
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 

БЕОГРАД 

Булевар Михајла Пупина 2 

 

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 

 

Дописом 01 број: 648/20-7 од 5. фебруара 2021. године, Републичком 

секретаријату за јавне политике (у даљем тексту: Секретаријат) доставили сте 5. 

фебруара 2021. године Нацрт закона о изменама и допунама Закона о запаљивим и 

горивим течностима и запаљивим гасовима (у даљем тексту: Нацрт закона), са Анализом 

ефеката Нацрта закона и Образложењем Нацрта закона, ради давањa мишљења, 

обавештавамо вас о следећем:  

 

У оквиру питања из Прилога 2. Уредбе о методологији управљања јавним 

политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19 - у даљем тексту: 

Уредба), које се односи на показатеље који се прате у области, који су разлози због којих 

се ови показатељи прате и које су њихове вредности, предлагач је навео да основни 

показатељи који се прате јесу број и брзина издавања аката у области изградње објеката. 

Напомињемо да је предлагач пропустио да прикаже, по годинама, просечно време 

потребно за издавање аката у области која се прати. Такође, предлагач је представио 

податке о укупном броју издатих аката за посматрани период 2015 – 2019. године, с тим 

да недостају подаци о броју издатих аката за сваку годину у посматраном периоду. 

Недостајући подаци су неопходни, како би се на конкретан и мерљив начин приказала 

реална слика унапређења стања у предметној области. 

У оквиру питања из Прилога 6. Уредбе, које се односи на конкурентност 

привредних субјеката на домаћем и иностраном тржишту, предлагач је требало да 

образложи начин на који ће конкретне одредбе Нацрта закона имати позитиван утицај на 

конкурентност. 

У оквиру питања из Прилога 9. Уредбе, које се односи на увођење 

организационих, управљачких или институционалних промена, предлагач је истакао да 

измена закона не захтева увођење ниједне од наведених мера. Међутим, у одговору на 

питање о додатним мерама које треба да буду спроведене и колико времена ће бити 

потребно како би се обезбедило доследно спровођење и одрживост изабране опције 

(питање број 7. у оквиру истог прилога Уредбе), истакнуто је да ће се предузети 

„законодавне, институционалне и организационе мере и развијање јавне свести”.  

Из наведених одговора није јасно које мере су заиста непоходне како би се нова 

законска решења примењивала у пракси на одговарајући начин, да ли и предметне мере 

изазивају одређене трошкове, односно на који начин и у којем временском периоду 

надлежно министарство планира да спроводи ове мере укључујући и рокове за доношење 
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подзаконских прописа, које предлагач такође недовољно прецизно наводи у другом 

пасусу одговора на исто питање. 

У оквиру питања из Прилога 10. Уредбе, које се односи на обезбеђивање подршке 

заинтересованих страна и циљних група, предлагач је навео да је о Нацрту закона 

спроведена јавна расправа, након чега су размотрени сви предлози, примедбе и сугестије 

у циљу унапређења текста Нацра закона. Такође, у оквиру питања из прилога 4. Уредбе, 

наведено је да су „корисне сугестије заинтересованих страна, добрим делом 

имплементиране у Нацрт закона”. С тим у вези, мишљења смо да је требало представити 

најзачајније предлоге, примедбе и сугестије које су разматране у току јавне расправе, као 

и то које од њих су усвојене и уврштене у текст Нацрта закона, а које нису и из којих 

разлога. 

Сходно чл. 47, 48. и 49. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, 

анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних 

политика („Службени гласник РС”, број 8/19), Секретаријат је мишљења да Нацрт закона 

садржи делимичну анализу ефеката.   

 

 

Припремио: Јован Драгумило 

 

Сагласан: Огњен Богдановић  

 

Одобрио: Нинослав Кекић      

      заменик директора 

                                                                                                                                           

                                                     Сања Мешановић 


