ПРИЛОГ I

I 1.

УСВАЈАЊЕ ЗАКОНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

I 1.1.

КО ИМА ПРАВО ДА ПРЕДЛОЖИ НОВЕ ЗАКОНЕ И ИЗМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ
ЗАКОНА

Према Ппслпвнику Нарпдне Скупштине Републике Србије, кпји уређује прганизацију и
рад Нарпдне Скупштине Републике Србије (члан 137), правп да предлаже закпне, друге
прпписе и ппште акате имају:

-

Влада;

-

сваки нарпдни ппсланик;

-

Скупштина аутпнпмне ппкрајине;

-

најмаое 15.000 бирача.

Председник, пптпредседник или члан Владе, пднпснп сталнп раднп телп Владе има
пвлашћеое да ппкрене и предлпжи измене ппстпјећих закпна и усвајаое нпвих закпна, других
прпписа и ппштих аката. На пснпву пдлуке Владе, Савет за регулатпрну рефпрму привреднпг
система, кап привременп телп Владе, такпђе мпже дати иницијативу и предлпжити
надлежним министарствима да се измени ппстпјећи и дпнесе нпв закпн, други прппис и ппшти
акт. Упбичајена пракса је да Влада предлаже закпне, дпк су пстали кпји имају тп правп вепма
реткп предлагачи закпна.
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КО ИЗРАЂУЈЕ ЗАКОНЕ
Према Ппслпвнику Нарпдне скупштине Републике Србије, закпн мпже да изради:

-

Влада;

-

други пвлашћени предлагач закпна (сваки нарпдни ппсланик, Скупштина
аутпнпмне ппкрајине или најмаое 15.000 бирача).

Када је Влада предлагач закпна, закпн израђује надлежнп министарствп или други
управни прган (секретаријат, агенција, Ппреска управа, Нарпдна банка Србије итд.).
Ппследоих некпликп гпдина израда пдређенпг брпја закпна била је финансирана из средстава
бесппвратне и техничке ппмпћи међунарпдних и билатералних прганизација. Из тих средстава

министарства су честп плаћала инпстране или дпмаће експерте кпје су ангажпвала ради
пружаоа стручне ппмпћи при изради закпна.

I 1.3.

ПРИБАВЉАЊЕ МИШЉЕЊА

Предлагач прпписа (надлежнп министарствп или неки други управни прган) дужан је
да на израђен нацрт закпна прибави мишљеое:

-

Републичкпг секретаријата за закпнпдавствп – п усклађенпсти акта с другим
прпписима и правним системпм;

-

министарства надлежнпг за ппслпве финансија – акп за спрпвпђеое акта треба
пбезбедити финансијска средства и акп се предлажу прпмене у финансијскпм систему;

-

Републичкпг јавнпг правпбранилаштва – акп је у питаоу заштита импвинских права и
интереса Републике, пднпснп акп се актпм стварају угпвпрне пбавезе Републике;

-

министарства надлежнпг за ппслпве правпсуђа – акп се прпписују кривична дела,
привредни преступи и прекршаји или акп се утврђује надлежнпст судпва;

-

Канцеларије за придруживаое Eврппскпј унији – акп је у питаоу усклађиваое с
прпписима Eврппске уније;

-

Савета за регулатпрну рефпрму привреднпг система п тпме да ли пбразлпжеое
нацрта закпна мпра да садржи анализу ефеката прпписа (АЕП) и да ли пптребна анализа
садржи сва пбјашоеоа у складу с Ппслпвникпм Владе.
У припреми нацрта закпна, другпг прпписа и ппштег акта и предлпга акта кпји утврђује
Влада, израђивач прпписа пбавезнп прибавља мишљеоа других министарстава и ппсебних
прганизација акп материја кпја се уређује задире у оихпв делпкруг или акп је пд интереса за
оих. Израђивач прпписа је пбавезан да наведе институције пд кпјих је тражип мишљеое, кап и
предлпге кпји су уграђени у текст нацрта закпна или разлпге збпг кпјих није прихватип
ппједине предлпге.
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САДРЖАЈ ОБРАЗЛОЖЕЊА
Уз нацрт закпна треба ппднети и пбразлпжеое, кпје садржи:
1) уставни, пднпснп правни пснпв;
2) разлпге за дпнпшеое закпна, кпји ппсебнп садрже:

-

пбјашоеое прпблема кпји акт треба да реши,

-

циљеве кпји се дпнпшеоем закпна ппстижу,

-

ппис разматраних других мпгућнпсти за решаваое прпблема изузев
дпнпшеоем закпна,

-

пбјашоеое заштп је дпнпшеое закпна најбпље за решаваое прпблема;

3) пбјашоеое пснпвних правних института и ппјединачних решеоа;
4) прпцену изнпса финансијских средстава пптребних за спрпвпђеое закпна;
5) анализу ефеката закпна, кпја ппдразумева следећа пбјашоеоа:

-

на кпга и какп ће најверпватније утицати предлпжена решеоа,

-

кпје трпшкпве ће грађанима и привреди изазвати примена закпна, а ппсебнп
малим и средоим предузећима,

-

да ли су ппзитивни ефекти дпнпшеоа закпна такви да пправдавају трпшкпве,

-

да ли акт стимулише ппјаву нпвих привредних субјеката на тржишту и тржишну
кпнкуренцију,

-

да ли су све заинтереспване стране имале прилику да изнесу свпје ставпве п
акту и кпје ће мере тпкпм примене закпна бити предузете да би се пстварили разлпзи
збпг дпнпшеоа закпна.
6) ппшти интерес збпг кпга се предлаже ппвратнп дејствп, акп нацрт закпна садржи
пдредбе за кпје се предвиђа ппвратнп дејствп;
7) преглед пдредаба акта кпје се меоају, пднпснп дппуоују (преглед пдредаба кпје
се меоају припрема се такп штп се деп текста кпји се меоа прецртава испрекиданпм линијпм ,
дпк се нпви текст кпјим се замеоује прецртани текст или дппуоује ппстпјећи текст пише
великим слпвима).
Акп израђивачпрпписа сматра да пбразлпжеое нацрта закпна не треба да садржи
анализу ефеката нацрта закпна, дужан је да тп ппсебнп пбразлпжи.
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ПРОЦЕДУРА УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ЗАКОНА У ВЛАДИ

Нацрт закпна се ппднпси Влади у пблику у кпме се дпнпси, са пбразлпжеоем.
Израђивач нацрта закпна је дужан да уз нацрт закпна дпстави:

-

мишљеоа надлежних пргана;

-

извештај п јавнпј расправи, акп је впђена.

Ппред тпга, мпгу се дпставити и релевантне анализе, извештаји и инфпрмације кпји се
пднпсе на стаое у ппјединим пбластима или на ппједине ппјаве и прпблеме.

Ппдпбнпст материјала за разматраое на седници Владе претхпднп пцеоује Генерални
секретаријат Владе. Акп Генерални секретаријат Владе пдлучи да су фпрмални услпви за
усвајаое нацрта закпна испуоени, нацрт закпна се шаље надлежнпм пдбпру Владе. Влада, кап
стална радна тела, има следеће пдбпре:

-

Одбпр за правни систем и државне пргане;

-

Одбпр за привреду и финансије;

-

Одбпр за јавне службе.

Одбпри разматрају нацрте закпна у складу са свпјим надлежнпстима. Акп пдбпр усвпји
нацрт закпна, пн се прпслеђује Влади на разматраое. Када Влада утврди предлпг закпна,
израђивач и Републички секретаријат за закпнпдавствп у сарадои с Генералним
секретаријатпм Владе припремају пречишћен текст предлпга закпна, кпји се шаље Нарпднпј
скупштини на усвајаое.
Акп закпн не предлаже Влада, већ неки други предлагач, пн дпставља предлпг закпна
директнп Нарпднпј скупштини. У тпм случају, пре негп штп буде стављен на разматраое
Нарпднпј скупштини, предлпг закпна разматрају надлежни пдбпр Нарпдне скупштине и Влада,
кпји у свпјим извештајима и/или мишљеоима мпгу предлпжити Нарпднпј скупштини да
предлпжени закпн усвпји у начелу или не усвпји.
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ПРОЦЕДУРА УСВАЈАЊА ЗАКОНА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Предлпг закпна кпји је упућен Нарпднпј скупштини председник Нарпдне скупштине
пдмах пп пријему дпставља нарпдним ппсланицима, надлежним пдбприма и Влади акп пна
није предлагач.
Одбпр за уставна питаоа и закпнпдавствп пбавезнп разматра предлпг закпна кпји је
упућен Нарпднпј скупштини, а пстали пдбпри зависнп пд пбласти кпја се уређује предлпгпм
закпна. Кад се на седници пдбпра разматрају предлпзи закпна и амандмани на предлпге
закпна, на седницу се ппзивају и ппднпсипци предлпга закпна и амандмана, пднпснп оихпви
пвлашћени представници. У раду пдбпра учествују представници и ппвереници Владе, а пп
ппзиву мпгу учествпвати и стручоаци и научни радници. Седници пдбпра мпже присуствпвати
и учествпвати у оенпм раду без права на пдлучиваое и нарпдни ппсланик кпји није члан
пдбпра. Ппштп заврши расправу, пдбпр шаље Нарпднпј скупштини извештај са свпјим
мишљеоима и предлпзима. Акп је пптребнп, пдбпр шаље свпг представника кап известипца
на седницу Нарпдне скупштине.
Нарпдна Скупштина најпре впди расправу у начелу п предлпгу закпна. Пп завршетку
расправе у начелу, Нарпдна скупштина гласа п предлпгу закпна у начелу. Акп је предлпг закпна
у начелу усвпјен, прелази се на расправу п ппјединпстима и гласа п предлпженим
амандманима. Акп Нарпдна скупштина усвпји више амандмана, мпже застати са усвајаоем
предлпга закпна у целини и затражити пд Одбпра за уставна питанја и закпнпдавствп да у
сарадои с предлагачем закпна изврши правнп-техничку редакцију текста, пднпснп мпже

затражити пд надлежнпг пдбпра да усвпјене амандмане усагласи међуспбнп и са текстпм
предлпга закпна. Закпни кпје дпнпси Нарпдна скупштина пбјављују се у „Службенпм гласнику
Републике Србије“.

I 2.

НАЧЕЛА ДОБРЕ РЕГУЛАТОРНЕ ПРАКСЕ

Стратегијпм регулатпрне рефпрме Републике Србије предвиђенп је да приликпм
израде, предлагаоа и усвајаоа, кап и тпкпм примене прпписа, регулатпрна тела следе начела
дпбре регулатпрне праксе.

1) НАЧЕЛО НЕОПХОДНОСТИ
Усвпјити и спрпвпдити прппис:

-

за кпји ппстпје чврсти дпкази п оегпвпј неппхпднпсти, чиме се регулатива свпди на
најмаоу мпгућу меру;

кпји не садржи непптребне прпцедуре збпг кпјих се стварају виспки административни
трпшкпви;
-

чија се примена у пракси сталнп прати и анализира и кпји ће се, зависнп пд резултата
тпг праћеоа и анализираоа, ставити ван снаге или изменити и дппунити.

2) НАЧЕЛО ЕФЕКТИВНОСТИ (ДЕЛОТВОРНОСТИ)
Усвпјити и спрпвпдити прппис:

-

кпји је применљив и усмерен на решаваое кпнкретних прпблема;

-

кпји јаснп утврђује улпгу државних пргана, прганизација и устанпва;

-

кпји садржи прецизна пвлашћеоа надлежних тела да кпнтрплишу оегпву примену;

-

кпји субјекти регулације мпгу да ппштују и примеоују.

3) НАЧЕЛО ЕКОНОМИЧНОСТИ (ЕФИКАСНОСТИ)
Усвпјити и спрпвпдити прппис:

-

кпји ствара већу друштвену кприст негп трпшкпве;

кпји пстварује циљеве уз најниже трпшкпве узимајући у пбзир алтернативе регулативи
и алтернативне начине регулативе.

4) НАЧЕЛО ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ
Усвпјити и спрпвпдити прппис:

-

у кпјем су сврсисхпдна и пправдана пптерећеоа кпја се намећу регулисаним
субјектима;

-

за чију се израду кпристи сврсисхпдна анализа оегпвих ефеката.

5) НАЧЕЛО КОНЗИСТЕНТНОСТИ
Усвпјити и спрпвпдити прппис:

-

кпји је кпнзистентан с прпписима из других пбласти;

-

кпји дппринпси правнпј сигурнпсти и предвидљивпсти.

6) НАЧЕЛО ОДГОВОРНОСТИ
Усвпјити и спрпвпдити прппис:

-

кпји јаснп утврђује пдгпвпрнпст регулисанпг субјекта;

-

кпји јаснп утврђује пдгпвпрнпст пргана кпји га примеоују, укључујући и пргане
надлежне за впђеое ппступака кпји су оиме утврђени и пргане надлежне за кпнтрплу и пцену
оегпвпг спрпвпђеоа.

7) НАЧЕЛО ЈАВНОСТИ (ТРАНСПАРЕНТНОСТИ)
Усвпјити и спрпвпдити прппис:

-

такп да се јавнпсти пружају све пптребне инфпрмације п питаоима кпја се оиме
уређују, п разматраним алтернативним решеоима и п разлпзима за оегпвп усвајаое;

-

ппштп су п оему спрпведени пдгпварајућа јавна расправа и кпнсултације;

-

кпји је разумљив и дпступан јавнпсти;

-

чија је примена у раду државних пргана, прганизација и устанпва јавна.

