
ПРОЦЕДУРАЛНА ПРАВИЛА 
 

Обавеза спровођења ОЕП уведена је у правни систем Србије у октобру 2004. године 
изменама Пословника Владе. Овим изменама уведена је обавеза да се при изради 
закона и других прописа припрема и образложење које садржи одговоре на списак 
питања сачињених у складу са ОЕЦД-овим препорукама. То значи да се при изради 
сваког закона и другог прописа од стране ресорног министарства очекује да припреми 
и образложење која ће дати одговоре на следећа питања: 
 
◦ Који проблем се решава прописом? 
◦ Који циљеви треба да се постигну доношењем акта? 
◦ Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 
◦ Зашто је доношење акта најбоље решење датог проблема? 
◦ Да ли позитивни ефекти акта оправдавају трошкове његове примене? 
◦ На кога ће и како утицати решења предложена у акту? 
◦ Који су трошкови које ће примена акта изазвати грађанима и привреди, посебно 

малим и средњим предузећима (МСП)? 
◦ Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију? 
◦ Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о акту? 
◦ Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили циљеви 

доношења акта? 
 
 
 
 

Процес којим се ствара регулатива зависи од случаја до случаја. У неким случајевима 
регулација је последица Владиног програма или споразума које је Република Србија 
потписала. Некад се прописи планирају годинама или месецима унапред, а некад се 
они припремају и уводе у веома кратком року. Стога и време спровођења анализе 
ефеката зависи од контекста у коме се припрема одређени пропис. Сам процес 
припреме оцене ефеката прописа не прати процедурална правила већ низ логичких 
корака који су представљени у овом приручнику, који треба да доведе до давања јасних 
одговора. Препоручени формат ОЕП који је дат у анексу Приручника прилагођен је 
формату који је у употреби у ЕУ. Садржи питања базирана на листи препорука 
ОЕЦД-а, али и покушава да уклони уочене недостатке који су испољени.  
 



 

Министарство припрема 
нацрт зз образложење 

Јавне консултације 
Обавезне су ако се законом 
битно мења правни режим 
или се уређују питања од 
јавног интереса  Министарство прибавља 

мишљења на нацрт закона 

Секретаријат за 
законодавство 

Министарство финансија 
када су потребна 

финансијска средства  

Министарство правде када 
се прописују кривичне 

санкције 

Канцеларија за 
придруживање ЕУ 

Остала релевантна 
министарства 

Министарство подноси 
нацрт Генералном 
секретаријату Владе 

Влада усваја нацрт закона

Влада подноси предлог 
закона Скупштини 

Скупштина разматра 
предлог у начелу и 
појединостима 

Надлежни одбор предлаже 
Влади усвајање нацрта 

Предлог закона и 
амандмани разматрају се 

на одборима 

Скупштина изгласава 
закон 

Закон се објављује у 
Службеном гласнику 

Савет за регулаторну 
реформу 

 

Графикон 1 Процедура усвајања закона


