
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
            Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члaна 97. тачка 10. 
Устава Републике Србије, према којем Република Србија, између осталог, уређује и 
обезбеђује систем у области здравства, као и организацију, надлежност и рад републичких 
органа. 
 
 
 
            II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Полазећи од Акционог плана за дроге Европске уније за период од 2013-2016. 
године, као и обавезе уношења успостављања рада референтне лабораторије у Стратегију 
за борбу против дрога Републике Србије, односно Акциони план за њено спровођење 
уређене су активности у борби против дрога, а које се односе и на рано упозоравање о 
присуству нових психоактивних контролисаних супстанци, као и њихово откривање у 
националним лабораторијама земаља Европе.  

Посебна обавеза ових лабораторија односи се на хитно и брзо обавештавање 
Европског центра за мониторинг дрога, као и надлежних органа на националном нивоу о 
појави нових психоактивних контролисаних супстанци.  

Како референтна лабораторија за идентификацију и испитивање психоактивних 
контролисаних супстанци – у Републици Србији – Медицински факултет у Београду – 
Институт за судску медицину, од њеног оснивања Решењем министра здравља па до данас 
није извршавала ниједан од послова у складу са чланом 20. Закона о психоактивним 
контролисаним супстанцама, то је предложено да се ради превазилажења проблема у 
њеном раду, као и извршавања обавеза у области психоактивних контролисаних 
супстанци њен статус промени, односно да буде саставни део Канцеларије за дроге коју је 
основала Влада, а по захтеву Европске уније.  

Такође, у пројекту Еврпоске уније ,,Имплементација стратегија за борбу против 
дрога из предприступних фондова ИПА 2010ˮ  наведена референта лабораторија је добила 
опрему у вредности од 2 милиона евра, као донацију, која према подацима Министарства 
здравља и са том веома савременом опремом није извршавала своје законске обавезе.  
 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 
 

У члану 1. Нацрта закона  предложено је да се члан 20. мења тако да гласи: 
,,Национална рефернтна лабораторија за идентификацију и испитивање 

психоактивних контролисаних супстанци (у даљем тексту: референтна лабораторија) 
обавља следеће послове: 

1) успоставља јединствене критеријуме и методе за спровођење стандарда за рад 
овлашћених лабораторија; 



2) развија методе анализе у складу с међународним стандардима из области 
психоактивних контролисаних супстанци које је дужна да потврди; 

3) успоставља систем контроле квалитета за сопствене потребе, као и за потребе 
овлашћених лабораторија; 

4) врши услуге анализе и суперанализе; 
5) врши упоредне тестове за овлашћене лабораторије у циљу јединствене примене 

аналитичких метода; 
6) припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима; 
7) припрема, примењује и прослеђује референтне стандарде за потребе анализа; 
8) сарађује с националним лабораторијама других земаља у области психоактивних 

контролисаних супстанци; 
9) размењује информације добијене од националних лабораторија других земаља с 

овлашћеним лабораторијама у области психоактивних контролисаних супстанци; 
10) организује обуку лица запослених у овлашћеној лабораторији о практичној 

примени нових лабораторијских метода; 
11) обавља и друге послове у складу са законом. 
Послови из става 1. овог члана обављају се у организационој јединици службе 

Владе која је основана за борбу против дрога. 
 Ради обављања појединих послова из става 1. овог члана референтна лабораторија 
може закључити уговор са другим правним лицем.ˮ 
 

Чланом 2. Нацрта закона предложено је да се члан 90. став 1. тачка 3. брише. 
 
Чланом 3. Нацрта закона  предложено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 
 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 
 

 За спровођење овог закона потребно је обезбедити додатна средства у буџету 
Републике Србије, како би се обезбедио несметан и одржив рад референтне лабораторије 
у износу од 10 милиона динара за сваку буџетску годину из којих би се финансирали 
простор, кадар, потрошни материјал и одржавање опреме.  

 
 
 V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку како би се успоставили 

механизми за ефикасан рад референтне лабораторије за идентификацију и испитивање 
психоактивних контролисаних супстанци, а имајући у виду да Медицински факултет у 
Београду – Институт за судску медицину, од оснивања Решењем министра здравља па до 
данас није извршавао ниједан од послова у складу са чланом 20. Закона о психоактивним 
контролисаним супстанцама. Из тог разлога је предложено да се ради превазилажења 
проблема у раду референтне лабораторије, као и извршавања обавеза у области 



психоактивних контролисаних супстанци њен статус промени, односно да буде саставни 
део Канцеларије за дроге коју је основала Влада, а по захтеву Европске уније.  
 Имајући у виду напред наведено, сматрамо да су се стекли услови да се  овај закон, 
донесе по хитном поступку. 

 
VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈА СЕ МЕЊАЈУ 

 
Члан 20. 

Министар доноси решење којим одређује лабораторију за обављање послова 
референтне лабораторије за идентификацију и испитивање психоактивних контролисаних 
супстанци (у даљем тексту: референтна лабораторија). 

Министар може у поступку издавања решења из става 1. овог члана да затражи 
мишљење Комисије. 

Референтна лабораторија обавља следеће послове: 
1) успоставља јединствене критеријуме и методе за спровођење стандарда за рад 

овлашћених лабораторија; 
2) развија методе анализе у складу с међународним стандардима из области 

психоактивних контролисаних супстанци које је дужна да потврди; 
3) успоставља систем контроле квалитета за сопствене потребе, као и за потребе 

овлашћених лабораторија; 
4) врши услуге анализе и суперанализе; 
5) врши упоредне тестове за овлашћене лабораторије у циљу јединствене примене 

аналитичких метода; 
6) припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима; 
7) припрема, примењује и прослеђује референтне стандарде за потребе анализа; 
8) сарађује с националним лабораторијама других земаља у области психоактивних 

контролисаних супстанци; 
9) размењује информације добијене од националних лабораторија других земаља с 

овлашћеним лабораторијама у области психоактивних контролисаних супстанци; 
10) организује обуку лица запослених у овлашћеној лабораторији о практичној 

примени нових лабораторијских метода; 
11) обавља и друге послове у складу са законом. 
Ради обављања појединих послова из става 3. овог члана референтна лабораторија 

може закључити уговор са другим правним лицима. 
Решење министра из става 1. овог члана објављује се у "Службеном гласнику 

Републике Србије. 
 

Члан 20. 
 

ЧЛАН 20. 
 НАЦИОНАЛНА РЕФЕРНТНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И 
ИСПИТИВАЊЕ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА) ОБАВЉА СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ: 

1) ВРШИ ПОСЛОВЕ РАНОГ УПОЗОРАВАЊА О ПРИСУСТВУ НОВИХ 
ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ И ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
ОБАВЕШТАВА НАДЛЕЖНЕ ОРГАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 



2) УСПОСТАВЉА ЈЕДИНСТВЕНЕ КРИТЕРИЈУМЕ И МЕТОДЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА ЗА РАД ОВЛАШЋЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА; 

3) РАЗВИЈА МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ У СКЛАДУ С МЕЂУНАРОДНИМ 
СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ 
СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЈЕ ДУЖНА ДА ПОТВРДИ; 

4) УСПОСТАВЉА СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗА СОПСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ, КАО И ЗА ПОТРЕБЕ ОВЛАШЋЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА; 

5) ВРШИ УСЛУГЕ АНАЛИЗЕ И СУПЕРАНАЛИЗЕ; 
6) ВРШИ УПОРЕДНЕ ТЕСТОВЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У ЦИЉУ 

ЈЕДИНСТВЕНЕ ПРИМЕНЕ АНАЛИТИЧКИХ МЕТОДА; 
7) ПРИПРЕМА НАЦИОНАЛНЕ ВОДИЧЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ И РУКОВАЊЕ 

УЗОРЦИМА; 
8) ПРИПРЕМА, ПРИМЕЊУЈЕ И ПРОСЛЕЂУЈЕ РЕФЕРЕНТНЕ СТАНДАРДЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ АНАЛИЗА; 
9) САРАЂУЈЕ С НАЦИОНАЛНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ДРУГИХ ЗЕМАЉА У 

ОБЛАСТИ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ; 
10) РАЗМЕЊУЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДОБИЈЕНЕ ОД НАЦИОНАЛНИХ 

ЛАБОРАТОРИЈА ДРУГИХ ЗЕМАЉА С ОВЛАШЋЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА У 
ОБЛАСТИ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ; 

11) ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКУ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ У ОВЛАШЋЕНОЈ 
ЛАБОРАТОРИЈИ О ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ НОВИХ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 
МЕТОДА; 

12) ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉАЈУ СЕ У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ 

ЈЕДИНИЦИ СЛУЖБЕ ВЛАДЕ КОЈА ЈЕ ОСНОВАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА. 
 РАДИ ОБАВЉАЊА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР СА ДРУГИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦЕМ. 


