
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. тачка 9. Устава Републике Србије, 

према коме Република Србија уређује и обезбеђује систем заштите и унапређења животне 

средине. 

II  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ 

У складу са Уставом, Република Србија уређује систем заштите животне средине 

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09–др. 

закон, 72/09–др. закон и 43/11-УС) и посебним законима и подзаконским актима. Законом о 

заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 - испр.) уређује се 

заштита и очување природе и природних вредности, биолошке, геолошке и предеоне 

разноврсности као дела животне средине на начин и под условима утврђеним законом. 

Природа и природне вредности уживају посебну заштиту, као добра од општег интереса за 

Републику Србију. Законом су уређени су: циљеви и начела  заштите природе и природних 

вредности у овиру основнихе одредаба (чл. 1-7); заштита природе (члан 7-27); заштићена 

природна добра (члан 27-41); поступак проглашавања заштићених природних добара (члан 

41-51); планирање и управљање заштићених подручја (члан 51-71); заштита и очување 

дивљих врста (члан 71- 97); заштита покретних заштићених природних докумената (члан 97- 

100); организација заштите природе (члан 101-105); знак заштите природе (члан 105-107); 

финансирање заштите природе (члан  107-109); чување заштићених подручја (члан 109-111); 

документи заштите природе (члан 111-115); приступ информацијама и учешће јавности 

(члан 115-117); надзор (члан 118-124); надлежност за решавање о жалби (члан 124); казнене 

одредбе (члан 125-130); прелазне и завршне одредбе (члан 130-135).  

Разлози за доношење закона састоје се у потреби за: 

- Усклађивањем Закона о заштити природе са другим системским законима којима 

се уређује буџетски систем тј. Законом о буџетском систему („Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), предложеним изменама закона о 

заштити животне средине и предложеним законом о накнадама за коришћење 

јавних добара (накнада за коришћење заштићених подручја); 

- Усклађивањем закона са Законом о престанку важења Закона о Фонду за 

заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12); 

- Обезбеђивањем функционисања буџетског система и система економских 

инструмената тј. накнада за коришћење јавних добара (накнада за коришћење 

заштићених подручја). 
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 Реорганизација система накнада које чине приход буџета Републике Србије, кроз 

доношење посебног закона о накнадама за коришћење јавних добара, захтева измену 

важећих закона којима је прописано плаћање посебних накнада у области заштите животне 

средине, на основу ревизије и процене функционисања успостављених система управљања у 

области заштите животне средине, укључујући накнаде за коришћење заштићених подручја, 

као и финансирање које се до сада вршило преко Фонда за заштиту животне средине.  

 У току је реорганизација целокупног система накнада које чине приход буџета 

Републике Србије кроз доношење посебног закона којим се уређују накнаде за коришћење 

јавних добара. Решења предвиђена Законом о изменама и допунама Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС”, број 93/12) упућују на ревизију накнада и такси, које су 

биле основни извор финансирања рада Фонда за заштиту животне средине. Чланом 12. овог 

закона измењен је члан 18. Закона о буџетском систему. По овом решењу накнаде се могу 

уводити за коришћење добара која су посебним законом утврђена као природна богатства, 

односно добра од општег интереса и добра у општој употреби. Обвезник плаћања накнаде, 

основица за плаћање накнаде, висина накнаде, начин утврђивања и плаћања накнаде, као и 

припадност накнаде уређују се посебним законом који предлаже и спроводи министарство 

надлежно за финансије. Накнаде се не могу се уводити ниједним другим законом осим 

законом о накнадама за коришћење јавних добара. Ова реорганизација система, као и 

престанак рада Фонда за заштиту животне средине, нужно условљава услађивање закона о 

заштити природе у делу који се односи на плаћање накнада за коришћење заштићених 

подручја и финансирање заштићеног подручја.  

 Решење о укидању статуса Фонда усвојено је доношењем Закона о престанку важења 

Закона о Фонду за заштиту животне средине. Закон о престанку важења Закона о Фонду за 

заштиту животне средине  („Службени гласник РС”, број 93/12) донет је 25. септембра 2012. 

године и ступио је на снагу 29. септембра 2012. године. Економично и ефикасно вршење 

ових јавних овлашћења у контексту наведених реформи подразумева да се исти могу 

обављати и у другом организационом облику тј. у саставу Министарства енергетике, развоја 

и животне средине. Како су се према досадашњем систему финансирање заштићених 

подручја вршило, између осталог, и из средстава Фонда за заштиту животне средине, а 

собзиром на престанак рада Фонда, измене и допуне Закона о заштити природе су 

неопходне. 

III ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ  ПРАВНИХ ИНСТУТУТА 

 Чланом 1. прописано је брисање одредбе која се односи на финансирање заштићеног 

подручја из средстава Фонда за заштиту животне средине, с обзиром да је Фонд престао са 

радом 29. септембра 2012. године, у складу са Законом о престанку важења Закона о Фонду 

за заштиту животне средине. 
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 Чланом 2. предвиђено да се накнада плаћа за коришћење заштићеног подручја, складу 

са законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара. Брисане су одредбе ст. 2. 

до 9. овог члана, с обзиром да су предмет посебног закона о накнадама за коришћење јавних 

добара.  

 Чланом 3. прописано је брисање тачке 9) у члану 127. Закона која се односи на 

прекршај одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије, органу 

јединице локалне самоуправе и имаоцу јавних овлашћења, а у вези са изменом садржаном у 

члану 2. овог закона.  

 Чланом 4. прописано је ступање на снагу закона.      

 


