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         П Р Е Д Л О Г 

 

 

З А К О Н 

о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним 

супстанцама 

 

Члан 1. 

 У Закону о психоактивним контролисаним супстанцама ("Службени гласник РС", 

бр. 99/10), у члану 2. став 2. после тачке 4) додаје се тачка 5) која гласи:  

 „5) готови лекови и други фармацеутски и дијететски производи који садрже било 

коју од супстанци из тач. 1) - 4) овог става.” 

 

Члан 2. 

 У члану 22. став 1. после речи: "а коју обавља правно" додају се речи: "или 

физичко". 

 

Члан 3. 

 У члану 23. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 4) која гласи: 

 "4) правна и физичка лица за производњу биљака и смоле из породице биљака 

Cannabis, за употребу у терапијске сврхе." 

 

Члан 4. 

 У члану 24. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 

 "1) назив и седиште правног лица, односно име и презиме и адреса пребивалишта 

физичког лица које подноси захтев;" 

  



Члан 5. 

 У члану 25. став 1. реч: "лице" замењује се речима: "и физичко лице из члана 23. 

став 1. овог закона,".  

 У ставу 2. после речи: "Правно" додају се речи: "и физичко". 

 У ставу 4. после речи "Забрањено је да правно" додају се речи: "и физичко". 

 

Члан 6. 

 У члану 26. после речи: "издаје се правном " додају се речи: "и физичком".  

 Додаје се став 2. који гласи: 

 "Дозвола за производњу биљака и смоле из породице биљака Cannabis издаје се 

физичком лицу из члана 23. став 1. тачка 4) овог закона које има валидну медицинску 

документацију и решење лекара специјалисте којим се одређује терапија коришћењем 

биљке или смола биљке Cannabis и на то физичко лице не примењују се одредбе из става 

1. тач. 2) и 3) овог члана.". 

 

Члан 7. 

 У члану 27. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

 "4) количину психоактивне контролисане супстанце, односно број биљака из 

породице Cannabis по фенолошким фазама и у укупном броју за коју се дозвола издаје;" 

 

 

Члан 8. 

 У члану 30. став 3. мења се и гласи: 

 "Списак правних лица којима је издата дозвола за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце, као и измена и допуна списка, осим физичких лица 

из члана 26. став 2. овог закона, објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије." 

 

  



Члан 9. 

 У члану 31. додаје се став 6. који гласи: 

 "Одговорно лице за производњу психоактивне контролисане супстанце из члана 26. 

став 2. овог закона је физичко лице из члана 23. став 1 овог закона." 

 

Члан 10. 

 У члану 33. став 1. после тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи: 

 "7) ако физичко лице из члана 23. став 1. овог закона, при производњи 

психоактивне контролисане супстанце из члана 26. став 2. овог закона, прекрши услове у 

броју и фенолошким фазама датим у дозволи за производњу биљака или смоле од биљака 

из породице Cannabis;". 

 Досадашња тачка 7) постаје тачка 8). 

 

Члан 11. 

 После члана 34. додаје се члан 34а који гласи: 

"Члан 34а 

 Услове за производњу из члана 26. став 2. овог закона прописује министар у року 

од три месеца од дана ступања на снагу овог закона." 

 

Члан 12. 

 Члан 44. мења се и гласи: 

"Члан 44. 

 Министарство одобрава највећу количину психоактивне контролисане супстанце, 

којом је правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне 

контролисане супстанце овлашћено да располаже ради остваривања плана производње, 

односно промета у календарској години. 

 Правно и физичко лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце може да поднесе Министарству захтев за издавање 



допуне дозволе за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци 

у делу који се односи на њихову количину.  

 Министар издаје дозволу из става 2. овог члана.  

 Физичком лицу из члана 23. став 1. овог закона, за производњу психоактивне 

контролисане супстанце из члана 26. став 2. овог закона, на основу медицинске 

документације и решења лекара специјалисте који прописује терапију биљком или смолом 

биљке из породице Cannabis, Министарство издаје посебно решење о дозволи гајења 

биљке из породице Cannabis и легитимацију пацијента за лечење биљком и смолом биљке 

из породице Cannabis. 

 Решењем о дозволи гајења биљке из породице Cannabis, физичком лицу из члана 

23. став 1. овог закона, утврђује се максималан број биљака по фенолошким фазама, 

сортимент биљке за коју се дозвола издаје, услови за гајења биљке, начин обезбеђивања 

простора где се гаје биљке и поступак са биљкама које нису утрошене у току терапије. 

 Биљке или смолу биљке из породице Cannabis, које нису утрошене у току терапије, 

физичко лице из члана 23. став 1. овог закона, дужно је да достави лекару специјалисти 

који је физичком лицу прописао терапију биљком или смолом биљке Cannabis, о чему се 

сачињава записник о примопредаји са тачно назначеним количинама по деловима предате 

биљке, а у случају смоле, количином предате смоле." 

 

Члан 13. 

 У називу главе VI после речи: "БИЉАКА" додају се речи "И ГЉИВА". 

 

Члан 14. 

 У члану 58. став 1. после речи: "биљака" додају се речи: "и гљива". 

 У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи: 

 "1) гајење, без дозволе Министарства, врста и варијетета конопље (род Cannabis);". 

 

  



Члан 15. 

 У члану 60. став 1. после речи "само ради" додају се речи: "производње из члана 26. 

став 2. овог закона,". 

 

Члан 16. 

 У члану 64. став 2. мења се и гласи: 

 "Лечење из става 1. овог члана може да се обавља искључиво у здравственим 

установама, приватној пракси које су основане у складу са законом и на адреси пацијента 

у складу са терапијом одређеном од стране лекара специјалисте и мора бити усклађено са 

стручно утврђеним ставовима и медицинском доктрином, као и са прописаним 

стандардима, смерницама и протоколима." 

 

Члан 17. 

 У члану 108. став 1. тачка 6) после речи: "биљке" додају се речи: ",у супротности са 

овим законом и другим прописима,". 

 

Члан 18. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I  УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о психоактивним 

контролисаним супстанцама садржан је у члану 97. став 10. Устава Републике Србије 

("Службени гласник РС", број. 98/06), којим је прописано да Република Србија уређује и 

обезбеђује систем у области здравства, организацију, надлежност и рад републичких 

органа. 

 

II  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Народни посланик мр Горан Чабради, испред Зелене странке као етички одговорне и 

вођене тренутном законском регулативом и уставним правима грађана, али и ситуацијом у 

здравственој политици Републике Србије, основним начелима заштите људских права, као 

и права на избор, што подразумева и право на избор у лечењу, определио се да поднесе 

Народној Скупштини, на разматрање и усвајање, Предлог Закона о изменама и допунама 

Закона о психоактивним контролисаним супстанцама. 

Мотив стављања у процедуру овог предлога закона заснива се на низу чињеница, које 

оспоравају ваљаност тренутно важеће законске релативе у односу на биљку канабис, у 

погледу њеног третирања (и њених смола) као психоактивне супстанце намењене готово 

искључиво уживаоцима психоактивних дрога.  

Тренутна ситуација у случају тешких и неизлечивих, па и смртоносних болести у Србији 

никако не иде у прилогу опстанка досадашњих законских решења која третирају биљку и 

смолу биљке из породице Cannabis, код нас познате и под именом конопља, а у 

жаргонском речнику и као марихуана. У светским размерама урађен је велики број 

истраживања, студија и експеримената (преко 125.000) од којих су неке студије рађене на 

најпознатијим светским медицинским, клиничким и научно-истраживачким 

институцијама и у којима је учествовао велики број најеминентнијих стручњака из целог 

света. Резултати који су презентовани у тим студијама и које су објављене у 

најцитиранијим релевантним научним часописима, недвосмислено указују на медицинску 

корист биљке и смоле биљке из породице Cannabis (цвет, лист и смоле конопље, како за 

ублажавање болова, тако и за успоравање и заустављање великог броја болести, али и 

лечење великог броја болести, за које класична медицина до тих истраживања није имала 

лек. Ова истраживања започета су још 80-тих година прошлог века, а њихови резултати се 

недвосмислено изнова потврђују све до данашњих дана, дајући при томе све већи број на 



листи болести на које ова биљка и њене, тинктуре, смоле и уља, на оболеле има 

позитивног утицаја. 

Број болесних особа у Србији, од болести које су у претходно поменутим студијама 

рађене студије, као и научна и медицинска истраживања у сталном је порасту. Значајан 

део ове популације, који броји више десетина хиљада грађана, није пристао да се сложи са 

ставовима које најчешће нуди класична медицина у Србији, него је потражио себи лек и 

то управо према релевантним медицинским истраживањима у свету и ставовима које све 

чешће заступа светска класична медицина. Ови болесни грађани одабрали су да зауставе 

болест која их је погодила, од ње се излече и да и даље живе.  

Осим болести која им је у потпуности променила животе, отежавајућу околност за њих 

представљају важеће законске одредбе које супстанце, екстрате и смолу биљке, па и саму 

биљку третирају као психоактивну контролисану супстанцу на листи забрањених. 

Прибављајући за себе лек, ови грађани Србије крше важеће законе и ризикују 

дугогодишње затворске казне. Ови грађани то чине свесно, јер за њих друго решење значи 

полагано дуготрајно, али безусловно умирање. Зато никога не треба да чуди мото 

болесних: „боље бити илегално жив, него легално мртав“. 

Усвајању Предлога закона у прилог иду и општеприхваћени светски ставови и трендови 

медицинске или чак потпуне декриминализације како биљке, тако и смола биљке из 

породице Cannabis. Примера у свету и Европи је много, а најсвежији пример јесте 

законска регулатива Македоније, где се делови биљке, смола и уља насталих из смола 

биљке, могу уз рецепт добити у апотекарским установама. Такође, Македонија је постала 

званично прва држава у Европи у којој су омогућена медицинска истраживања утицаја 

биљке и смола биљке из породице Cannabis на пацијентима оболелим од великог броја (по 

класичној медицини) до сад неизлечивих болести.  

Генерални тренд у свету је изражена декриминализација биљке из породице Cannabis, 

односно уклањање биљке са листе психоактивних дрога и њено уврштавање у лековита и 

медицинска средства и супстанце. У изводу Извештаја 38. експертског Комитета за 

зависност од дрога, достављеног Комисији за наркотике, експлицитно се налаже 

Секретаријату Комисије за наркотике да припреми документацију складу са Водичима 

Светске здравствене организације за ревизију листе психоактивних супстанци које 

подлежу интернационалној контроли. У налогу је експлицитно наведено да се овај налог 

односи на биљку и смоле биљке из породице Cannabis, као и на екстрате и тинктуре 

биљке, као и супстанце ТХЦ и ЦБД и стероизомере ТХЦ. Припремљена документација 

треба да послужи органима СЗО да у року од 18 месеци уврсти поменуте супстанце на 

листу лекова. 

Дакле, цео свет жури да ову неоправдано криминализовану биљку, њене смоле и уља 

ослободи неправедне пресуде, која је донета на основу исфабрикованих, циљно усмерених 



истраживања, нетачних података, лажних сведочења, али и лобирања од стране 

мултинационалних нафтних компанија и фармацеутске индустрије.  

Овим предлогом закона, Зелена странка не сугерише Народној Скупштини Републике 

Србије и другим државним органима да промовише наркоманију, него управо супротно, 

да је значајно умањи. Од тренутно важеће законске регулативе у овој области, корист 

имају првенствено нарко-дилери, јер се њиховој „роби“ диже цена, али и фармацеутске 

компаније, од којих ни једна једина није домаћа, јер им се омогућава енормно висока 

зарада на продаји лекова који су се у „лечењу“ неизлечивих болести показали као 

неделотворни, па чак и контрапродуктивни и штетни. 

Дефинитивна интернационална декриминализација биљке из породице Cannabis извесна је 

за 18 до 24 месеца. Имају ли болесни толико времена да чекају? Треба ли Србија да буде 

на „репу догађаја“, да буде последњи бастион прохибиције једне биљке, или да у складу са 

дефинитивно извесним светским кретањима у области здравства, подржи болесне и 

њихово право на избор и право на живот? 

 

 

III  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

 РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. проширује се списак психоактивних контролисаних супстанци тако да оне 

обухвате и готове лекове и друге фармацеутске и дијететске производе који садрже опојне 

дроге, наркотике, психотропне супстанце и производе биолошког порекла који имају 

психоактивно дејство.  

Чланом 2. производња психоактивне контролисане супстанце, поред правног, омогућава 

се и физичком лицу, под законом одређеним условима. 

Чланом 3. се одређује да подносилац захтева за издавање дозволе за производњу, 

психоактивне контролисане супстанце може бити правно и физичко лице, и то за 

производњу биљака и смоле из породице биљака Cannabis, али само за употребу у 

терапијске сврхе. 

У члану 4. уређује се садржина захтева за издавање дозволе за производњу, у односу на 

назив и седиште, односно пребивалиште правног и физичког лица. 

Чл. 5. и 6. врши се уподобљавање чл. 25. и 26. Закона ново предложеном решењу које 

омогућава производњу и промет психоактивне контролисане супстанце, поред правним и 

физичким лицима. 

Чланом 7. уређује се садржај дозволе за производњу, односно промет психоактивне 

контролисане супстанце у односу на број биљака из породице Cannabis, по фенолошким 

фазама и у укупном броју за који се дозвола издаје. 



Чланом 8. се одређује изузетак у односу на физичка лица из члана 26. став 2. овог закона, 

при реализацији обавезе Министарства да се списак имаоца дозвола за производњу, 

односно промет психоактивне контролисане супстанце, објави у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

Чланом 9. прецизира се одговорно лице за производњу психоактивне контролисане 

супстанце из члана 26. став 2. овог закона у односу на физичка лица из члана 23. став 1 

овог закона. 

Чланом 10. се међу разлоге за укидање решења којим је издата дозвола за производњу, 

односно промет психоактивне контролисане супстанце, придодаје и ситуација када је 

физичко лице из члана 23. став 1. овог закона прекршило услове у броју и фенолошким 

фазама датим у дозволи за производњу биљака или смоле од биљака из породице 

Cannabis. 

Чланом 11. ствара се законски основ да министар, подзаконским прописом, ближе уреди 

услове за производњу из члана 26. став 2. овог закона. 

Чланом 12. дефинише се начин одређивање годишње количине психоактивне 

контролисане супстанце за производњу, а за физичка лица и максималан број биљака по 

фенолошким фазама, сортимент биљке за коју се дозвола издаје, услови за гајења биљке, 

начин обезбеђивања простора где се гаје биљке и поступак са биљкама које нису 

утрошене у току терапије. 

Чланом 13. се допуњује и прецизира назив Главе VI. 

Чланом 14. се постојећа забрана гајења биљака из којих се могу добити психоактивне 

контролисане супстанце, додатно прецизира одредницом: "осим под условима 

прописаним овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона",а у складу са 

Предлогом закона датим решењима. 

Чланом 15. се врши проширивање дозвољености гајења конопље (Cannabis) и на 

производњу из члана 26. став 2. овог закона. 

Чланом 16. се појам места лечења применом психоактивних контролисаних супстанци 

проширује и на кућну адресу пацијента, а све у складу са терапијом одређеном од стране 

лекара. 

Чланом 17. прецизира се привредни преступ у односу на Предлогом закона дата решења. 

Чланом 18. уређује се ступање на снагу овог закона. 

 

 

 

IV  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

 СПРOВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства 

у буџету Републике Србије. 

  



V  ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПСИХОАКТИВНИМ 

 КОНТРОЛИСАНИМ СУПСТАНЦАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Психоактивне контролисане супстанце 
Члан 2. 

Психоактивне контролисане супстанце у смислу овог закона су супстанце које се налазе 

на Списку психоактивних контролисаних супстанци (у даљем тексту: Списак). 

Психоактивне контролисане супстанце из става 1. овог члана су: 

1) опојне дроге, односно наркотици; 

2) психотропне супстанце; 

3) производи биолошког порекла који имају психоактивно дејство; 

4) друге психоактивне контролисане супстанце. 

5) ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ДРУГИ ФАРМАЦЕУТСКИ И ДИЈЕТЕТСКИ ПРОИЗВОДИ 

КОЈИ САДРЖЕ БИЛО КОЈУ ОД СУПСТАНЦИ ИЗ ТАЧ. 1) - 4) ОВОГ СТАВА. 

 

 

Производња и промет психоактивне контролисане супстанце 
Члан 22. 

Производња психоактивне контролисане супстанце, у смислу овог закона, јесте припрема, 

изоловање, синтеза, пречишћавање, модификација, прерада, мешање, паковање и сваки 

други поступак којим се добија или се доприноси добијању психоактивне контролисане 

супстанце коришћењем хемијских, физичких и биолошких процеса, а коју обавља правно 

ИЛИ ФИЗИЧКО лице у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог 

закона (у даљем тексту: производња). 

Промет психоактивне контролисане супстанце, у смислу овог закона, јесте промет на 

велико који обухвата: извоз, увоз, транзит, превоз, складиштење, дистрибуцију, продају, 

куповину, посредовање при куповини или продаји и слично, а који обавља правно лице у 

складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона (у даљем тексту: 

промет). 

 

 

Подносилац захтева за издавање дозволе за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце 
Члан 23. 

Захтев за издавање дозволе за производњу може да поднесе Министарству: 

1) правно лице коме је издата дозвола за производњу лека, односно произвођач активних 

супстанци који је уписан у регистар произвођача активних супстанци, у складу с 

прописима којима се уређује област лекова и медицинских средстава; 

2) правно лице које производи хемикалије и које је уписано у регистар хемикалија у 

складу с прописима којима се уређује област хемикалија; 

3) друга правна лица, у складу са законом; 

4) ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИЉАКА И СМОЛЕ ИЗ 

ПОРОДИЦЕ БИЉАКА CANNABIS, ЗА УПОТРЕБУ У ТЕРАПИЈСКЕ СВРХЕ. 

  



Захтев за издавање дозволе за промет може да поднесе Министарству правно лице из 

става 1. овог члана, као и правно лице коме је издата дозвола за промет лекова и 

медицинских средстава на велико, односно правно лице коме је издата дозвола за промет 

хемикалија на велико. 

 

 

Захтев за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне 

контролисане супстанце 
Члан 24. 

Захтев за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце садржи: 

1) назив и седиште правног лица које подноси захтев; 

1) НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И АДРЕСА 

ПРЕБИВАЛИШТА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ; 

2) назив и количину психоактивне контролисане супстанце која се производи, односно 

која се употребљава у производњи, односно чији се промет врши док важи дозвола; 

3) име, адресу, матични број и друге податке лица одговорног за производњу, односно 

промет психоактивне контролисане супстанце и његовог заменика, у складу са овим 

законом; 

4) списак опреме за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце; 

5) рок на који се тражи издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне 

контролисане супстанце; 

6) друге податке значајне за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце на захтев Министарства. 

Подносилац захтева за издавање дозволе за производњу психоактивне контролисане 

супстанце дужан је да приложи и опис технолошког поступка производње. 

 

 

Издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце 
Члан 25. 

Производњу, односно промет може да обавља правно лице И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, комe је Министарство издало дозволу за 

производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце, у складу са овим 

законом и прописима донетим за спровођење овог закона. 

Правно И ФИЗИЧКО лице које је добило дозволу за производњу психоактивних 

контролисаних супстанци може да обавља и промет психоактивних контролисаних 

супстанци из свог производног програма, на основу дозволе за производњу психоактивних 

контролисаних супстанци, која је издата у складу са овим законом. 

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се 

за тачно одређену психоактивну контролисану супстанцу, одређену количину која се 

производи, односно чији се промет обавља док важи дозвола, за одређено место 

производње, одређену просторију и постројење. 

Забрањено је да правно И ФИЗИЧКО лице коме је издата дозвола за производњу, односно 

промет пренесе дозволу за производњу, односно промет, на било које друго правно или 

физичко лице. 



 

 

Услови за издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне 

контролисане супстанце 
Члан 26. 

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се 

правном И ФИЗИЧКОМ лицу : 

1) које има лице одговорно за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце, a које може да обавља и друге послове, у складу са законом; 

2) које има заступника правног лица, односно лице одговорно за производњу, односно 

промет психоактивне контролисане супстанце из тачке 1) овог члана коме није изречена 

правноснажна пресуда за привредни преступ за дело из области психоактивних 

контролисаних супстанци, односно прекурсора; 

3) које има заступника правног лица, односно лице одговорно за производњу, односно 

промет психоактивне контролисане супстанце из тачке 1) овог члана против којег није 

покренут поступак за кривично дело из области производње, односно промета опојних 

дрога, односно прекурсора; 

4) које је обезбедило услове за складиштење психоактивне контролисане супстанце у 

посебним просторијама, у којима се не складиште остали производи или које је 

обезбедило металне сефове, у складу са овим законом; 

5) које испуњава и друге услове прописане овим законом и прописима донетим за 

спровођење овог закона. 

ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИЉАКА И СМОЛЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ БИЉАКА 

CANNABIS ИЗДАЈЕ СЕ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ТАЧКА 4) ОВОГ 

ЗАКОНА КОЈЕ ИМА ВАЛИДНУ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И РЕШЕЊЕ 

ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ТЕРАПИЈА КОРИШЋЕЊЕМ 

БИЉКЕ ИЛИ СМОЛА БИЉКЕ CANNABIS И НА ТО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НЕ 

ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА. 

 

 

Садржај дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце 
Члан 27. 

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце садржи 

следеће податке: 

1) назив и седиште правног лица које се бави производњом, односно прометом 

психоактивне контролисане супстанце; 

2) место производње, односно промета психоактивне контролисане супстанце; 

3) назив психоактивне контролисане супстанце за коју је издата дозвола за производњу, 

односно промет психоактивне контролисане супстанце; 

4) количину психоактивне контролисане супстанце за коју се дозвола издаје; 

4) КОЛИЧИНУ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО БРОЈ 

БИЉАКА ИЗ ПОРОДИЦЕ CANNABIS ПО ФЕНОЛОШКИМ ФАЗАМА И У УКУПНОМ 

БРОЈУ ЗА КОЈУ СЕ ДОЗВОЛА ИЗДАЈЕ; 

5) рок на који се дозвола за производњу, односно промет издаје; 

6) друге податке од значаја за издавање дозволе за производњу, односно промет. 



Садржај и образац дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце прописује министар. 

 

 

Издавање дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце 
Члан 30. 

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце издаје се 

решењем које доноси министар. 

Саставни део решења из става 1. овог члана је образац дозволе за производњу, односно 

промет психоактивне контролисане супстанце. 

Списак правних лица којима је издата дозвола за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце, као и измена и допуна списка објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

СПИСАК ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ОДНОСНО ПРОМЕТ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ, КАО И 

ИЗМЕНА И ДОПУНА СПИСКА, ОСИМ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 2. 

ОВОГ ЗАКОНА, ОБЈАВЉУЈЕ СЕ У "СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 

 

Одговорно лице за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце 
Члан 31. 

Правно лице, пре него што поднесе захтев за издавање дозволе за производњу, односно 

промет, мора да има запослено лице одговорно за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце (у даљем тексту: одговорно лице), као и заменика 

одговорног лица с којима је закључило уговор о раду на неодређено време с пуним 

радним временом. 

Одговорно лице, као и заменик одговорног лица из става 1. овог члана мора да има 

пребивалиште на територији Републике Србије и одговарајућу стручну спрему и стечена 

потребна знања из области психоактивних контролисаних супстанци. 

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да обезбеди благовремено и континуирано 

стицање знања из области психоактивних контролисаних супстанци за одговорно лице и 

заменика одговорног лица . 

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да, ако одговорно лице, односно заменик 

одговорног лица престане да испуњава услове из става 2. овог члана, или из других 

разлога постане неспособно за обављање својих послова, или ако престане да ради, 

именује ново одговорно лице, односно заменика одговорног лица у року од десет дана од 

дана када је наступила промена. 

Правно лице из става 1. овог члана дужно је да без одлагања обавести Министарство о 

свим променама које се односе на одговорно лице, као и на његовог заменика. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ 

СУПСТАНЦЕ ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 

23. СТАВ 1 ОВОГ ЗАКОНА. 

 

 



Разлози за укидање решења којим је издата дозвола за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце 
Члан 33. 

Министар доноси решење којим се укида решење којим је издата дозвола за производњу, 

односно промет психоактивне контролисане супстанце: 

1) на захтев правног лица коме је издата дозвола за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце; 

2) ако правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних 

контролисаних супстанци измени услове на основу којих је издата дозвола за производњу, 

односно промет психоактивних контролисаних супстанци; 

3) ако Министарство у поступку спровођења надзора утврди да правно лице коме је издата 

дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце више не 

испуњава услове за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце; 

4) ако правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивних 

контролисаних супстанци не поступи по изреченим мерама Министарства у складу с овим 

законом и прописима донетим за спровођење овог закона; 

5) ако је правном лицу правноснажном пресудом изречена казна за привредни преступ за 

дело из области психоактивних контролисаних супстанци; 

6) ако је против заступника правног лица, односно против одговорног лица, као и његовог 

заменика покренут поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање 

производње, односно промета психоактивне контролисане супстанце, или ако је тим 

лицима правноснажном пресудом изречена казна за кривично дело из области 

психоактивних контролисаних супстанци; 

7) АКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ПРИ ПРОИЗВОДЊИ 

ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА, ПРЕКРШИ УСЛОВЕ У БРОЈУ И ФЕНОЛОШКИМ ФАЗАМА ДАТИМ У 

ДОЗВОЛИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИЉАКА ИЛИ СМОЛЕ ОД БИЉАКА ИЗ ПОРОДИЦЕ 

CANNABIS; 

8) 7) у другим случајевима у складу са овим законом. 

У решењу о укидању решења којим је издата дозвола за производњу, односно промет 

психоактивне контролисане супстанце одређује се рок за поступање с преосталим 

психоактивним контролисаним супстанцама. 

 

 

Обнова дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце 
Члан 34. 

Дозвола за производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце обнавља 

се након истека рока на који је дозвола издата, у складу са овим законом. 

Захтев за обнову дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце подноси одговорно лице најкасније 90 дана пре истека рока важења дозволе за 

производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце. 

На поступак обнове дозволе за производњу, односно промет психоактивне контролисане 

супстанце примењују се одредбе овог закона којима је уређено издавање дозволе за 

производњу, односно промет психоактивне контролисане супстанце. 

ЧЛАН 34А 



 УСЛОВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА 

ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ОД ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

 

Одређивање годишње количине психоактивне контролисане супстанце за 

производњу 
Члан 44. 

Министарство одобрава највећу количину психоактивне контролисане супстанце, којом је 

правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне 

контролисане супстанце овлашћено да располаже ради остваривања плана производње, 

односно промета у календарској години. 

Правно лице коме је издата дозвола за производњу, односно промет психоактивне 

контролисане супстанце може да поднесе Министарству захтев за издавање допуне 

дозволе за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци у делу 

који се односи на њихову количину. 

Министар издаје дозволу из става 2. овог члана. 

 

ЧЛАН 44. 

 МИНИСТАРСТВО ОДОБРАВА НАЈВЕЋУ КОЛИЧИНУ ПСИХОАКТИВНЕ 

КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ, КОЈОМ ЈЕ ПРАВНО ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ ИЗДАТА 

ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОДНОСНО ПРОМЕТ ПСИХОАКТИВНЕ 

КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ ОВЛАШЋЕНО ДА РАСПОЛАЖЕ РАДИ 

ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ, ОДНОСНО ПРОМЕТА У КАЛЕНДАРСКОЈ 

ГОДИНИ. 

 ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ОДНОСНО ПРОМЕТ ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ МОЖЕ ДА 

ПОДНЕСЕ МИНИСТАРСТВУ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПУНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ОДНОСНО ПРОМЕТ ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ 

СУПСТАНЦИ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЊИХОВУ КОЛИЧИНУ.  

 МИНИСТАР ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА.  

 ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА, НА ОСНОВУ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И РЕШЕЊА ЛЕКАРА 

СПЕЦИЈАЛИСТЕ КОЈИ ПРОПИСУЈЕ ТЕРАПИЈУ БИЉКОМ ИЛИ СМОЛОМ БИЉКЕ 

ИЗ ПОРОДИЦЕ CANNABIS, МИНИСТАРСТВО ИЗДАЈЕ ПОСЕБНО РЕШЕЊЕ О 

ДОЗВОЛИ ГАЈЕЊА БИЉКЕ ИЗ ПОРОДЦЕ CANNABIS И ЛЕГИТИМАЦИЈУ 

ПАЦИЈЕНТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ БИЉКОМ И СМОЛОМ БИЉКЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ CANNABIS. 

 РЕШЕЊЕМ О ДОЗВОЛИ ГАЈЕЊА БИЉКЕ ИЗ ПОРОДЦЕ CANNABIS, 

ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, УТВРЂУЈЕ СЕ 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БИЉАКА ПО ФЕНОЛОШКИМ ФАЗАМА, СОРТИМЕНТ БИЉКЕ 

ЗА КОЈУ СЕ ДОЗВОЛА ИЗДАЈЕ, УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊА БИЉКЕ, НАЧИН 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРОСТОРА ГДЕ СЕ ГАЈЕ БИЉКЕ И ПОСТУПАК СА БИЉКАМА 

КОЈЕ НИСУ УТРОШЕНЕ У ТОКУ ТЕРАПИЈЕ. 

 БИЉКЕ ИЛИ СМОЛУ БИЉКЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ CANNABIS, КОЈЕ НИСУ 

УТРОШЕНЕ У ТОКУ ТЕРАПИЈЕ, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ОВОГ 



ЗАКОНА, ДУЖНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ ЛЕКАРУ СПЕЦИЈАЛИСТИ КОЈИ ЈЕ ФИЗИЧКОМ 

ЛИЦУ ПРОПИСАО ТЕРАПИЈУ БИЉКОМ ИЛИ СМОЛОМ БИЉКЕ CANNABIS, О 

ЧЕМУ СЕ САЧИЊАВА ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ СА ТАЧНО НАЗНАЧЕНИМ 

КОЛИЧИНАМА ПО ДЕЛОВИМА ПРЕДАТЕ БИЉКЕ, А У СЛУЧАЈУ СМОЛЕ, 

КОЛИЧИНОМ ПРЕДАТЕ СМОЛЕ. 

 

VI. ГАЈЕЊЕ БИЉАКА И ГЉИВА ИЗ КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПСИХОАКТИВНЕ 

КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ 

 

Члан 58. 

Забрањено је гајење биљака И ГЉИВА из којих се могу добити психоактивне 

контролисане супстанце, као и њихов промет и поседовање, осим под условима 

прописаним овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона. 

Забрањено је: 

1) гајење врста и варијетета конопље (род Cannabis) који могу садржати више од 0,3 % 

супстанци из групе тетрахидроканабинола;     

1) ГАЈЕЊЕ, БЕЗ ДОЗВОЛЕ МИНИСТАРСТВА, ВРСТА И ВАРИЈЕТЕТА КОНОПЉЕ 

(РОД CANNABIS); 

2) гајење грма коке из породице Erythroxylon; 

3) гајење мака (Papaver somniferum L, Papaveraceae); 

4) гајење биљке кат из рода Catha (Catha edulis); 

5) гајење биљке пејота (Lophophora williamsii); 

6) гајење печурака из рода Psilocybe које садрже халуциногени алкалоид псилоцибин; 

7) гајење паразитских гљивица Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, Clavicipitaceae (познатих 

као ергот гљивице) ради изоловања, односно прераде лисергинске киселине. 

На забрану из става 2. овог члана примењују се прописи којима се уређују кривична дела. 

 

 

Дозвољено гајење конопље 
Члан 60. 

Дозвољено је гајење конопље (Cannabis) само ради ПРОИЗВОДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 26. СТАВ 

2. ОВОГ ЗАКОНА, производње влакана, производње семена за исхрану животиња, даљег 

размножавања, прераде, испитивања квалитета семена, као и његовог промета. 

Дозвољено је гајење конопље само правном, односно физичком лицу које има дозволу 

коју је издало министарство надлежно за послове пољопривреде. 

Дозвола из става 2. овог члана може да се изда само ако је склопљен уговор о производњи 

и откупу конопље с правним лицем које је регистровано за откуп и производњу конопље, 

односно за обављање делатности из става 1. овог члана. 

Дозвола из става 2. овог члана може да се изда и правном лицу које гаји конопљу ако је то 

правно лице регистровано за откуп и производњу конопље, односно за обављање 

делатности из става 1. овог члана. 

Министар надлежан за послове пољопривреде прописује: 

1) сорту конопље (Cannabis) коју је дозвољено гајити; 

2) услове које мора испуњавати правно или физичко лице за добијање дозволе за гајење 

конопље; 



3) начин издавања и рок важења дозволе, као и трошкове издавања дозволе за гајење 

конопље (Cannabis); 

4) остале услове за дозвољено гајење конопље (Cannabis) у складу са законом. 

Лице из става 2. овог члана дужно је да обавести министарство надлежно за унутрашње 

послове и министарство надлежно за послове пољопривреде о свакој околности која 

указује на могућност да су конопља или делови конопље употребљени или да би могли 

бити употребљени за недозвољену производњу психоактивних контролисаних супстанци. 

Министарство надлежно за послове пољопривреде обавештава Министарство о обављеној 

контроли гајења конопље. 

 

 

Здравствена заштита људи 
Члан 64. 

Примена психоактивних контролисаних супстанци у здравственој заштити људи обавља 

се у складу са овим законом и прописима којима се уређује здравствена заштита. 

Лечење из става 1. овог члана може да се обавља искључиво у здравственим установама и 

приватној пракси које су основане у складу са законом и мора бити усклађено са стручно 

утврђеним ставовима и медицинском доктрином, као и са прописаним стандардима, 

смерницама и протоколима. 

ЛЕЧЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА СЕ ОБАВЉА ИСКЉУЧИВО У 

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, ПРИВАТНОЈ ПРАКСИ КОЈЕ СУ ОСНОВАНЕ У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И НА АДРЕСИ ПАЦИЈЕНТА У СКЛАДУ СА ТЕРАПИЈОМ 

ОДРЕЂЕНОМ ОД СТРАНЕ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ И МОРА БИТИ УСКЛАЂЕНО 

СА СТРУЧНО УТВРЂЕНИМ СТАВОВИМА И МЕДИЦИНСКОМ ДОКТРИНОМ, КАО И 

СА ПРОПИСАНИМ СТАНДАРДИМА, СМЕРНИЦАМА И ПРОТОКОЛИМА. 

У здравственој заштити психоактивне контролисане супстанце примењују се: 

1) за лечење болести зависности; 

2) за потребе лечења, укључујући и симптоматско лечење, односно за потребе терапијских 

поступака, односно интервенција. 

У поступку увођења нових здравствених технологија, Комисија даје стручно мишљење 

ради усклађивања стручних ставова у области психоактивних контролисаних супстанци. 

На увођење нових здравствених технологија у здравственој заштити из става 3. овог члана 

примењују се одредбе закона којим се уређује здравствена заштита у делу који се односи 

на процену здравствених технологија. 

Забрањено је лечење болести зависности употребом психоактивних контролисаних 

супстанци ван здравствених установа, односно приватне праксе, односно других правних 

лица која обављају одређене послове здравствене делатности у складу с прописима којима 

се уређује здравствена заштита. 

Начин и услове за примену психоактивних контролисаних супстанци у здравственим 

установама и приватној пракси за лечење болести зависности, као и начин и услове за 

примену психоактивних контролисаних супстанци у здравственим установама и приватној 

пракси за потребе лечења, укључујући и симптоматско лечење, односно терапијске 

поступке, односно интервенције, прописује министар. 

 

 

Привредни преступи 



Члан 108. 

Новчаном казном од 1.000.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

правно лице: 

1) ако обавља производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци у 

супротности са овим законом (члан 5. став 1, члан 25. ст. 1. и 2, члан 26, члан 31. ст. 1. и 4, 

члан 32. ст. 1. и 3, члан 40. став 1, члан 42. став 1, члан 44, члан 45. и члан 46); 

2) ако обавља физичко-хемијску идентификацију психоактивних контролисаних 

супстанци у супротности са одредбом члана 14. ст. 1. и 3. овог закона; 

3) ако пренесе дозволу за производњу, односно промет на било које друго правно или 

физичко лице (члан 25. став 4); 

4) ако пренесе дозволу за извоз, односно увоз на друго правно лице (члан 48. став 2); 

5) ако обавља транзит психоактивне контролисане супстанце у супротности са одредбом 

члана 53. ст. 2–6. овог закона; 

6) ако гаји биљке, У СУПРОТНОСТИ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА, 

из којих се могу добити психоактивне контролисане супстанце, обавља њихов промет или 

ако их поседује (члан 58. ст. 1. и 2); 

7) ако гаји конопљу у супротности са одредбама овог закона, као и ако не обавести 

министарство надлежно за унутрашње послове и министарство надлежно за послове 

пољопривреде о свакој околности која указује на могућност да су конопља или делови 

конопље употребљени или да би могли бити употребљени за недозвољену производњу 

психоактивних контролисаних супстанци (члан 60); 

8) ако гаји мак у супротности са овим законом, односно ако не обавести надлежни орган о 

свакој околности која указује на сумњу да су мак или делови мака употребљени или да би 

могли бити употребљени за производњу психоактивних контролисаних супстанци, 

односно не уништи делове биљке преостале после кошења или брања који могу служити 

за производњу психоактивне контролисане супстанце (члан 61); 

9) ако врши увоз, односно извоз сламе мака у супротности са одредбом члана 62. овог 

закона; 

10) ако врши увоз лекова који садрже психоактивне контролисане супстанце за које није 

издата дозвола за лек у супротности са одредбом члана 69. став 1. овог закона; 

11) ако рукује, врши промет, односно употребљава психоактивне контролисане супстанце 

за које је надлежни орган изрекао меру уништавања психоактивних контролисаних 

супстанци у складу са законом (члан 104. став 6). 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара. 

  



 

ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа  

Народни посланик мр Горан Чабради 

 

2. Назив прописа  

Предлог закона о о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним 

супстанцама 

The Draft law on amending and supplementing the Law on psychoactive controlled substances 

 

3. Усклађеност прописа с 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 с 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 саржину 

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 интеграцију Републике Србије у Европску 

унију 

 

Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније није планирано 

уређење материје на коју се односи Предлог закона. 

 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 

а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене усклађености 

са њима 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са 

њима 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 



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

Европске уније 

 

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 произилази из одредбе 

секундарног извора права. 

 

Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно обезбедити 

усклађеност Предлог закона о изменама и допунама Закона о психоактивним 

контролисаним супстанцама, с обзиром да су предметне измене нису релевантне са 

становишта права Европске уније.  

6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски језик? 

 

Не. 

 

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

 

Не. 

 

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

 

Не. 

 

Потпис руководиоца органа државне управе, односно другог овлашћеног предлагача 

прописа, датум и печат 

 

 

 

Београд, 23. јун 2017. године                                  НАРОДНИ ПОСЛАНИК 

                                                                                                                             

                                                                                            мр Горан Чабради 

 

 

 


