
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

БЕОГРАД 

Булевар Михајла Пупина 2 

 

Предмет: Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању плана смањења амбалажног 

отпада за период од 2020. до 2024. године 

 

Дописом број: 110-00-88/2019-06 од 9. марта 2020. године и допунама од  18. и 

24. марта и 6. априла 2020 године Републичком секретаријату за јавне политике (у 

даљем тексту: Секретаријат), доставили сте на мишљење Предлог уредбе о утврђивању 

плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године (у даљем тексту: 

Предлог уредбе) са Образложењем и Извештајем о спроведеној анализи ефеката. 

Секретаријат истиче да је имао прилике да у непосредној сарадњи са предлагачем 

укаже на недостатке Извештаја о спроведеној анализи ефеката Предлога уредбе. У 

складу са достављеним сугестијама, предлагач је унапредио предметни извештај и 

отклонио већи део недостатака, посебно у делу који се односи на анализу постојећег 

стања, одређивање циљева, као и на дефинисања управљачко инситуционалних мера за 

њихово достизање. 

Међутим, преглагач је у оквиру извештаја пропустио да детаљније анализира и 

процени трошкове нових обавеза које ће се наметнути субјектима регулације, пре свега 

произвођачима амбалажног отпада. Такође, пропуштено је да се анализирају  

капацитети органа надлежних за надзор у области, имајући у виду потребу за 

интезивнијим надзором над привредним субјектима који се не налазе у евиденцији 

Агенције за животну средину.  

У складу са наведеним Секретаријат позива предлагача да при спровођењу 

анализе ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и 

амбалажном отпаду, којим ће се прописати мере за имплементацију Предлога уредбе, 

детаљно анализира и процени ефекте законских решења на субјекте регулације 

(трошкове и користи произвођача амбалажног отпада, сакупљача отпада, јавних 

комуналних предузећа и рециклера, а посебно микро, малих и средњих привредних 

субјеката), ефекте на јавне расходе у кратком, средњем и дугом року (имајући у виду 

субвенције за сакупљаче отпада), капацитете надлежних органа за вршење надзора и 

извештавање, као и евентуалну потребу за њиховом реорганизацијом. Сматрамо да је 

веома важно прецизно проценити ефекте законских решења, како би се, у складу са 

циљевима из Предлога уредбе, одредили најоптималнији рокови за почетак 

спровођења ових решења и како би се субјектима регулације и државним органима 

оставило довољно времена да се припреме за њихово спровођење. 
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Имајући у виду све наведено, а у складу са чланом 49. став 1. Уредбе о  

методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и 

прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник 

РС”, број 8/19), Секретаријат је мишљења да Предлог уредбе садржи делимичну 

анализу ефеката. 

 

 
        


