
НАЦРТ 

ЗАКОН  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Закону о  заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 

36/09-др. закон и 72/09-др. закон и 43/11- одлука УС), у члану 3. став 1. тачка 20) мења се 

и гласи:  

„20) отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада  

који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом;”. 

 

У тачки 33) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају се тач. 33а), 33б) 

и 33в) које гласе: 

„33а) информација о животној средини јесте свака информација у писменом, визуелном, 

звучном, електронском или другом материјалном облику о: 

1) стању чинилаца животне средине, као што су: ваздух и атмосфера, вода, тло, 

земљиште, предели и природна подручја, укључујући мочварна, приобална и морска 

подручја, биодиверзитет и његове компоненте, генетички модификоване организме, као и 

о интеракцији између ових чинилаца;  

2) факторима као што су: материје, енергија, бука, зрачење или отпад, укључујући 

радиоактивни отпад, емисије, испуштања и други облици емитовања у животну средину 

који утичу или могу утицати на чиниоце животне средине из тачке 1);  

3) мерама (укључујући административне мере), као што су: политика, 

законодавство, планови, програми, споразуми о питањима из области животне средине, и 

активностима које утичу или могу утицати на чиниоце и факторе из тач. 1) и 2), као и 

утврђеним мерама или активностима за заштиту тих чинилаца; 

4) извештајима о спровођењу законских прописа из области животне средине;  

5) анализама трошкова и користи и економским анализама и претпоставкама које 

се користе у оквиру мера и активности из тачке 3); и 

6) стању здравља људи и безбедности, укључујући угрожавање ланца исхране, по 

потреби, условима живота човека, споменицима културе и грађевинским објектима, у 

мери у којој на њих утиче или може утицати стање чинилаца животне средине из тачке 1) 

или, кроз такве чиниоце, стање било ког од фактора из тач. 2) и 3); 

 33б) муљ јесте обрађени или необрађени остатак из постројења за пречишћавање 

отпадних вода; 
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33в) седимент јесте есенцијална, динамичка чврста компонента свих водених 

екосистема која, због снажно изражене тенденције везивања загађујућих материја, 

представља резервоар токсичних и перзистентних једињења антропогеног порекла;” 

Члан 2. 

У члану 10. став 1. у тачки 8) речи „и др.” замењују се тачком и запетом и додаје се 

тачка 8а) која гласи: 

 „8а) контрола опасности од великог удеса који укључује опасне материје и др.” 

 

 Члан 3. 

Члан 16. став 3. мења се и гласи: 

„Министар надлежан за послове животне средине (у даљем тексту: министар) 

прописује садржину пројеката санације и ремедијације.” 

Члан 4. 

У члану 23. став 3. мења се и гласи:  

„Корисници подземних вода дужни су да: 

1) изврше мерења основног нивоа за загађујуће материје, јоне или индикаторе који 

су природног порекла и/или чије  присуство у подземним водама може бити последица 

људске активности, у складу са прописом којим се уређују граничне вредности загађујућих 

материја у подземним водама; 

2) извештај о извршеним мерењима  доставе министарству надлежном за послове 

заштите животне средине и министарству надлежном за послове водопривреде.” 

После става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6. и 7. који гласе: 

„Правна лица и предузетници који испуштају своје отпадне воде у реципијент или 

јавну канализацију дужни су да донесу Акциони план за достизање граничних вредности 

емисије загађујућих материја у воде и њиме утврде рокове за њихово постепено достизање.  

Муљ који је настао у процесу пречишћавања комуналних отпадних вода мора се 

третирати, одлагати  и користити на начин да се не угрози животна средина и здравље 

људи, у складу са законом којим се уређује заштита вода од загађивања. 

Муљ који је настао у процесу пречишћавања технолошких отпадних вода мора се 

третирати, одлагати и користити у складу са законом којим се уређује управљање отпадом. 

На седименте примењује се пропис којим се уређују граничне вредности 

загађујућих материја у седименту и роковима за њихово достизање, у складу са законом 

којим се уређују воде.” 

Досадашњи став 4. и 5. постају ст. 8. и 9. 
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Члан 5. 

У члану 28. став 1. после речи: „извезена” додаје се запета и речи: „односно 

увезена”, а после речи: „опстанак те врсте” бришу се речи: „у Републици Србији.” 

У ставу 3. тачка 1) после речи: „извозом” додају се запета и речи: „односно увозом” 

а после речи:  „опстанак те врсте” бришу се речи: „у Републици Србији;”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:  

„Научне и стручне организације из  става 3. тачка 1) овог члана издају писана 

стручна мишљења, на захтев Министарства, која се односе на: 

1) утврђивање да ли увоз, извоз, поновни извоз или унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста; 

2) поступање са заплењеним и одузетим примерцима; 

3) услове за држањe живих примерака животињских и биљних дивљих врста у 

заточеништву; 

4) утврђивање да ли су примерци  узгојени у заточеништву или вештачки 

размножени; 

5) начин обележавања примерака; 

6) порекло примерака; 

7) таксономско одређивање дивљих врста; 

8)  израду предлога мера у циљу сузбијања незаконитог прекограничног промета и 

трговине угроженим дивљим врстама.” 

 Досадашњи став 4. који постаје став 5. мења се и гласи: 

 Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: 

министар) одређује научне и стручне организације које дају стручна мишљења која се 

односе на прекогранични промет дивљих врста, услове за држање у заточеништву, 

обележавање и друго поступање са  дивљим врстама. 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

Члан 6. 

У члану 30. у ставу 1. после речи: „транспорта,” додаје се реч: „складиштења,”. 

 

Члан 7. 

У члану 34. став 1. тачка 2а) после речи: „предела” бришу се речи: „које обухватају 

подручја изван заштићених природних добара,”. 

У ставу 1. тачка 3) речи: „објеката за прераду и одлагање отпада” замењују се 

речима: „постројења за складиштење, припрему за поновну употребу, третман, односно, 

поновно искоришћење и одлагање отпада,”. 
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Став 2. мења се и гласи: 

„Услове за обезбеђење мера из става 1. тач. 1), 2), 2а) и 3) овог члана за израду 

Просторног плана Републике Србије и просторног плана подручја посебне намене, као и 

регионалног просторног плана који обухвата територију више јединица локалне 

самоуправе, дају надлежне стручне организације.” 

 После става 2. додају се нови ст. 3. 4. и 5. који гласе: 

„Услове за обезбеђење мера из става 1. тачка 2б) овог члана за израду Просторног 

плана Републике Србије и просторног плана подручја посебне намене, као и регионалног 

просторног плана који обухвата територију више јединица локалне самоуправе даје 

Министарство, односно орган аутономне покрајине ако план у целини обухвата 

територију аутономне покрајине. 

Услове за обезбеђење мера из става 1. овог члана за израду просторног плана 

јединице локалне самоуправе и урбанистичких планова даје орган јединице локалне 

самоуправе који по потреби прибавља мишљење надлежне стручне организације. 

Услови из става 1. овог члана дају се на захтев органа надлежног за припрему и 

доношење плана.”  

Члан 8. 

Наслов изнад члана 38. мења се и гласи: 

„Заштита од хемијског удеса 

Члан 38.” 

 

Члан 9. 

Наслов изнад члана и члан члан 44. мењају се и гласе: 

„Систем менаџмента заштитом животне средине 

Члан 44. 

У Републици Србији примењују се српски стандарди за управљање и 

сертификацију система менаџмента заштитом животне средине. 

Правна лица, предузетници, организације и друга правна лица могу сертификовати 

систем менаџмента заштитом животне средине у складу са стандардом СРПС-ИСО 14001. 

Правна лица, предузетници, организације и друга правна лица, која имају 

успостављен систем менаџмента заштитом животне средине могу се укључити у систем 

менаџмента заштитом животне средине и провере (у даљем тексту: систем ЕМАС). 

Лица из става 3. овог члана, подносе захтев Министарству за издавање потврде о 

подацима о којима се води службена евиденција у области заштите животне средине 

(издате дозволе, одобрења, сагласности, налази надлежне инспекције за заштиту животне 

средине и др.), ради укључивања у систем ЕМАС.  



5 

 

 Захтев за издавање потврде из става 4. овог члана садржи: 

1) податке о правном лицу, предузетнику, организацији и другом правном лицу 

(делатност за коју је регистровано, број запослених и седиште); 

2) кратак опис успостављеног система менаџмента заштитом животне средине; 

3) податке о којима други надлежни органи воде службену евиденцију у области 

заштите животне средине;  

4) и друге прописане податке, у складу са законом. 

Уз захтев за издавање потврде из става 5. овог члана подноси се следећа 

документација, и то: 

1) доказ о регистрацији делатности коју обавља; 

2) копија поднете пријаве за ЕМАС регистрацију; 

3) попуњен образац захтева за издавање потврде; 

4) другу документацију у складу са овим законом. 

У поступку издавања потврде из става 4. овог члана Министарство може затражити 

од других надлежних органа додатне податке од значаја за заштиту животне средине. 

За издавање потврде плаћа се такса у складу са законом којим се уређују 

републичке административне таксе.  

Министарство води евиденцију издатих потврда. 

Министар ближе прописује: 

1) садржину и образац захтева за издавање потврде, документацију која се 

подноси уз захтев, садржину и образац потврде; 

2) садржину, начин вођења и изглед евиденције.” 

 
Члан 10. 

Чл. 45-50. бришу се. 

Члан 11. 

У члану 66. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

 „У санациони план Владе уносе се прописи о државној помоћи за санацију 

контаминираних локација и други прописи о државној помоћи који су потребни за 

примену прописа о државној помоћи за санацију контаминираних локација.”  

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 12. 

У члану 74. у ставу 2. после речи: „класификовање” додаје се реч: „обраду,”. 

После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе:  

„Агенција за заштиту животне средине успоставља и води Национални 

метарегистар за информације о животној средини који је саставни део информационог 

система. 

Национални метарегистар за информације о животној средини је електронска база 

података и портал ка постојећим базама и документима са информацијама из области 



6 

 

животне средине различитих институција и организација (у даљем тексту: Национални 

метарегистар).” 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 

 

Члан 13. 

Наслов изнад члана и члан 79. мења се гласи: 

„Достављање информација о животној средини на захтев 

Члан 79. 

 Информације о животној средини надлежни орган доставља подносиоцу захтева 

што је могуће пре или најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. 

Ако је  обим и сложеност информација о животној средини таква да се не може 

припремити у року  из става 1. овог члана, рок за њихово достављање је 60 дана од дана 

пријема захтева. 

Надлежни орган обавештава подносиоца захтева о продужењу рока из става 2. овог 

члана и његовим разлозима, што је могуће пре, а у сваком случају пре истека рока од 30 

дана од дана пријема захтева.  

Ако је поднети захтев уопштен, надлежни орган обавештава, што је могуће пре, 

подносиоца захтева, и најкасније у року из става 1. овог члана  да захтев прецизира и 

помаже му у томе, обезбеђивањем информација о коришћењу јавних регистара, односно 

Националног метарегистра. 

Надлежни орган, на захтев,  обавештава подносиоца захтева о месту где је могуће 

наћи информације из члана 3. став 1. тачка 33б) подтачка 2) овог закона, ако су доступне, 

а које се односе на  процедуре мерења, укључујући анализе, узорковање и пред-третман 

узорака, које су коришћене у прикупљању информација или ће га упутити на 

стандардизовану процедуру која је коришћена. 

Трошкове достављања информација из става 1. овог члана сноси подносилац 

захтева. 

Министар прописује висину трошкова из става 6. овог члана, у зависности од 

обима и природе информација.” 

 

Члан 14. 

У члану 80. став 1. речи: „информација које се односе на заштиту животне 

средине” замењују се речима: „информације о животној средини.”  

После става 1. додају се ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7.  који гласе: 

„ Одредба става 1. тачка 6),  овог члана примењује се у складу са прописима којима 

се се уређује заштита података о личности и међународним прописа у овој области. Захтев 

за достављање информација о животној средини може бити одбијен ако: 
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1) орган јавнe власти коме је захтев упућен не поседује тражене информације;  

2) је очигледно неразуман; 

3) је сачињен на превише уопштен начин, ако су предузете радње из члана 79. став 

3. овог закона; 

4) се односи на податке који су у фази израде или на незавршене документе или 

податке; 

5) се односи на међусобну комуникацију органа јавне власти, узимајући у обзир 

јавни интерес коме служи откривање информација.  

У случају одбијања захтева који се односи на податке који су у фази израде, 

надлежни орган у одговору наводи назив органа који припрема материјал, као и 

процењено време потребно за његову коначну израду.  

Разлози за одбијање захтева из ст. 1. и 2. овог члана тумаче се на рестриктиван 

начин, узимајући у обзир, у сваком конкретном случају, јавни интерес коме служи 

откривање информација. 

У сваком појединачном случају, јавни интерес коме  служи откривање 

информација одмерава се у односу на интерес коме служи одбијање захтева. 

Надлежни орган не може, на основу става 1.  тач. 1), 4), 6), 7) и 8) овог члана 

одбити захтев за достављање информација о емисијама у животну средину.” 

 

Члан 15. 

У члану 81. став 4. после речи: „загађивања” тачка на крају замењује се запетом и 

додају речи: „односно издавања дозволе за управљање отпадом.” 

 

Члан 16. 

Наслов и члан 89. мења се и гласи:  

„Средства за финансирање заштите животне средине 

Члан 89. 

Средства за финансирање заштите животне средине у Републици Србији 

обезбеђују се из средстава буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

јединице  локалне самоуправе, накнада за заштиту животне средине, фондова Европске 

уније и других међународних фондова, донација, поклона, прилога, помоћи и др. за 

повећање капацитета за имплементацију закона, кредита међународних финансијских 

институција и других извора у складу са законом. 

Средства из става 1. oвог члана могу се користити за намене одређене овим и 

посебним законима.” 
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Члан 17. 

 

Назив пододељка „1.4. Фонд за заштиту животне средине”  мења се и гласи: 

 

1.4. Буџетски фонд за заштиту животне средине Републике Србије 

 

Наслов и члан 90. мења се и гласи:  

„Оснивање Буџетског фонда" 

 

Члан 90. 

Буџетски фонд за заштиту животне средине Републике Србије (у даљем тексту: 

Буџетски фонд) оснива се ради евидентирања посебних средстава намењених 

финансирању заштите и унапређивања животне средине, у складу са овим законом и 

посебним законима у области заштите животне средине. 

Средства буџета Републике Србије и извршени издаци ради остваривања циља из 

става 1. овог члана водиће се одвојено у оквиру главне књиге трезора на повезаним 

евиденционим контима. 

Буџетски фонд се оснива на неодређено време, у складу са законом којим се 

уређује буџетски систем. 

Буџетским фондом управља Министарство.” 

Члан 18. 

После члана 90. додају се наслови и нови чланови  91, 92. и 93. који гласе: 

„Приходи Буџетског фонда 

Члан 91. 

Средства за финансирање Буџетског фонда обезбеђују се: 

1) из апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину; 

2) наменских средстава буџета Републике Србије остварених од накнада за 

заштиту животне средине, у складу са законом; 

3) донација и кредита; 

3) из наплате казни за привредне преступе, прекршаје и кривична дела из области 

заштите животне средине. 
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Влада доноси годишњи програм финансирања активности и мера заштите и 

унапређења заштите животне средине у складу са законима из области заштите животне 

средине, уговорима, као и међународним уговорима чији је потписник Република Србија. 

Додела средстава 

Члан 92. 

Средства Буџетског фонда додељују се корисницима средстава Буџетског фонда у 

сврху финансирања заштите и унапређивања животне средине, а на основу јавних 

конкурса које објављује Министарство. 

Средства Буџетског фонда доступна су правним и физичким лицима са седиштем 

на територији Републике Србије која испуњавају услове за доделу средстава на основу 

јавног конкурса. 

Уговор о додели средстава закључује Министарство са корисницима средстава 

буџетског фонда. 

Министар прописује ближе услове које морају да испуњавају корисници средстава 

Буџетског фонда, услове и начин расподеле средстава, критеријуме и мерила за 

оцењивање захтева за расподелу средстава, као и начин праћења коришћења средстава и 

уговорених права и обавеза. 

Коришћење средстава 

Члан 93. 

Коришћење средстава Буџетског фонда врши се у складу са законом, Националним 

програмом заштите животне средине и годишњим програмом из члана 91. став 2. овог 

закона, а нарочито за:  

1) заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума, као 

и смањење утицаја климатских промена и предузимање мера адаптације, укључујући 

заштиту озонског омотача;  

2) санацију одлагалишта отпада, подстицање смањења настајања отпада, поновну 

употребу, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада;  

3) увођење чистије производње за рад постројења и обављање активности, као и за 

прилагођавање захтевима заштите животне средине;  

4) технологије и производе који смањују оптерећење и загађење животне средине;  

5) заштиту и очување биодиверзитета, укључујући збрињавање и обележавање 

одузетих или заплењених примерака дивље флоре и фауне, као и геодиверзитета;  

6) финансирање заштићеног подручја;  
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7) унапређивање и изградњу инфраструктуре за заштиту животне средине; 

8) подстицање коришћења обновљивих извора енергије;  

9) подстицање чистијег транспорта;  

10) подстицање одрживог развоја; 

11) унапређење система информисања о стању животне средине, праћење и 

оцењивање стања животне средине, као и увођење система управљања животном 

средином;  

12) подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, 

пројеката и других активности, укључујући и демонстрационе активности;  

13) финансирање превентивних мера ради спречавања удеса, интервентних мера у 

ванредним околностима загађивања животне средине, оспособљавање за реаговање у 

случају удеса, укључујући рекултивацију и санацију загађеног простора у складу са 

чланом 66. овог закона; 

14) санацију контаминираног земљишта осиромашеним уранијумом и последица 

његовог дејства на животну средину; 

15) рекултивацију и санацију историјског загађења (јаловишта, индустријске 

депоније сл.); 

16) финансирање програма еколошког образовања и јачања јавне свести о 

питањима очувања животне средине и одрживог развоја; 

17) финансирање других активности у складу са законом. 

Корисник средстава Буџетског фонда дужан је да додељена средства користи у 

сврху за коју су додељена, на начин и у роковима утврђеним уговором о коришћењу 

средстава. 

Ако корисник додељена средства не користи на начин и за сврху утврђену 

уговором, дужан је да ненаменски утрошена средства врати Буџетском фонду, а за штету 

нанесену Буџетском фонду одговара на начин утврђен уговором о коришћењу средстава и 

законом.” 

Члан 19. 

Наслов и члан 100. мења се и гласи: 

„Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе оснивају буџетски фонд у 

складу са законом којим се уређује буџетски систем.  
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Буџетски фонд из става 1. овог члана се финансира из прихода остварених на 

територији аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе по основу чл. 85, 

85а став 3. и 87. овог закона и других извора, у складу са законом.  

Средства буџетског фонда користе се за финансирање заштите и унапређивање 

животне средине, на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда 

који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе 

у складу са акционим и санационим плановима из члана 68. овог закона, по претходно 

прибављеној сагласности Министарства.  

Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда, аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе достављају министарству најкасније до 31. марта текуће 

године за претходну годину, односно на захтев Министарства.” 

Члан 20. 

У члану 101. став 2. мења се и гласи:   

„За потрошаче који организовано враћају коришћене и неупотребљиве уређаје или 

њихове делове, производе или њихову амбалажу, произвођаче пластичних кеса – 

трегерица, оператере постројења за поновну употребу, поновно искоришћење отпада и 

друге субјекте у систему управљања отпадом, могу се утврдити посебне подстицајне мере 

у виду субвенција, депозита и његовог рефундирања, под условима и на начин утврђен 

овим и посебним законом.” 

Додаје се став 3. који гласи:  

„Влада прописује врсту, висину, критеријуме, услове и начин доделе подстицајних 

средстава према класификацији корисника подстицајних средстава.” 

Члан 21. 

У члану 110. став 1. тач. 7) и 8) бришу се. 

После тачке 16), додаје се тачка 16а) и 16б) које гласе: 

„16а) да ли се врше мерења основног нивоа за загађујуће материје, јоне или 

индикаторе у подземним водама;  

16б) да ли је донет Акциони план за достизање граничних вредности емисије и у 

њему утврђени рокови за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих 

материја у воде;”. 

Члан 22. 

У члану 111. став 1. после тачке 2), додају се тач. 2а) и 2б) које гласе: 

„2а) нареди да се изврши мерење основног  нивоа за загађујуће материје, јоне или 

индикаторе у подземним водама и достави извештај о извршеном мерењу;  
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2б) нареди да се донесе Акциони план за достизање граничних вредности емисије 

загађујућих материја у воде и у њему утврде рокови за њихово постепено достизање;”. 

 

Тачка 11) брише се.  

 

После тачке 21) додаје се тачка 21а) која гласи: 

 

„21а) нареди да се документ Политике превенције удеса усагласи са чланом 58а.”  

Члан 23. 

У члану 117. став 1. додаје се нова тач. 1) која гласи: 

„1) не изврши мерење основног  нивоа за загађујуће материје, јоне или индикаторе 

у подземним водама и не достави извештај о извршеном мерењу (члан 23. став 3);”. 

После тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: 

„1а) не донесе Акциони план за достизање граничних вредности емисије 

загађујућих материја у воде и у њему не утврди рокове за постепено достизање граничних 

вредности емисије загађујућих материја у воде (члана 23. став 4); ”.  

Досадашња тачка 1) постаје тачка 1б). 

Тачка 2) брише се. 

Члан 24. 

У члану 117а став 1. после тачке 3) додају се тач. 3а) и 3б) које гласе: 

„3а) не изврши мерење основног  нивоа за загађујуће материје, јоне или индикаторе 

у подземним водама и не достави извештај о извршеном мерењу (члан 23. став 3); 

3б) не донесе Акциони план за достизање граничних вредности емисије 

загађујућих материја у воде и у њему не утврди рокове за постепено достизање граничних 

вредности емисије загађујућих материја у воде (члан 23. став 4);”. 

Члан 25. 

Члан 118. став 2. брише се. 

Члан 26. 

Члан 120. став 1. тач. 7) и 9) бришу се. 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) не води евиденцију издатих потврда ради укључивања у систем ЕМАС (члан 

44); 

После тачке 11) додаје се тачка 11а) која гласи: 

„11а) не донесе акциони, односно санациони план  (члан 68); ”.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

Правна лица и предузетници која испуштају своје отпадне воде у реципијент или 

јавну канализацију дужна су да донесу Акциони план из члана 4. став 2. овог закона, у 

року од шест месеци од доношења плана заштите вода од загађивања, прописаног законом 

којим се уређује заштита вода од загађивања. 

Аутономна покрајина, односно јединице локалне самоуправе дужне су да донесу 

акционе, односно санационе  планове из члана 68. закона у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Члан 28. 

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

Републике Србије,” осим одредбе члана 17. овог закона која се примењује од 1. јануара 

2014. године. 

 



ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И 

ДОПУЊУЈУ 

 

Значење израза 

 

 

Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

 

1) животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот; 

 

2) квалитет животне средине јесте стање животне средине које се исказује 

физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима; 

 

3) природне вредности јесу природна богатства која чине: ваздух, вода, земљиште, 

шуме, геолошки ресурси, биљни и животињски свет; 

 

4) заштићено природно добро јесте очувани део природе посебних вредности и 

одлика (геодиверзитета, биодиверзитета, предела, пејзажа и др), који има трајни 

еколошки, научни, културни, образовни, здравствено-рекреативни, туристички и други 

значај, због чега као добро од општег интереса ужива посебну заштиту; 

 

5) јавно природно добро јесте уређени или неуређени део природног богатства, 

односно ваздуха, водних добара, приобаља, подземних добара, шумских добара, предела 

или простора, једнако доступан свима;  

 

6) геодиверзитет (геолошка разноврсност) јесте присуство или распрострањеност 

разноврсних елемената и облика геолошке грађе, геолошких структура и процеса, 

геохронолошких јединица, стена и минерала различитог састава и начина постанка и 

разноврсних палеоекосистема мењаних у простору под утицајима унутрашњих и 

спољашњих геодинамичких чинилаца током геолошког времена; 

 

7) биодиверзитет (биолошка разноврсност) јесте разноврсност организама у 

оквиру врсте, међу врстама и међу екосистемима и обухвата укупну разноврсност гена, 

врста и екосистема на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу; 

 

8) регистар извора загађивања животне средине јесте скуп систематизованих 

података и информација о врстама, количинама, начину и месту уношења, испуштања или 

одлагања загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или 

испуштања енергије (буке, вибрација, топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења) из 

тачкастих, линијских и површинских извора загађивања у животну средину; 
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9) активност која утиче на животну средину (у даљем тексту: активност) јесте 

сваки захват (стални или привремени) којим се мењају и/или могу променити стања и 

услови у животној средини, а односи се на: коришћење ресурса и природних добара; 

процесе производње и промета; дистрибуцију и употребу материјала; испуштање 

(емисију) загађујућих материја у воду, ваздух или земљиште; управљање отпадом и 

отпадним водама, хемикалијама и штетним материјама; буку и вибрације; јонизујуће и 

нејонизујуће зрачење; удесе;  

 

10) постројење јесте стационарна техничка јединица у којој се изводи једна или 

више активности које су утврђене посебним прописом и за чији рад се издаје дозвола, као 

и свака друга активност код које постоји техничка повезаност са активностима које се 

изводе на том месту и која може произвести емисије и загађења;  

 

11) загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или 

енергије у животну средину, изазвано људском делатношћу или природним процесима 

које има или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи; 

 

12) капацитет животне средине јесте способност животне средине да прихвати 

одређену количину загађујућих материја по јединици времена и простора тако да не 

наступи неповратна штета у животној средини;  

 

13) угрожена животна средина јесте одређени део простора где загађење или 

ризик од загађења превазилази капацитет животне средине;  

 

14) загађивач јесте правно или физичко лице које својом активношћу или 

неактивношћу загађује животну средину; 

 

15) загађујуће материје јесу материје чије испуштање у животну средину утиче 

или може утицати на њен природни састав, особине и интегритет;  

 

16) оптерећење животне средине јесте појединачни или збирни утицај активности 

на животну средину које се може изразити као укупно (више сродних компоненти), 

заједничко (више разнородних компоненти), дозвољено (у оквиру граничних вредности) и 

прекомерно (преко дозвољених граничних вредности) оптерећење; 

 

17) деградација животне средине јесте процес нарушавања квалитета животне 

средине који настаје природном или људском активношћу или је последица 

непредузимања мера ради отклањања узрока нарушавања квалитета или штете по животну 

средину, природне или радом створене вредности; 

 

18) емисија јесте испуштање и истицање загађујућих материја у гасовитом, течном 

и чврстом агрегатном стању или емисије енергије из извора загађивања у животну 

средину; 

 

19) ниво загађујуће материје јесте концентрација загађујуће материје у животној 

средини, којом се изражава квалитет животне средине у одређеном времену и простору; 
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20) отпад јесте сваки предмет или супстанца, категорисан према утврђеној 

класификацији отпада са којим власник поступа или има обавезу да поступа, односно 

управља; 

 

20) ОТПАД ЈЕСТЕ СВАКА МАТЕРИЈА ИЛИ ПРЕДМЕТ САДРЖАН У ЛИСТИ 

КАТЕГОРИЈА ОТПАДА  КОЈИ ВЛАСНИК ОДБАЦУЈЕ, НАМЕРАВА ИЛИ МОРА ДА 

ОДБАЦИ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

 

21) опасне материје јесу хемикалије и друге материје које имају штетне и опасне 

карактеристике; 

 

22) најбоље доступне технике представљају најефективније и најнапредније фазе 

у развоју одређених активности и начин њиховог обављања који омогућава погоднију 

примену одређених техника за задовољавање граничних вредности емисија које су 

пројектоване тако да спрече или где то није изводљиво, смање емисије и утицај на 

животну средину у целини;  

 

23) ризик јесте одређени ниво вероватноће да нека активност, директно или 

индиректно, изазове опасност по животну средину, живот и здравље људи; 

 

24) удес јесте изненадни и неконтролисани догађај који настаје ослобађањем, 

изливањем или расипањем опасних материја, обављањем активности при производњи, 

употреби, преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном чувању (у 

даљем тексту: хемијски удес);  

 

25) санација, односно ремедијација јесте процес предузимања мера за 

заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је безбедан за 

будуће коришћење локације укључујући уређење простора, ревитализацију и 

рекултивацију; 

 

26) јавност јесте једно или више физичких или правних лица, њихова удружења, 

организације или групе; 

 

27) извори загађивања животне средине јесу локацијски одређени и просторно 

ограничени тачкасти, линијски и површински извори загађујућих материја и енергије у 

животну средину; 

 

28) заинтересована јавност јесте јавност на коју утиче или на коју може утицати 

доношење одлуке надлежног органа или која има интереса у томе, укључујући и 

удружења грађана и друштвене организације које се баве заштитом животне средине и 

које су евидентиране код надлежног органа; 

 

29) надлежни орган јесте орган одговоран за спровођење обавеза у оквиру 

овлашћења утврђених овим законом, и то: 
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- министарство надлежно за послове животне средине;  

 

- покрајински орган надлежан за послове животне средине; 

 

- надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

  

30) оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, 

управља постројењем, односно комплексом или га контролише или је овлашћен за 

доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења; 

 

31) севесо постројење, односно постројење у којем се обављају активности у 

којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим 

количинама од прописаних (у даљем тексту: севесо постројење) јесте техничка јединица 

унутар комплекса где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима 

рукује. Постројење укључује сву опрему, зграде, цевоводе, машине, алате, интерне 

колосеке и депое, докове, истоварна пристаништа за постројења, пристане, складишта или 

сличне грађевине, на води или копну, а које су нужне за функционисање постројења; 

 

32) комплекс подразумева просторну целину под контролом оператера, где су 

опасне материје присутне у једном или више постројења, укључујући појединачну или 

заједничку инфраструктуру, односно појединачне или заједничке активности; 

 

33) захтеви у погледу квалитета животне средине јесу скуп услова и захтева који 

морају бити испуњени у одређено време и на одређеном простору или у појединим 

медијумима животне средине, у складу са посебним прописима. 

 

33А) ИНФОРМАЦИЈА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ЈЕСТЕ СВАКА 

ИНФОРМАЦИЈА У ПИСМЕНОМ, ВИЗУЕЛНОМ, ЗВУЧНОМ, ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЛИ 

ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛНОМ ОБЛИКУ О: 

1) СТАЊУ ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО ШТО СУ: ВАЗДУХ И 

АТМОСФЕРА, ВОДА, ТЛО, ЗЕМЉИШТЕ, ПРЕДЕЛИ И ПРИРОДНА ПОДРУЧЈА, 

УКЉУЧУЈУЋИ МОЧВАРНА, ПРИОБАЛНА И МОРСКА ПОДРУЧЈА, 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ЊЕГОВЕ КОМПОНЕНТЕ, ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНЕ 

ОРГАНИЗМЕ, КАО И О ИНТЕРАКЦИЈИ ИЗМЕЂУ ОВИХ ЧИНИЛАЦА;  

2) ФАКТОРИМА КАО ШТО СУ: МАТЕРИЈЕ, ЕНЕРГИЈА, БУКА, ЗРАЧЕЊЕ 

ИЛИ ОТПАД, УКЉУЧУЈУЋИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАД, ЕМИСИЈЕ, ИСПУШТАЊА И 

ДРУГИ ОБЛИЦИ ЕМИТОВАЊА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ КОЈИ УТИЧУ ИЛИ МОГУ 

УТИЦАТИ НА ЧИНИОЦЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗ ТАЧКЕ 1);  

3) МЕРАМА (УКЉУЧУЈУЋИ АДМИНИСТРАТИВНЕ МЕРЕ), КАО ШТО СУ: 

ПОЛИТИКА, ЗАКОНОДАВСТВО, ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ, СПОРАЗУМИ О 

ПИТАЊИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И АКТИВНОСТИМА КОЈЕ УТИЧУ 

ИЛИ МОГУ УТИЦАТИ НА ЧИНИОЦЕ И ФАКТОРЕ ИЗ ТАЧ. 1) И 2), КАО И 

УТВРЂЕНИМ МЕРАМА ИЛИ АКТИВНОСТИМА ЗА ЗАШТИТУ ТИХ ЧИНИЛАЦА; 

4) ИЗВЕШТАЈИМА О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;  
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5) АНАЛИЗАМА ТРОШКОВА И КОРИСТИ И ЕКОНОМСКИМ АНАЛИЗАМА И 

ПРЕТПОСТАВКАМА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ОКВИРУ МЕРА И АКТИВНОСТИ ИЗ 

ТАЧКЕ 3); И 

6) СТАЊУ ЗДРАВЉА ЉУДИ И БЕЗБЕДНОСТИ, УКЉУЧУЈУЋИ 

УГРОЖАВАЊЕ ЛАНЦА ИСХРАНЕ, ПО ПОТРЕБИ, УСЛОВИМА ЖИВОТА ЧОВЕКА, 

СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ И ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА, У МЕРИ У КОЈОЈ НА 

ЊИХ УТИЧЕ ИЛИ МОЖЕ УТИЦАТИ СТАЊЕ ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИЗ 

ТАЧКЕ 1) ИЛИ, КРОЗ ТАКВЕ ЧИНИОЦЕ, СТАЊЕ БИЛО КОГ ОД ФАКТОРА ИЗ ТАЧ. 

2) И 3). 

33Б) МУЉ ЈЕСТЕ ОБРАЂЕНИ ИЛИ НЕОБРАЂЕНИ ОСТАТАК ИЗ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА;  

33В) СЕДИМЕНТ КАО ЕСЕНЦИЈАЛНУ, ДИНАМИЧКУ ЧВРСТУ 

КОМПОНЕНТУ СВИХ ВОДЕНИХ ЕКОСИСТЕМА КОЈА, ЗБОГ СНАЖНО ИЗРАЖЕНЕ 

ТЕНДЕНЦИЈЕ ВЕЗИВАЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА, ПРЕДСТАВЉА РЕЗЕРВОАР 

ТОКСИЧНИХ И ПЕРЗИСТЕНТНИХ ЈЕДИЊЕЊА АНТРОПОГЕНОГ ПОРЕКЛА. 

 

Посебни закони 

 
Члан 10. 

Одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине уређују 

се овим законом, посебним законима и другим прописима којима се уређује: 

 

1) процена утицаја планова, програма и пројеката на животну средину;  

 

2) интегрисано спречавање и контрола загађивања; 

 

3) заштита природе; 

 

4) заштита ваздуха, вода, земљишта, шума, геолошких ресурса;  

 

5) управљање хемикалијама; 

 

6) управљање отпадом;  

 

7) јонизујућа и нејонизујућа зрачења;  

 
8) заштита од буке и вибрација и др;  

8А) КОНТРОЛА ОПАСНОСТИ ОД ВЕЛИКОГ УДЕСА КОЈИ УКЉУЧУЈЕ 

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И ДР. 
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Санација и ремедијација 

 

Члан 16. 

Правно и физичко лице које деградира животну средину дужно је да изврши 

ремедијацију или на други начин санира деградирану животну средину, у складу са 

пројектима санације и ремедијације.  

 

На пројекте из става 1. овог члана Министарство даје сагласност. 

 

Министар надлежан за послове животне средине (у даљем тексту: министар) 

прописује методологију за израду пројеката санације и ремедијације, осим за пројекте 

експлоатације минералних сировина који су уређени посебним прописима. 

 

 МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: МИНИСТАР) ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И 

РЕМЕДИЈАЦИЈЕ. 
 

Заштита вода 

 

Члан 23. 

Воде се могу користити и оптерећивати, а отпадне воде испуштати у воде уз 

примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност за 

природне процесе или за обнову квалитета и количине воде и који не умањује могућност 

њиховог вишенаменског коришћења. 

 

Заштита и коришћење вода остварује се у оквиру интегралног управљања водама 

предузимањем и спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових 

резерви, квалитета и количина, као и заштитом у складу са посебним законом. 

 

Ради заштите и очувања количина и квалитета подземних резерви вода врше се 

детаљни истражни радови, као и израда биланса резерви подземних вода. 

 

КОРИСНИЦИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ДУЖНИ СУ ДА: 

1) ИЗВРШЕ МЕРЕЊА ОСНОВНОГ НИВОА ЗА ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, ЈОНЕ 

ИЛИ ИНДИКАТОРЕ КОЈИ СУ ПРИРОДНОГ ПОРЕКЛА И/ИЛИ ЧИЈЕ  ПРИСУСТВО У 

ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА МОЖЕ БИТИ ПОСЛЕДИЦА ЉУДСКЕ АКТИВНОСТИ, У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ 

ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА; 

2) ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА  ДОСТАВЕ МИНИСТАРСТВУ 

НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МИНИСТАРСТВУ 

НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ВОДОПРИВРЕДЕ. 

ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ИСПУШТАЈУ СВОЈЕ ОТПАДНЕ 

ВОДЕ У РЕЦИПИЈЕНТ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ДУЖНИ СУ ДА ДОНЕСУ 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ 
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ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ И ЊИМЕ УТВРДЕ РОКОВЕ ЗА ЊИХОВО 

ПОСТЕПЕНО ДОСТИЗАЊЕ.  

МУЉ КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ПРОЦЕСУ ПРЕЧИШЋАВАЊА КОМУНАЛНИХ 

ОТПАДНИХ ВОДА МОРА СЕ ТРЕТИРАТИ, ОДЛАГАТИ  И КОРИСТИТИ НА НАЧИН 

ДА СЕ НЕ УГРОЗИ ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА. 

МУЉ КОЈИ ЈЕ НАСТАО У ПРОЦЕСУ ПРЕЧИШЋАВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ 

ОТПАДНИХ ВОДА МОРА СЕ ТРЕТИРАТИ, ОДЛАГАТИ И КОРИСТИТИ У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ. 

НА СЕДИМЕНТЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПРОПИС КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ГРАНИЧНЕ 

ВРЕДНОСТИ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У СЕДИМЕНТУ И РОКОВИМА ЗА 

ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ВОДЕ. 

Заштита вода остварује се предузимањем мера систематског и контролног праћења 

квалитета вода, смањивањем загађивања вода загађујућим материјама испод прописаних 

граничних вредности и предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за 

њихово пречишћавање, како би се спречило уношење у воде опасних, отпадних и дугих 

штетних материја, као и праћењем утицаја загађених вода на здравље људи, животињски и 

биљни свет и животну средину.  

Заштита вода обухвата и заштиту вода од утицаја прекограничног загађења, тако да 

се обезбеђује очување вода у целини. 

 
Текст пре измен 

Промет угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне 

 

Члан 28. 

Увоз и извоз угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне, њихових 

развојних облика и делова врши се под условом да увоз, односно извоз није забрањен, 

односно да извезена ОДНОСНО УВЕЗЕНА количина или број примерака угрожених и 

заштићених врста дивље флоре и фауне неће угрозити опстанак те врсте у Републици 

Србији, као и под другим условима прописаним законом, на основу дозволе коју издаје 

Министарство. 

 

Транзит угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне, њихових развојних 

облика и делова врши се под условом да је издата извозна дозвола. 

 

Уз захтев за издавање дозволе за увоз и извоз из става 1. овог члана подносилац 

захтева прилаже:  

 

1) мишљење овлашћене научне и стручне организације да се извозом, ОДНОСНО 

УВОЗОМ угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне у траженој количини или 

броју примерака неће угрозити опстанак те врсте у Републици Србији;  

 

2) изјаву увозника, односно извозника у које сврхе ће се користити примерак врсте; 

 

3) другу прописану документацију. 
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НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ  СТАВА 3. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА 

ИЗДАЈУ ПИСАНА СТРУЧНА МИШЉЕЊА, НА ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА, КОЈА СЕ 

ОДНОСЕ НА: 

1) УТВРЂИВАЊЕ ДА ЛИ УВОЗ, ИЗВОЗ, ПОНОВНИ ИЗВОЗ ИЛИ УНОС ИЗ 

МОРА УГРОЖАВА ОПСТАНАК У ПРИРОДИ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, 

ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА; 

2) ПОСТУПАЊЕ СА ЗАПЛЕЊЕНИМ И ОДУЗЕТИМ ПРИМЕРЦИМА; 

3) УСЛОВЕ ЗА ДРЖАЊE ЖИВИХ ПРИМЕРАКА ЖИВОТИЊСКИХ И БИЉНИХ 

ДИВЉИХ ВРСТА У ЗАТОЧЕНИШТВУ; 

4) УТВРЂИВАЊЕ ДА ЛИ СУ ПРИМЕРЦИ  УЗГОЈЕНИ У ЗАТОЧЕНИШТВУ 

ИЛИ ВЕШТАЧКИ РАЗМНОЖЕНИ; 

5) НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА ПРИМЕРАКА; 

6) ПОРЕКЛО ПРИМЕРАКА; 

7) ТАКСОНОМСКО ОДРЕЂИВАЊЕ ДИВЉИХ ВРСТА; 

8)  ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА МЕРА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА НЕЗАКОНИТОГ 

ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА И ТРГОВИНЕ УГРОЖЕНИМ ДИВЉИМ ВРСТАМА. 

Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: 

министар) одређује научне и стручне организације које дају стручне оцене да се извозом, 

ОДНОСНО УВОЗОМ угрожене и заштићене врсте дивље флоре и фауне у траженој 

количини или броју примерака неће угрозити опстанак те врсте у Републици Србији. 

 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: МИНИСТАР) ОДРЕЂУЈЕ НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

КОЈЕ ДАЈУ СТРУЧНА МИШЉЕЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕКОГРАНИЧНИ 

ПРОМЕТ ДИВЉИХ ВРСТА, УСЛОВЕ ЗА ДРЖАЊЕ У ЗАТОЧЕНИШТВУ, 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ДРУГО ПОСТУПАЊЕ СА  ДИВЉИМ ВРСТАМА. 

Министар ближе прописује документацију која се подноси уз захтев из става 3. 

овог члана, садржину и изглед дозволе. 

 

Министарство води регистар издатих дозвола на прописан начин. 

 

 

Управљање отпадом 

 

Члан 30. 

Управљање отпадом спроводи се по прописаним условима и мерама поступања са 

отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, СКЛАДИШТЕЊА, третмана и 

одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за 

управљање отпадом после њиховог затварања. 
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Власник отпада дужан је да предузме мере управљања отпадом у циљу спречавања 

или смањења настајања, поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних 

сировина и коришћење отпада као енергента, односно одлагање отпада. 

 

Просторно и урбанистичко планирање 

 

Члан 34. 

У просторним и урбанистичким плановима обезбедиће се мере и услови заштите 

животне средине, а нарочито: 

 

1) утврђивање посебних режима очувања и коришћења подручја заштићених 

природних добара, изворишта водоснабдевања, термалних и минералних изворишта, 

шума, пољопривредног земљишта, јавних зелених површина, рекреационих подручја и 

бања; 

 

2) одређивање подручја угрожених делова животне средине (загађена подручја, 

подручја угрожена ерозијом и бујицама, експлоатацијом минералних сировина, плавна 

подручја и сл.) и утврђивање мера за санацију ових подручја; 

 

2а) утврђивање мера интегрисане заштите и планирања предела које обухватају 

подручја изван заштићених природних добара, ради уређења дугорочне концепције, 

намене и организације предела и усклађивања вишенаменског коришћења простора које 

угрожава предео (пољопривреда, шумарство, водопривреда, рударство, енергетика, 

саобраћај, становање, рекреације и др.); 

 

2б) утврђивање подручја у којима ће се дугорочно сачувати одговарајуће 

удаљености између објеката у којима је присутна или може бити присутна једна или више 

опасних материја у количинама које су веће од прописаних и стамбених подручја, јавних 

простора, као и подручја од посебног значаја, ради заштите живота и здравља људи и 

животне средине; 

 

3) утврђивање мера и услова заштите животне средине према којима ће се 

користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити 

изградња индустријских и енергетских објеката, објеката за прераду и одлагање отпада 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ПРИПРЕМУ ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ,  ТРЕТМАН, 

ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА, објеката 

инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити 

животна средина. 

 

Услове за обезбеђење мера из става 1. овог члана даје Министарство, орган 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, на захтев органа надлежног 

за припрему и доношење плана, а на основу услова и мишљења надлежних стручних 

организација. 
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УСЛОВЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МЕРА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 2), 2А) И 3) ОВОГ 

ЧЛАНА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, КАО И РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА КОЈИ ОБУХВАТА ТЕРИТОРИЈУ ВИШЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, ДАЈУ НАДЛЕЖНЕ СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

УСЛОВЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МЕРА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2Б) ОВОГ ЧЛАНА ЗА 

ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, КАО И РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

КОЈИ ОБУХВАТА ТЕРИТОРИЈУ ВИШЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДАЈЕ 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ АКО ПЛАН У 

ЦЕЛИНИ ОБУХВАТА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

УСЛОВЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МЕРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ИЗРАДУ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И УРБАНИСТИЧКИХ 

ПЛАНОВА ДАЈЕ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈИ ПО ПОТРЕБИ 

ПРИБАВЉА МИШЉЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 

УСЛОВИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈУ СЕ НА ЗАХТЕВ ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ПРИПРЕМУ И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА. 

 

 

Процена опасности од удеса 

Члан 38.  

 

ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА 

Члан 38.  
 

 

Укључивање у систем управљања и контроле заштите животне средине  

 

Члан 44. 

 

У Републици Србији примењују се домаћи и међународни стандарди и прописи за 

управљање, сертификацију и регистрацију система управљања заштитом животне 

средине. 

 

Правно и физичко лице може сертификовати систем управљања заштитом животне 

средине према СРПС-ИСО 14001, у складу са законом. 

 

Правно и физичко лице може регистровати сертификован систем управљања заштитом 

животне средине ради укључивања у систем управљања и контроле заштите животне 

средине ЕУ (у даљем тексту: систем ЕМАС), у складу са овим законом. 
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СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЧЛАН 44. 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРИМЕЊУЈУ СЕ СРПСКИ СТАНДАРДИ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА 

МОГУ СЕРТИФИКОВАТИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ СРПС-ИСО 14001. 

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА, 

КОЈА ИМАЈУ УСПОСТАВЉЕН СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ МОГУ СЕ УКЉУЧИТИ У СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОВЕРЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СИСТЕМ ЕМАС). 

ЛИЦА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, ПОДНОСЕ ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ПОДАЦИМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА 

ЕВИДЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ, 

ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ, НАЛАЗИ НАДЛЕЖНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДР.), РАДИ УКЉУЧИВАЊА У СИСТЕМ ЕМАС.  

 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ: 

1) ПОДАТКЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ (ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ РЕГИСТРОВАНО, БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ И СЕДИШТЕ); 

2) КРАТАК ОПИС УСПОСТАВЉЕНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

3) ПОДАТКЕ О КОЈИМА ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ВОДЕ СЛУЖБЕНУ 

ЕВИДЕНЦИЈУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;  

4) И ДРУГЕ ПРОПИСАНЕ ПОДАТКЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ 

СЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА, И ТО: 

1) ДОКАЗ О РЕГИСТРАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉА; 

2) КОПИЈА ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ ЗА ЕМАС РЕГИСТРАЦИЈУ; 

3) ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ; 

4) ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА 

МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ЗАТРАЖИТИ ОД ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

ДОДАТНЕ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ПЛАЋА СЕ ТАКСА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ.  

МИНИСТАРСТВО ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗДАТИХ ПОТВРДА. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ: 

1) САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ, 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ, САДРЖИНУ И ОБРАЗАЦ 

ПОТВРДЕ; 

2) САДРЖИНУ, НАЧИН ВОЂЕЊА И ИЗГЛЕД ЕВИДЕНЦИЈЕ. 
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Захтев за регистрацију у систем ЕМАС 

 

 

Члан 45. 

У систем ЕМАС могу се укључити правна и физичка лица која у свом пословању 

испуњавају захтеве система управљања заштитом животне средине који се односе на 

утврђивање и вођење политике, планирање, спровођење, контролу и проверу система 

управљања и примене мера за његово унапређивање. 

 

Ради испуњавања услова за успостављање система управљања заштитом животне 

средине и регистрације у систем ЕМАС правно и физичко лице дужно је да изради 

извештај о утицајима активности, производа и услуга на животну средину, организује и 

спроведе проверу усаглашености система управљања коју врши проверивач. 

 

Регистрација у систем ЕМАС врши се на основу захтева правног и физичког лица 

који се подноси Министарству. 

 

Уз захтев за регистрацију у систем ЕМАС, који се подноси на прописаном обрасцу, 

прилаже се: 

 

1) изјава правног и физичког лица за укључивање у систем ЕМАС са прописаном 

садржином;  

 

2) потврда акредитованог ЕМАС верификатора о тачности навода датих у изјави 

правног и физичког лица о испуњености услова заштите животне средине за укључивање 

у систем ЕМАС. 

 

Одлуку о регистрацији доноси Министарство на основу поднете документације, 

као и на основу инспекцијске контроле о примени прописа о заштити животне средине. 

 

Ближе услове за подношење захтева из става 4. овог члана, као и образац захтева 

прописује министар. 

 

Правно и физичко лице плаћа накнаду за упис у регистар. 

  

Висину накнаде за упис у регистар прописује Влада. 

 

Упис у регистар врши се на период од три године и може се продужити на захтев 

правног и физичког лица. 
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Захтев за продужење регистрације подноси се најкасније 30 дана пре истека рока на 

који је упис извршен. 

 

Провера испуњености услова правног и физичког лица уписаног у регистар врши 

се једном годишње.Текст пре измене 

 

Акредитација 

 

Члан 46. 

Акредитација ЕМАС верификатора и контрола њихових активности врши се у 

складу са законом и другим прописима којима се уређује акредитација. 

 

Акредитовани ЕМАС верификатор проверава испуњеност свих услова прописаних 

за правна и физичка лица која се укључују у систем ЕМАС или су део тог система. 

 

 

Регистри система ЕМАС 

 

Члан 47. 

Министарство води регистар правних и физичких лица укључених у систем ЕМАС. 

 

Подаци из регистра ЕМАС су јавни. 

 

Акредитационо тело које води регистар акредитованих верификатора система 

ЕМАС, дужно је да најмање једном месечно доставља Министарству податке из регистра, 

а на захтев Министарства доставља и податке у вези са поступком акредитације ЕМАС 

верификатора. 

 

На захтев Министарства акредитовани ЕМАС верификатор доставља податке о 

резултатима проверавања система ЕМАС у правном и физичком лицу. 

 

Министарство обезбеђује заштиту података из ст. 3. и 4. овог члана који 

представљају пословну тајну. 

 

Министар прописује садржину, изглед и начин вођења регистра из става 1. овог 

члана. 

Текст пре из 

 

Одбијање уписа и брисање из регистра 

 

Члан 48. 

Министарство ће одбити захтев за упис у регистар ако правно и физичко лице не 

испуњава услове за укључење у систем ЕМАС. 

 

Из регистра система ЕМАС брише се правно и физичко лице: 
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1) ако у прописаном року не поднесе захтев за продужење регистрације са 

попуњеном изјавом, обрасцем регистрације и доказом о уплаћеној накнади; 

 

2) ако се утврди да правно и физичко лице не испуњава један или више услова за 

регистрацију; 

 

3) ако је акредитационо тело доставило Министарству негативан извештај о 

контроли рада акредитованог оцењивача ЕМАС.  

 

Министарство може у случају из става 2. овог члана одлучити да регистрацију 

правног и физичког лица суспендује на одређено време до испуњења услова за 

регистрацију.  

 

 

 

Знак ЕМАС 

 

Члан 49. 

Знак ЕМАС могу користити само правна и физичка лица која су регистрована у 

систем ЕМАС у случајевима и на начин утврђен у складу са законом. 

 

 

Овлашћење за доношење прописа 

 

Члан 50. 

Министар прописује: 

 

1) захтеве за успостављање и спровођење система управљања заштитом животне 

средине; 

 

2) садржину извештаја о утицајима активности, производа и услуга на животну 

средину;  

 

3) садржину изјаве за укључивање у систем ЕМАС и доступност информација о 

систему ЕМАС јавности; 

 

4) начин провере система ЕМАС унутар правног и физичког лица и садржај 

извештаја оцењивача;  

 

5) садржину, излед и употребу знака ЕМАС.  

 

Санациони план  

Члан 66.  
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Санациони план доноси се када загађење на одређеном простору превазилази 

ефекте мера које се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или 

постоји ризик од трајног нарушавања квалитета или штете у животној средини. 

Санациони план Влада доноси у случају: 

1) када ниво и обим деградације животне средине превазилази санационе 

могућности аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;  

2) када је одговорни субјект непознат, а загађеност животне средине изазива 

штетне последице преко граница Републике Србије; 

3) када је одговорни субјекат ван јурисдикције Републике Србије, а загађеност 

животне средине изазива штетне последице на њеној територији;  

4) када загађеност животне средине угрожава подручје од изузетног значаја за 

Републику Србију или на њему изазива штетне последице;  

5) када је потребно предузети хитне и интервентне мере у ванредним случајевима. 

Ако се накнадно утврди загађивач који је одговоран за загађивање, орган који је 

сносио трошкове санације животне средине захтева накнаду трошкова.  

У САНАЦИОНИ ПЛАН ВЛАДЕ УНОСЕ СЕ ПРОПИСИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

ЗА САНАЦИЈУ КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА И ДРУГИ ПРОПИСИ О ДРЖАВНОЈ 

ПОМОЋИ КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА 

САНАЦИЈУ КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА. 

У случају прекорачења прописаних нивоа емисија и других активности које су 

довеле до деградације животне средине, загађивач је дужан да о свом трошку уради и 

реализује санациони план. 

Информациони систем 

Члан 74.  

Ради ефикасног идентификовања, класификовања, обраде, праћења и евиденције 

природних вредности и управљања животном средином у Републици Србији успоставља 

се и води информациони систем заштите животне средине (у даљем тексту: 

информациони систем). 

 

Информациони систем обезбеђује формирање, класификовање, ОБРАДУ, 

одржавање, презентацију и дистрибуцију нумеричких, описних и просторних база 

података о: квалитету медијума животне средине, праћењу стања и заштити животне 

средине, законодавним, административним и организационим и стратешким мерама, 

научно-техничким информацијама о планским мерама превенције и размену информација 

са другим информационим системима и др. 
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Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине. 

 

Информациони систем обезбеђује приступ другим информационим системима и 

хармонизацију свих релевантних информација и података на националном и 

међународном нивоу. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УСПОСТАВЉА И ВОДИ 

НАЦИОНАЛНИ МЕТАРЕГИСТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ КОЈИ 

ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА. 

НАЦИОНАЛНИ МЕТАРЕГИСТАР ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА ПОДАТАКА И ПОРТАЛ КА ПОСТОЈЕЋИМ 

БАЗАМА И ДОКУМЕНТИМА СА ИНФОРМАЦИЈАМА ИЗ ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ РАЗЛИЧИТИХ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

НАЦИОНАЛНИ МЕТАРЕГИСТАР). 

Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, 

методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као 

и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност. 

 

 

Достављање информација на захтев 

 

Члан 79.  

Информације које се односе на заштиту животне средине надлежни орган доставља 

подносиоцу захтева у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Ако су информације из става 1. овог члана обимне или би њихова припрема 

захтевала дужи временски период, рок за достављање је 60 дана од дана подношења 

захтева. 

Трошкове достављања информација из става 1. овог члана сноси подносилац 

захтева. 

Министар прописује висину трошкова из става 3. овог члана, у зависности од 

обима и природе информација. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ЗАХТЕВ 

ЧЛАН 79. 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ДОСТАВЉА 

ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА ШТО ЈЕ МОГУЋЕ ПРЕ ИЛИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 

ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА. 

АКО ЈЕ  ОБИМ И СЛОЖЕНОСТ ИНФОРМАЦИЈА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

ТАКВА ДА СЕ НЕ МОЖЕ ПРИПРЕМИТИ У РОКУ  ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, РОК 

ЗА ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ ЈЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА О 

ПРОДУЖЕЊУ РОКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И ЊЕГОВИМ РАЗЛОЗИМА, ШТО ЈЕ 
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МОГУЋЕ ПРЕ, А У СВАКОМ СЛУЧАЈУ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ОД 30 ДАНА ОД ДАНА 

ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА.  

АКО ЈЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ УОПШТЕН, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОБАВЕШТАВА, 

ШТО ЈЕ МОГУЋЕ ПРЕ, ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, И НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА  ДА ЗАХТЕВ ПРЕЦИЗИРА И ПОМАЖЕ МУ У ТОМЕ, 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА О КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ РЕГИСТАРА, 

ОДНОСНО НАЦИОНАЛНОГ МЕТАРЕГИСТРА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН, НА ЗАХТЕВ,  ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

О МЕСТУ ГДЕ ЈЕ МОГУЋЕ НАЋИ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 3. СТАВ 1. ТАЧКА 

33Б) ПОДТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, АКО СУ ДОСТУПНЕ, А КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА  

ПРОЦЕДУРЕ МЕРЕЊА, УКЉУЧУЈУЋИ АНАЛИЗЕ, УЗОРКОВАЊЕ И ПРЕД-ТРЕТМАН 

УЗОРАКА, КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ ЋЕ ГА 

УПУТИТИ НА СТАНДАРДИЗОВАНУ ПРОЦЕДУРУ КОЈА ЈЕ КОРИШЋЕНА. 

ТРОШКОВЕ ДОСТАВЉАЊА ИНФОРМАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ВИСИНУ ТРОШКОВА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, 

У ЗАВИСНОСТИ ОД ОБИМА И ПРИРОДЕ ИНФОРМАЦИЈА. 

 

 

Одбијање захтева за достављање информација 

 

Члан 80.  

Захтев за достављање информација које се односе на заштиту животне средине 

ИНФОРМАЦИЈE О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ може бити одбијен ако би њихово 

објављивање негативно утицало на: 

 

1) поверљивост рада државних органа када је она предвиђена законом; 

 

2) међународне односе, одбрану земље и јавну безбедност; 

 

3) рад правосудних органа; 

 

4) поверљивост комерцијалних и индустријских података када је таква 

поверљивост предвиђена законом, осим информација о емисијама које угрожавају 

животну средину; 

 

5) права интелектуалне својине; 

 

6) поверљивост личних података, односно досијеа када је она предвиђена законом; 

 

7) интересе трећих лица која поседују информације, а која нису обавезна да их 

пруже, односно нису сагласна са њиховим објављивањем; 

 

9) заштиту животне средине на коју се таква информација односи, као што је 

локација ретких врста дивље флоре и фауне. 
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ОДРЕДБА СТАВА 1. ТАЧКА 6),  ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И 

МЕЂУНАРОДНИМ ПРОПИСА У ОВОЈ ОБЛАСТИ. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ МОЖЕ 

БИТИ ОДБИЈЕН АКО: 

1) ОРГАН ЈАВНE ВЛАСТИ КОМЕ ЈЕ ЗАХТЕВ УПУЋЕН НЕ ПОСЕДУЈЕ 

ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ;  

2) ЈЕ ОЧИГЛЕДНО НЕРАЗУМАН; 

3) ЈЕ САЧИЊЕН НА ПРЕВИШЕ УОПШТЕН НАЧИН, АКО СУ ПРЕДУЗЕТЕ 

РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 79. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА; 

4) СЕ ОДНОСИ НА ПОДАТКЕ КОЈИ СУ У ФАЗИ ИЗРАДЕ ИЛИ НА 

НЕЗАВРШЕНЕ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ПОДАТКЕ; 

5) СЕ ОДНОСИ НА МЕЂУСОБНУ КОМУНИКАЦИЈУ ОРГАНА ЈАВНЕ 

ВЛАСТИ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ЈАВНИ ИНТЕРЕС КОМЕ СЛУЖИ ОТКРИВАЊЕ 

ИНФОРМАЦИЈА.  

У СЛУЧАЈУ ОДБИЈАЊА ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПОДАТКЕ КОЈИ СУ 

У ФАЗИ ИЗРАДЕ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН У ОДГОВОРУ НАВОДИ НАЗИВ ОРГАНА 

КОЈИ ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛ, КАО И ПРОЦЕЊЕНО ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА 

ЊЕГОВУ КОНАЧНУ ИЗРАДУ.  

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ТУМАЧЕ СЕ 

НА РЕСТРИКТИВАН НАЧИН, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР, У СВАКОМ КОНКРЕТНОМ 

СЛУЧАЈУ, ЈАВНИ ИНТЕРЕС КОМЕ СЛУЖИ ОТКРИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА. 

У СВАКОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ СЛУЧАЈУ, ЈАВНИ ИНТЕРЕС КОМЕ  СЛУЖИ 

ОТКРИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОДМЕРАВА СЕ У ОДНОСУ НА ИНТЕРЕС КОМЕ 

СЛУЖИ ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН НЕ МОЖЕ НА ОСНОВУ СТАВА 1.  ТАЧ. 1), 4), 6), 7) И 8) 

ОВОГ ЧЛАНА ОДБИТИ ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О 

ЕМИСИЈАМА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. 

 

 

Учешће јавности у одлучивању 

 

Члан 81. 

Јавност има право да, у складу са законом, учествује у поступку доношења одлука 

о: 

1) стратешкој процени утицаја планова и програма на животну средину; 

 

2) процени утицаја пројеката чија реализација може довести до загађивања животне 

средине или представља ризик по животну средину и здравље људи; 

 

3) одобравању рада нових, односно постојећих постројења. 
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Учешће јавности у погледу стратешке процене утицаја обезбеђује се у оквиру 

излагања просторног и урбанистичког плана, односно другог плана или програма из члана 

35. овог закона на јавни увид. 

Учешће јавности у одлучивању о процени утицаја пројеката на животну средину 

спроводи се у оквиру јавне презентације пројекта и јавне расправе. 

 

Учешће јавности у одлучивању о пуштању у рад нових, односно постојећих 

постројења спроводи се у току издавања дозволе за интегрисано спречавање и контролу 

загађивања, ОДНОСНО ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ . 

 

Заинтересована јавност се преко јавног огласа обавештава о поступку доношења 

одлука и учествује у поступку достављањем мишљења, коментара и сугестија надлежном 

органу и благовремено се обавештава о донетој одлуци. 

 

1.3. Средства буџета и међународне финансијске помоћи 

Коришћење средстава 

Члан 89. 

Финансирање из наменских средстава буџета и средстава међународне финансијске 

помоћи врши се преко Фонда за заштиту животне средине, у складу са овим законом. 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЧЛАН 89. 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ, БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ФОНДОВА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ФОНДОВА, ДОНАЦИЈА, 

ПОКЛОНА, ПРИЛОГА, ПОМОЋИ И ДР. ЗА ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЗАКОНА, КРЕДИТА МЕЂУНАРОДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТИТУЦИЈА И ДРУГИХ ИЗВОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

СРЕДСТВА ИЗ СТАВА 1. OВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ КОРИСТИТИ ЗА НАМЕНЕ 

ОДРЕЂЕНЕ ОВИМ И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА. 
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1.4. Фонд за заштиту животне средине  

1.4. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Оснивање Фонда 

Члан 90. 
Ради обезбеђивања финансијских средстава за подстицање заштите и 

унапређивања животне средине у Републици Србији оснива се Фонд за заштиту животне 

средине (у даљем тексту: Фонд). 

Фонд има својство правног лица са јавним овлашћењима. 

Седиште Фонда је у Београду. 

ОСНИВАЊЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЧЛАН 90. 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: БУЏЕТСКИ ФОНД) ОСНИВА СЕ РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА 

ПОСЕБНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ЗАШТИТЕ И 

УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

СРЕДСТВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ РАДИ 

ОСТВАРИВАЊА ЦИЉА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВОДИЋЕ СЕ ОДВОЈЕНО У 

ОКВИРУ ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА НА ПОВЕЗАНИМ ЕВИДЕНЦИОНИМ 

КОНТИМА. 

БУЏЕТСКИ ФОНД СЕ ОСНИВА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ БУЏЕТСКИ СИСТЕМ. 

БУЏЕТСКИМ ФОНДОМ УПРАВЉА МИНИСТАРСТВО. 

ПРИХОДИ БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЧЛАН 91. 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ: 

1) ИЗ АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ТЕКУЋУ 

ГОДИНУ; 

2) НАМЕНСКИХ СРДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСТВАРЕНИХ 

ОД НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 

3) ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА; 

4) ИЗ НАПЛАТЕ КАЗНИ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ, ПРЕКРШАЈЕ И 

КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 
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ВЛАДА ДОНОСИ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ И 

МЕРА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УГОВОРИМА, КАО И 

МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА ЧИЈИ ЈЕ ПОТПИСНИК РЕПУБЛИКА СРБИЈА. 

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА 

ЧЛАН 92. 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ДОДЕЉУЈУ СЕ КОРИСНИЦИМА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА У СВРХУ ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИТЕ И 

УНАПРЕЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, А НА ОСНОВУ ЈАВНИХ КОНКУРСА КОЈЕ 

ОБЈАВЉУЈЕ МИНИСТАРСТВО. 

 

СРЕДСТВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ДОСТУПНА СУ ПРАВНИМ И ФИЗИЧКИМ 

ЛИЦИМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈА 

ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ОСНОВУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА. 

УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗАКЉУЧУЈЕ МИНИСТАРСТВО СА 

КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ 

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА, УСЛОВЕ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА, КРИТЕРИЈУМЕ И МЕРИЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА, КАО И НАЧИН ПРАЋЕЊА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И 

УГОВОРЕНИХ ПРАВА И ОБАВЕЗА. 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

ЧЛАН 93. 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ, НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ИЗ ЧЛАНА 91. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, А НАРОЧИТО 

ЗА:  

1) ЗАШТИТУ, ОЧУВАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, ВОДЕ, 

ЗЕМЉИШТА И ШУМА, КАО И СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И 

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА АДАПТАЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ЗАШТИТУ ОЗОНСКОГ 

ОМОТАЧА;  

2) САНАЦИЈУ ОДЛАГАЛИШТА ОТПАДА, ПОДСТИЦАЊЕ СМАЊЕЊА 

НАСТАЈАЊА ОТПАДА, ПОНОВНУ УПОТРЕБУ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО 

ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА;  
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3) УВОЂЕЊЕ ЧИСТИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА И ОБАВЉАЊЕ 

АКТИВНОСТИ, КАО И ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЗАХТЕВИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ;  

4) ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРОИЗВОДЕ КОЈИ СМАЊУЈУ ОПТЕРЕЋЕЊЕ И 

ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;  

5) ЗАШТИТУ И ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА, УКЉУЧУЈУЋИ ЗБРИЊАВАЊЕ 

И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОДУЗЕТИХ ИЛИ ЗАПЛЕЊЕНИХ ПРИМЕРАКА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И 

ФАУНЕ, КАО И ГЕОДИВЕРЗИТЕТА;  

6) ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА;  

7) УНАПРЕЂИВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 

8) ПОДСТИЦАЊЕ КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ;  

9) ПОДСТИЦАЊЕ ЧИСТИЈЕГ ТРАНСПОРТА;  

10) ПОДСТИЦАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА; 

11) УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ИНФОРМИСАЊА О СТАЊУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И 

УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ;  

12) ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВНИХ, ИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ 

СТУДИЈА, ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ДЕМОНСТРАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ;  

13) ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА РАДИ СПРЕЧАВАЊА УДЕСА, 

ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА, 

УКЉУЧУЈУЋИ РЕКУЛТИВАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ЗАГАЂЕНОГ ПРОСТОРА У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 66. ОВОГ ЗАКОНА; 

14) САНАЦИЈУ КОНТАМИНИРАНОГ ЗЕМЉИШТА ОСИРОМАШЕНИМ 

УРАНИЈУМОМ И ПОСЛЕДИЦА ЊЕГОВОГ ДЕЈСТВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ; 

15) РЕКУЛТИВАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ИСТОРИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА 

(ЈАЛОВИШТА, ИНДУСТРИЈСКЕ ДЕПОНИЈЕ СЛ.); 

16) ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И ЈАЧАЊА 

ЈАВНЕ СВЕСТИ О ПИТАЊИМА ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА; 

17) ФИНАНСИРАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
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КОРИСНИК СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ДУЖАН ЈЕ ДА ДОДЕЉЕНА 

СРЕДСТВА КОРИСТИ У СВРХУ ЗА КОЈУ СУ ДОДЕЉЕНА, НА НАЧИН И У 

РОКОВИМА УТВРЂЕНИМ УГОВОРОМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА. 

АКО КОРИСНИК ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА НЕ КОРИСТИ НА НАЧИН И ЗА 

СВРХУ УТВРЂЕНУ УГОВОРОМ, ДУЖАН ЈЕ ДА НЕНАМЕНСКИ УТРОШЕНА 

СРЕДСТВА ВРАТИ БУЏЕТСКОМ ФОНДУ, А ЗА ШТЕТУ НАНЕСЕНУ БУЏЕТСКОМ 

ФОНДУ ОДГОВАРА НА НАЧИН УТВРЂЕН УГОВОРОМ О КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА И ЗАКОНОМ. 

Фондови покрајине и локалне самоуправе 

Члан 100. 

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у обавези су да отворе 

буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем.  

Накнаде остварене по основу чл. 85. и 85а и 87. овог закона приход су буџетског 

фонда из става 1. овог члана.  

Средства буџетског фонда користе се наменски, за финансирање акционих и 

санационих планова у складу са Националним програмом, односно за финансирање 

програма и планова аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе из члана 68. овог 

закона.  

Средства буџетског фонда користе се на основу утврђеног програма коришћења 

средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно 

јединице локалне самоуправе.  

Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да прибави сагласност 

Министарства на предлог програма коришћења средстава буџетског фонда из става 1. овог 

члана.  

Извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде из чл. 85, 85а и 87. 

овог закона, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, достављају 

Министарству најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, односно на 

захтев Министарства. 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОСНИВАЈУ БУЏЕТСКИ ФОНД У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

БУЏЕТСКИ СИСТЕМ.  

БУЏЕТСКИ ФОНД ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ ПРИХОДА 

ОСТВАРЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦЕ 
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ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПО ОСНОВУ ЧЛ. 85, 85А СТАВ 3. И 87. ОВОГ ЗАКОНА И 

ДРУГИХ ИЗВОРА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.  

СРЕДСТВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА КОРИСТЕ СЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НА ОСНОВУ УТВРЂЕНОГ 

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА КОЈИ ДОНОСИ 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ У СКЛАДУ СА АКЦИОНИМ И САНАЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ИЗ 

ЧЛАНА 68. ОВОГ ЗАКОНА, ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОЈ САГЛАСНОСТИ 

МИНИСТАРСТВА.  

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА, 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДОСТАВЉАЈУ 

МИНИСТАРСТВУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. МАРТА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕТХОДНУ 

ГОДИНУ, ОДНОСНО НА ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА. 

 

Члан 101. 

За правна и физичка лица која примењују технологије, производе и стављају у 

промет производе чији је утицај повољнији од других сличних, односно који користе 

обновљиве изворе енергије (сунце, ветар, биогас и др.), опрему и уређаје који непосредно 

служе заштити животне средине, могу се утврдити пореске, царинске и друге олакшице 

или ослобађања од обавезе плаћања, под условима и на начин утврђен посебним законом. 

За потрошаче који организовано враћају коришћене и неупотребљиве уређаје или 

њихове делове, производе или њихову амбалажу, произвођаче који обезбеде њихову 

рециклажу или уклањање, односно смањују негативни утицај својих активности на 

животну средину на други организован начин, могу се утврдити посебне подстицајне мере 

у виду субвенција, депозита и његовог рефундирања, под условима и на начин утврђен 

посебним законом.  

ЗА ПОТРОШАЧЕ КОЈИ ОРГАНИЗОВАНО ВРАЋАЈУ КОРИШЋЕНЕ И 

НЕУПОТРЕБЉИВЕ УРЕЂАЈЕ ИЛИ ЊИХОВЕ ДЕЛОВЕ, ПРОИЗВОДЕ ИЛИ ЊИХОВУ 

АМБАЛАЖУ, ПРОИЗВОЂАЧЕ ПЛАСТИЧНИХ КЕСА – ТРЕГЕРИЦА, ОПЕРАТЕРЕ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ОТПАДА И 

ДРУГЕ СУБЈЕКТЕ У СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ, МОГУ СЕ УТВРДИТИ 

ПОСЕБНЕ ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ У ВИДУ СУБВЕНЦИЈА, ДЕПОЗИТА И ЊЕГОВОГ 

РЕФУНДИРАЊА, ПОД УСЛОВИМА И НА НАЧИН УТВРЂЕН ОВИМ И ПОСЕБНИМ 

ЗАКОНОМ. 

ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ ВРСТУ, ВИСИНУ, КРИТЕРИЈУМЕ, УСЛОВЕ И НАЧИН 

ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПРЕМА  КЛАСИФИКАЦИЈИ КОРИСНИКА 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА. 

Права и дужности инспектора 
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Члан 110. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује: 

 

1) да ли се управљање, односно одрживо коришћење и заштита природних ресурса и 

добара врши према стратешким документима и условима и мерама утврђеним у складу са 

овим законом; 

 

2) да ли се сакупљање или стављање у промет дивље флоре и фауне, њихових 

развојних облика и делова врши у складу са прописаним условима; 

 

3) да ли се увоз, извоз и транзит угрожених и заштићених врста дивље флоре и 

фауне, њихових развојних облика и делова врши у складу са прописаним условима; 

 

4) да ли се спроводе мере и услови заштите животне средине у планирању и 

изградњи;  

 

5) да ли су испуњени захтеви квалитета животне средине и емисије; 

 

6) да ли су испуњени услови за рад постројења и обављање активности; 

 

7) да ли су испуњени услови за укључивање у систем ЕМАС, односно поступање 

правног и физичког лица укљученог у систем ЕМАС у складу са прописаним условима; 

 

8) да ли се знак ЕМАС користи на прописан начин; 

 

9) да ли се домаће или увезене технологије или процеси примењују, односно 

производња и стављање у промет производа, полупроизвода и сировина врши у складу са 

прописаним нормама заштите животне средине; 

 

10) да ли се примењују прописане забране производње и промета одређених 

производа и вршења одређених активности; 

 

11) да ли се еколошки знак за производе, процесе или услуге користи на прописан 

начин;  

 

12) да ли се увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач врши у складу са 

овим законом; 

 

13) да ли се увоз, извоз и транзит отпада врши у складу са овим законом; 

 

14) да ли се са опасним материјама у производњи, употреби, промету, преради, 

складиштењу и одлагању поступа у складу са прописаним мерама; 
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14а) да ли оператер има прописана документа и да ли предузима мере за спречавање 

хемијског удеса и ограничавања утицаја тог удеса на живот и здравље људи и животну 

средину утврђене тим документима; 

 

15) да ли се спроводе Национални програм, акциони и санациони планови; 

 

16) да ли се спроводи мониторинг стања животне средине; 

 

16А) ДА ЛИ СЕ ВРШЕ МЕРЕЊА ОСНОВНОГ  НИВОА ЗА ЗАГАЂУЈУЋЕ 

МАТЕРИЈЕ, ЈОНЕ ИЛИ ИНДИКАТОРЕ У ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА;  

16Б) ДА ЛИ ЈЕ ДОНЕТ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ 

ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ И У ЊЕМУ УТВРЂЕНИ РОКОВИ ЗА ПОСТЕПЕНО 

ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА; 

 

17) да ли се води информациони систем и регистар извора загађивања животне 

средине; 

 

18) да ли се средства фонда наменски користе; 

 

19) да ли се спроводе обавезе из ратификованих међународних уговора у области 

заштите животне средине; 

 

19а) идентитет субјекта надзора и других лица на основу личне карте, пасоша и 

других исправа; 

 

20) да ли се спроводе друге прописане мере и услови заштите животне средине. 

 

Контролу увоза, извоза или транзита из става 1. овог члана врши повремено 

републички инспектор на граници. 
Текст пре измене 

Овлашћења инспектора 

 

Члан 111. 

У вршењу послова из члана 110. овог закона инспектор је овлашћен да: 

 

1) нареди у одређеном року отклањање неправилности у спровођењу мера заштите, 

рекултивације и санације животне средине при коришћењу природних ресурса и добара; 

 

2) забрани коришћење или употребу природних ресурса и добара без одобрења или 

противно одобрењу и наложи санацију, односно предузимање других одговарајућих мера 

заштите; 

 

2А) НАРЕДИ ДА СЕ ИЗВРШИ МЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ  НИВОА ЗА ЗАГАЂУЈУЋЕ 

МАТЕРИЈЕ, ЈОНЕ ИЛИ ИНДИКАТОРЕ У ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА И ДОСТАВИ 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ МЕРЕЊУ;  
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2Б) НАРЕДИ ДА СЕ ДОНЕСЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ 

ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ И У ЊЕМУ УТВРДЕ 

РОКОВИ ЗА ЊИХОВО ПОСТЕПЕНО ДОСТИЗАЊЕ; 

 

3) забрани уношење и гајење флоре и фауне иностраног порекла ради слободног 

насељавања у природи, а које би могле угрозити аутохтоне врсте и њихово 

распрострањење; 

 

4) забрани уништавање или оштећивање дивље флоре и фауне и њихових станишта; 

 

5) забрани сакупљање или стављање у промет дивље флоре и фауне, њихових 

развојних облика и делова без дозволе; 

 

6) забрани увоз и извоз угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне, 

њихових развојних облика и делова чији је промет забрањен међународним уговорима; 

 

7) забрани увоз и извоз угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне, 

њихових развојних облика и делова чији је промет дозвољен ако се врши без дозволе;  

 

8) забрани изградњу и употребу постројења, односно комплекса и обављање 

активности ако нису испуњени прописани захтеви и нормативи у погледу емисије и нивоа 

загађујућих материја, ако немају одговарајућу и исправну опрему и уређаје којима се 

смањује или спречава емисија загађујућих материја или енергије или ако нису предузете 

друге мере и услови заштите животне средине;  

 

9) забрани производњу и промет превозних средстава која не испуњавају услове у 

погледу емисије за мобилне изворе загађивања; 

 

10) забрани испуштање загађујућих и опасних материја, отпадних вода или енергије 

у ваздух, воду и земљиште на начин и у количинама, односно концентрацијама или 

нивоима изнад прописаних; 

 

11) забрани коришћење знака ЕМАС супротно одредбама овог закона; 

 

12) забрани рад, употребу или коришћење технологије, технолошког процеса, које по 

одредбама овог закона нису дозвољене; 

 

13) забрани употребу или коришћење производа, полупроизвода или сировина које 

по одредбама овог закона нису дозвољене; 

 

14) наложи да се у случају сумње одређена технологија, складиштење, технолошки 

процес, производ, полупроизвод или сировина испитају у погледу могућег штетног 

утицаја на животну средину и привремено забрани њихову употребу или коришћење док 

се резултати испитивања не доставе на увид;  
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15) обустави рад уређаја док се не испита ефикасност уређаја који служе за уклањање 

или пречишћавање загађујућих материја за које нису прописане граничне вредности;  

 

16) забрани стављање у промет сировина, полупроизвода или производа који немају 

видљиву ознаку о могућој штетности по животну средину; 

 

17) забрани коришћење еколошког знака противно одредбама овог закона; 

 

18) забрани увоз опасног отпада иностраног порекла; 

 

19) забрани увоз, извоз и транзит отпада супротно одредбама овог закона и нареди да 

се врати пошиљаоцу; 

 

20) забрани рад севесо постројења, односно комплекса када се мере предвиђене у 

Политици превенције удеса или Извештају о безбедности или Плану заштите од удеса не 

спроводе или се недовољно спроводе; 

 

21) нареди израду Политике превенције удеса или Извештаја о безбедности или 

Плана заштите од удеса и предузимање одговарајућих превентивних и других мера 

заштите животне средине од опасних материја, у складу са овим законом; 

21А) НАРЕДИ ДА СЕ ДОКУМЕНТ ПОЛИТИКЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСА 

УСАГЛАСИ СА ЧЛАНОМ 58А; 

22) забрани рад севесо постројења, односно комплекса ако у одређеном року није 

достављено Обавештење, Политика превенције удеса или Извештај о безбедности или 

План заштите од удеса; 

 

23) у случају удеса нареди предузимање интервентних мера и поступака реаговања 

на удес, спровођење мера у складу са Планом заштите од удеса, ангажовање људи, 

средстава и предузимање мера санације и спречавања ширења загађења од хемијског 

удеса; 

 

24) нареди обављање мониторинга на прописан начин;  

 

25) нареди спровођење мера заштите животне средине, у складу са овим законом; 

 

26) забрани располагање средствима са рачуна правног лица, предузетника и 

физичког лица на основу извршног закључка;  

 

27) узима узорке земљишта, вода, отпада, ваздуха преко овлашћене организације; 

 

28) у поступку принудног извршења решења изврши печаћење просторија, 

постројења, односно комплекса, опреме или простора због којих је дошло или је могло 

доћи до загађивања или оштећивања животне средине, у складу са законом; 

 

29) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року. 
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На решења инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба, ако овим 

законом није друкчије прописано. 

 

Жалба из става 2. овог члана изјављује се надлежном органу у року од 15 дана од 

дана пријема решења и не задржава извршење решења.  

 

Решење инспектора из става 1. тач. 6), 7), 19) и 20) овог члана је коначно. 

 

Против решења из става 4. овог члана може се водити управни спор. 

 

2. Прекршаји 

 

Члан 117. 

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

 

1) НЕ ИЗВРШИ МЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ  НИВОА ЗА ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, 

ЈОНЕ ИЛИ ИНДИКАТОРЕ У ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА И НЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О 

ИЗВРШЕНОМ МЕРЕЊУ (ЧЛАН 23. СТАВ 3);  

 1А) НЕ ДОНЕСЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ 

ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ И У ЊЕМУ НЕ УТВРДИ 

РОКОВЕ ЗА ПОСТЕПЕНО ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ 

ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ (ЧЛАНА 23. СТАВ 4);  

 

1)  1б) производи и/или ставља у промет превозна средства која не испуњавају услове 

у погледу емисије за мобилне изворе загађивања (члан 40. став 3); 

 

2) користи знак ЕМАС, а није регистрован у систем ЕМАС (члан 49); 

 

3) на декларацији сировине, полупроизвода или производа не упозори на загађење 

животне средине и штету по здравље људи које сировина, полупроизвод или производ, 

односно њихово паковање узрокује или може узроковати у животној средини (члан 52. 

став 1); 

 

4) употребљава еколошки знак супротно одредбама члана 53. овог закона;  

 

5) не достави Обавештење из члана 59. став 1. овог закона; 

 

6) не достави Извештај о безбедности и План заштите од удеса Министарству са 

подацима из члана 60а овог закона; 

 

7) не поступи у складу са чланом 60в овог закона; 

 

8) не поступи у складу са чланом 60ј овог закона; 

 

9) врши мониторинг без овлашћења (члан 71. став 1); 
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10) не врши мониторинг и праћење других утицаја на стање животне средине (члан 

72); 

 

11) не доставља податке из мониторинга на прописан начин (члан 73);  

 

12) не доставља податке од значаја за вођење регистра извора загађивања животне 

средине на прописан начин (члан 75. став 5); 

 

13) не омогући инспектору обављање контроле, односно не поступи по решењу 

инспектора (члан 111).  

 

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са 

висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге ствари која 

је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности. 

 

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

новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара. 

 

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране вршења 

одређене делатности у трајању до три године, а одговорном лицу да врши одређене 

послове у трајању до једне године. 

 
Члан 117а 

Новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник 

ако: 

 

1) користи природне ресурсе и добра, без сагласности Министарства (члан 15. став 1); 

 

2) не изврши ремедијацију или на други начин не санира деградирану животну 

средину (члан 16. став 1); 

 

3) врши ремедијацију или на други начин санира деградирану животну средину, без 

сагласности Министарства (члан 16. став 2); 

 

3А) НЕ ИЗВРШИ МЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ  НИВОА ЗА ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, 

ЈОНЕ ИЛИ ИНДИКАТОРЕ У ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА И НЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О 

ИЗВРШЕНОМ МЕРЕЊУ (ЧЛАН 23. СТАВ 3); 

3Б) НЕ ДОНЕСЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ 

ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ И У ЊЕМУ НЕ УТВРДИ РОКОВЕ ЗА 

ПОСТЕПЕНО ДОСТИЗАЊЕ ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ 

МАТЕРИЈА У ВОДЕ (ЧЛАН 23. СТАВ 4); 

4) сакупља или ставља у промет одређене врсте дивље флоре и фауне, њихове 

развојне облике и делове, без дозволе Министарства, односно супротно условима 

утврђеним у дозволи (члан 27. став 4); 
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5) извози или увози заштићене врсте дивље флоре и фауне, њихове развојне облике и 

делове, без дозволе Министарства (члан 28. став 1); 

 

6) производи и/или ставља у промет превозна средства која не испуњавају услове у 

погледу емисије за мобилне изворе загађивања (члан 40. став 3); 

 

7) на декларацији сировине, полупроизвода или производа не упозори на загађење 

животне средине и штету по здравље људи које сировина, полупроизвод или производ, 

односно њихово паковање узрокује или може узроковати у животној средини (члан 52. 

став 1); 

 

8) не поступа у складу са одредбама члана 58. став 1. овог закона; 

 

9) не достави Обавештење из члана 59. овог закона; 

 

10) не достави Извештај о безбедности и План заштите од удеса Министарству са 

подацима из члана 60а овог закона; 

 

11) не поступи у складу са чланом 60в овог закона; 

 

12) не поступи у складу са чланом 60ј овог закона; 

 

13) врши мониторинг без овлашћења (члан 71. став 1); 

 

14) не врши мониторинг и праћење других утицаја на стање животне средине (члан 

72); 

 

15) не доставља податке из мониторинга на прописан начин (члан 73);  

 

16) не доставља податке од значаја за вођење регистра извора загађивања животне 

средине на прописан начин (члан 75. став 5); 

 

17) не омогући инспектору обављање контроле, односно не поступи по решењу 

инспектора (члан 111). 

 

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране вршења 

делатности у трајању до три године. 

 

Члан 118.  

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана казниће се 

за прекршај физичко лице ако: 

 

1) узнемирава, злоставља, озлеђује и уништава дивљу фауну, односно разара њена 

станишта (члан 27. став 2); 
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2) уништава, кида или на други начин пустоши дивљу флору, односно уништава и 

разара њена станишта (члан 27. став 3); 

 

3) сакупља или ставља у промет одређене врсте дивље флоре и фауне, њихове 

развојне облике и делове, без дозволе Министарства, односно супротно условима 

утврђеним у дозволи (члан 27. став 4);  

 

4) извози или увози заштићене врсте дивље флоре и фауне, њихове развојне облике и 

делове, без дозволе Министарства (члан 28. став 1). 

 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана казниће се 

за прекршај физичко лице - акредитовани ЕМАС верификатор, ако на захтев 

Министарства не доставља податке о поступку проверавања система ЕМАС у правном и 

физичком лицу (члан 47. став 4). 

 

Члан 120. 

Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у 

органу управе, односно јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши 

јавна овлашћења ако:  

 

1) изда одобрење за коришћење природног ресурса или добра, без сагласности 

Министарства (члан 15. став 1);  

 

2) изда сагласност на пројекат санације и ремедијације без прописане методологије за 

израду пројекта санације и ремедијације (члан 16. став 2); 

 

3) изда дозволу без прибављеног мишљења организације надлежне за заштиту 

природе (члан 27. став 4); 

 

4) изда дозволу без прописане документације или не води регистар издатих дозвола на 

прописан начин (члан 28. став 3); 

 

5) припреми просторни или урбанистички план без услова за обезбеђење мера 

заштите животне средине из члана 34. овог закона; 

 

6) не обавештава јавност и не донесе акт о увођењу посебних мера у случајевима из 

члана 42. став 1. овог закона; 

 

7) изврши регистрацију правног и физичког лица у систем ЕМАС супротно одредбама 

члана 45. овог закона; 

 

8) не води регистар правних и физичких лица укључених у систем ЕМАС (члан 47. 

став 1); 

 

8) НЕ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПОДАТАКА РАДИ УКЉУЧИВАЊА У СИСТЕМ ЕМАС 

(ЧЛАН 44); 



33 
 

9) одбије упис и врши брисање из регистра супротно члану 48. овог закона; 

 

10) не донесе екстерне планове из члана 61. овог закона; 

 

11) не прогласи стање угрожености животне средине и не обавештава јавност о 

предузетим мерама (члан 62); 

 

11A)  НЕ ДОНЕСЕ АКЦИОНИ, ОДНОСНО САНАЦИОНИ ПЛАН  (ЧЛАН 68);  

 

12) не врши мониторинг (члан 69); 

 

13) не доставља податке из мониторинга на прописан начин (члан 73); 

 

14) не води информациони систем заштите животне средине (члан 74); 

 

15) не води регистар извора загађивања животне средине (члан 75. став 2); 

 

16) доставља информације супротно члану 79. овог закона; 

 

17) ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ - са 72/2009 - Законом о Фонду за заштиту животне 

средине 

 

18) ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ - са 72/2009 - Законом о Фонду за заштиту животне 

средине. 

За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у органу управе, односно 

јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна овлашћења може се 

уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења одређених послова у трајању 

до једне године. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 34. 

ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈА ИСПУШТАЈУ СВОЈЕ ОТПАДНЕ 

ВОДЕ У РЕЦИПИЈЕНТ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ДУЖНА СУ ДА ДОНЕСУ 

АКЦИОНИ ПЛАН ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА, У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ 

ОД ДОНОШЕЊА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА, ПРОПИСАНОГ 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА. 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ДУЖНЕ СУ ДА ДОНЕСУ АКЦИОНЕ, ОДНОСНО САНАЦИОНЕ  ПЛАНОВЕ ИЗ 

ЧЛАНА 68. ЗАКОНА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ 

ОВОГ ЗАКОНА. 

ЧЛАН 35. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У 

„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 17. 

ОВОГ ЗАКОНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ. 
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