у виду све наведено, Канцедарија констатује да Нацрт закона о 
изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту, који је Канцеларији 

за регудаторну реформу и анализу ефеката прописа поднело на мишљење 

Министарство омладине и спорта, САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ијевић 
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