
 
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ОТКЛАЊАЊУ 
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о отклањању последица поплава у Републици Србији 
(„Службени гласник РС”, број 75/14), у члану 46. речи: „истеком једне године од 
дана ступања на снагу” замењују се речима: „31. децембра 2015. године”. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 I. Уставни, односно правни основ за доношење прописа 
 
 Правни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 99. 
став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, којом је прописано да Народна 
скупштина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије. 
 
 
 II. Разлози за доношење прописа 
 
 Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се продужи 
важење Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији 
(„Службени гласник РС”, број 75/14), како би се пружила помоћ физичким и 
правним лицима која су претрпела штету од елементарних непогода на 
подручју погођеном поплавама до ступања на снагу закона кoјим ће се на 
целовит начин решити управљање ризицима од елементарних непогода. 
    
 
 III. Објашњење основних правних института и појединачних решења 
 
 Чланом 1. Предлога закона предлаже се продужење рока важења 
закона. 

Чланом 2. Предлога закона утврђује се ступање на снагу закона. 
 

 
 IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење 
прописа 
 
 За спровођење одредаба овог закона није потребно обезбеђивати 
додатна средстава у буџету. 
 
 

V. Разлози за доношење закона по хитном поступку 
 
 Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са 
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 
20/12 – пречишћен текст), с обзиром на то да је чланом 46. Закона о отклањању 
последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14) 
утврђено да овај закон престаје да важи истеком једне године од дана ступања 
на снагу, односно 22. јула 2015. године. Како до сада нису реализоване све 
мере из државних програма обнове донетих на основу овог закона, потребно је 
продужити важење Закона о отклањању последица поплава у Републици 
Србији до 31. децембра 2015. године. 
 
 

VI. Разлози због којих се предлаже да пропис ступи на снагу пре 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије” 
 
 Разлози због којих се предлаже да закон ступи на снагу пре осмог дана 
од дана објављивања, односно да ступи на снагу наредног дана од дана 
ојављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, огледају се у 
неопходности да се у што краћем року створе услови да се настави са 
реализацијом донетих државних програма обнове у свим областима као и да се 
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настави са пружањем помоћи становништву које је претрпело штету у мајским 
поплавама 2014. године. 
 
 

VII. Преглед одредаба важећег прописа које се мењају 
 

Члан 46. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а престаје да важи истеком једне 
године од дана ступања на снагу 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ. 

 
 
VIII. Анализа ефеката прописа 
 
1. Спровођење Закона о отклањању последица поплава у 

Републици Србији (у даљем тексту: Закон), реализација државних 

програма обнове до сада 

 

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, која је по Закону 

надлежна, на основу извештаја и налаза државних органа, јавних предузећа и 

јединица локалне самоуправе предлагала је државне програме обнове по 

областима, које је доносила Влада. До сада је утрошено око 6 милијарди 

динара односно око 50 милиона евра за помоћ у обнови оштећених и 

порушених стамбених објеката, за обнову објеката у водопривреди, за помоћ 

пољопривредницима, помоћ привредним субјектима и др.  

 

Од динамике пристизања финансијских средстава (по разним основама, 

донације, буџет Републике Србије, помоћ Европске уније и др.) зависио је и 

степен реализације донетих државних програма обнове.  

 

2. Разлози због којих нису спроведене све мере и активности из 

донетих државних програма обнове  

 

Активности и мере из донетих државних програма обнове реализоване 

су у великој мери, и у моменту када су била обезбеђена финансијска средства. 

С обзиром да су тек овог пролећа обезбеђена, односно уплаћена средства из 

Фонда солидарности Европске уније, наставило се санацијом и реконструкцијом 

инфраструктурних објеката (за област водопривреде, мостове из надлежности 

јединица локалне самоуправе и др.)  

 

3. Које мере је потребно предузети да се не би опет продужавао 

рок важности Закона о отклањању последица поплава у Републици 

Србији 

 

Рад на припреми новог закона који ће на свеобухватан начин регулисати 

ову област, са акцентом на превентиви и смањењу последица елементарних 

непогода и катастрофа је приведен крају. До усвајања новог закона потребно је 

спровести до краја све активности из државних програма обнове, што је 

планирано да се заврши до краја 2015. године.  
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ПРОПИСА  
СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  
 
 Обрађивач: Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре 
 Предлагач: Влада 
 
2. Назив прописа 
 
 Предлог закона о измени Закона о отклањању последица поплава у 
Републици Србији 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 
          
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа.   

/ 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума    

/ 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума  

/ 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума  

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 

/ 
     
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и оцене усклађености са њима   

/ 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  

/ 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима   

/ 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност  

/ 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније  

/ 
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5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произлази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве). 
Не постоје прописи ЕУ са којима је потребно обезбедити усклађеност 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик?  

/ 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 

/ 
                                               
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 

/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


