НАЦРТ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА
Члан 1.
У Закону о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09) у члану 37. став
2. тачка 2) мења се и гласи:
,,1) квантификовану процену ефеката политика и мера из тачке 1) овог става у
односу на емисије загађујућих материја из 1990. године која се узима као референтна”.
Члан 2.
Члан 41. мења се и гласи:
,,Влада прописује:
1) граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања, осим постројења за сагоревање;
2) начин, поступак, учесталост и методологију мерења емисије загађујућих
материја;
3) критеријуме за успостављање мерних места за мерење емисије;
4) поступак вредновања резултата мерења емисије и усклађеност са
прописаним нормативима;
5) садржај извештаја о извршеним мерењима емисије и билансу емисије;
6) начин достављања података о емисијама за потребе информационог система
и рокове достављања података.
Актом из става 1. овог члана могу се, за постојеће изворе загађивања ваздуха,
прописати дозвољена прекорачења граничних вредности емисије одређених
загађујућих материја и одредити рок у коме се те вредности морају смањити на ниво
граничних вредности емисије”.
Члан 3.
Члан 42. мења се и гласи:
,,Влада прописује граничне вредности емисије загађујућих материја из
постројења за сагоревање имајући у виду врсту, капацитет, старост, планирани радни
век постројења и гориво које се у њему користи, као и методе, начин мерења емисије
загађујућих материја, критеријуме за избор мерних места, начин провере тачности
мерења (контролна мерења и калибрација), начин обраде резултата мерења, начин и
рокове за достављање података и поступак одређивања укупне годишње емисије из
постројења за сагоревање”.
Члан 4.
У члану 47. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
,,Влада утврђује максималне националне емисије из става 1. овог члана и то:
максималне националне емисије у 1990. и 2010. години, процењене максималне
националне емисије у 2020. години, као и проценат смањења максималних
националних емисија у 2020. години у односу на референтну 1990. годину”.

Члан 5.
У наслову изнад члана 51. после речи: ,,озонски омотач” додају се запета и речи:
,, као и опремом и уређајима који их садрже”.
У члану 51. ст. 1. до 4. мењају се и гласе:
,,Поступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски омотач,
поступање са тим супстанцама, производима и/или опремом који их садрже или се
ослањају на њих, поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач након
престанка употребе производа и/или опреме који их садрже или се ослањају на њих,
начин њиховог сакупљања, обнављања, обраде или уништавања, употребе и трајног
одлагања, стављања у промет, начин обрачуна трошкова њихове поновне употребе,
начин означавања производа и/или опреме који садрже супстанце које оштећују
озонски омотач, процедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и
климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже
три или више килограма супстанци које оштећују озонски омотач, као и поступање са
климатизационим системима у одређеним моторним возилима који садрже те
супстанце прописује Влада.
Прописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да испуне правна
лица и предузетници који обављају делатност производње, инсталације, одржавања
и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и обраде, контролу употребе, стављања у
промет, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и/или опреме који
садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач.
Правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације, одржавања
или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и сакупљања
супстанци које оштећују озонски омотач морају да обезбеде сертификацију запослених
према пропису из члана 52а овог закона.
За обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или
сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже
супстанце које оштећују озонски омотач и делатности сакупљања, обнављања и обраде
тих супстанци и стављања у промет обновљених и обрађених супстанци које оштећују
озонски омотач, правна лица и предузетници морају да имају дозволу Министарства”.
Члан 6.
Члан 52. мења се и гласи:
,,Контролу емисија, листу и састав флуорованих гасова са ефектом стаклене
баште и њихов потенцијал глобалног загревања, поступање са флуорованим гасовима
са ефектом стаклене баште, производима и/или опремом који их садрже или се
ослањају на њих, поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште
након престанка употребе производа и/или опреме који их садрже или се ослањају на
њих, начин њиховог сакупљања, обнављања, обраде или уништавања, употребе и
трајног одлагања, стављања у промет, начин обрачуна трошкова њихове поновне
употребе, начин означавања производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са
ефектом стаклене баште, начин извештавања о флуорованим гасовима са ефектом
стаклене баште у складу са преузетим међународним обавезама, начин контроле
употребе, процедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и
климатизационе опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже
три или више килограма флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и
поступање са климатизационим системима у одређеним моторним возилима, који
садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште прописује Влада.

Прописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да испуне правна
лица и предузетници који обављају делатност производње, инсталације, одржавања
и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и обраде, контролу употребе, стављања у
промет, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и/или опреме који
садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште.
Правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације, одржавања
или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и сакупљања
флуорованих гасова са ефектом стаклене баште морају да обезбеде сертификацију
запослених према пропису из члана 52а овог закона.
За обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или
сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже
флуороване гасове са ефектом стаклене баште и делатности сакупљања, обнављања и
обраде тих гасова и стављања у промет обновљених и обрађених флуорованих гасова са
ефектом стаклене баште правна лица и предузетници морају да имају дозволу
Министарства.
Против акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може покренути
управни спор”.
Члан 7.
После члана 52. додају се наслов и члан 52а који гласе:
„Сертификација запослених у секторима који користе супстанце које оштећују
озонски омотач и флуороване гасове са ефектом стаклене баште
Члан 52а
Услове, процедуре, минималне захтеве и поступке за издавање сертификата за
запослене код правних лица и/или предузетника који обављају делатност инсталације,
одржавања или сервисирања и провере испуштања расхладне и климатизационе опреме
и топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже или се ослањају на
супстанце које оштећују озонски омотач или на флуороване гасове са ефектом стаклене
баште, делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих
гасова са ефектом стаклене баште из расхладне и климатизационе опреме и топлотних
пумпи, система за заштиту од пожара и опреме која садржи раствараче и искључивања
из употребе ове опреме и система, делатност сакупљања флуорованих гасова са
ефектом стаклене баште из опреме за високонапонско прекидање и делатност
сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом
стаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила прописује
министар.
Прописом из става 1. овог члана прописују се врсте, формат, садржај и
валидност сертификата, програм обуке за добијање сертификата, начин евалуације и
сертификације лица из става 1. овог члана, услови за обнављање и одузимање
сертификата као и начин извештавања о програмима обуке и издатим сертификатима, у
складу са преузетим међународним обавезама”.
Члан 8.
У члану 53. став 1. тачка 8) брише се.
Досадашње тач. 9) и 10) постају тач. 8) и 9).

Члан 9.
Члан 71. мења се и гласи:
,, Средства за финансирање заштите и унапређења квалитета ваздуха обезбеђују
се у буџету Републике Србије и из обавезе оператера у складу са законом.
Средства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха обезбеђују
се и у буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне самоуправе, у складу са
законом. ”
Члан 10.
Стратегија заштите ваздуха биће донета до 1.1. 2015. године.
Подзаконски акти за спровођење овог закона из чл. 2, 3, 5, 6. и 7. биће донети до
31.12.2013. године, а подзаконски акт из члана 4. до 31.12.2015. године.
Национални програм за постепено смањивање годишњих максималних
националних емисија загађујућих материја биће донет у року од годину дана од
доношења прописа из члана 4. овог закона.
Члан 11.
Оператер који самостално врши мерења квалитета ваздуха и/или емисија, дужан
је да захтев за добијање сагласности за обављање послова мерења квалитета ваздуха
и/или емисија поднесе до 1.1.2013. године.
Члан 12.
До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона
примењиваће се одговарајући подзаконски акти донети на основу Закона о заштити
животне средине ("Службени гласник РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др.
закон, 48/94 - др. закон, 53/95 и 135/04) и Закона о заштити ваздуха („Службени гласник
РС” број 36/09).
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
4. Национални програм за постепено смањивање годишњих максималних националних
емисија загађујућих материја
Садржај
Члан 37.
Национални програм за постепено смањивање годишњих максималних
националних емисија загађујућих материја (у даљем тексту: Национални програм) доноси
Влада за период од четири године.
Национални програм садржи:
1) податке о усвојеним инструментима политике заштите ваздуха и мерама за
смањење емисија загађујућих материја из члана 26. став 3. овог закона;
2) квантификовану процену ефеката политика и мера из тачке 1) овог става у
односу на емисије загађујућих материја из 2000. године која се узима као референтна; 2)
КВАНТИФИКОВАНУ ПРОЦЕНУ ЕФЕКАТА ПОЛИТИКА И МЕРА ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ
СТАВА У ОДНОСУ НА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ИЗ 1990. ГОДИНЕ
КОЈА СЕ УЗИМА КАО РЕФЕРЕНТНА;
3) оријентациону процену о могућим значајним променама у географској
дистрибуцији максималних националних емисија;
4) друге податке и документацију.
Национални програм мора да буде доступан јавности и заинтересованој јавности.

Члан 41.
Влада прописује:
1) граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух;
2) начин, поступак, учесталост и методологију мерења емисије загађујућих
материја;
3) критеријуме за успостављање мерних места за мерење емисије;
4) поступак вредновања резултата мерења емисије и усклађеност са прописаним
нормативима;
5) садржај извештаја о извршеним мерењима емисије и билансу емисије;
6) начин достављања података о емисијама за потребе информационог система и
рокове достављања података.
Актом из става 1. овог члана могу се, за постојеће изворе загађивања ваздуха,
прописати дозвољена прекорачења граничних вредности емисије одређених загађујућих

материја и одредити рок у коме се те вредности морају смањити на ниво граничних
вредности емисије.

ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ:
1) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У
ВАЗДУХ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА, ОСИМ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ;
2) НАЧИН, ПОСТУПАК, УЧЕСТАЛОСТ И МЕТОДОЛОГИЈУ МЕРЕЊА
ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА;
3) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ
ЕМИСИЈЕ;
4) ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА
УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСАНИМ НОРМАТИВИМА;

ЕМИСИЈЕ

И

5) САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ И
БИЛАНСУ ЕМИСИЈЕ;
6) НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О ЕМИСИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И РОКОВЕ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА.
АКТОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ, ЗА ПОСТОЈЕЋЕ ИЗВОРЕ
ЗАГАЂИВАЊА
ВАЗДУХА,
ПРОПИСАТИ
ДОЗВОЉЕНА
ПРЕКОРАЧЕЊА
ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ОДРЕЂЕНИХ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА И
ОДРЕДИТИ РОК У КОМЕ СЕ ТЕ ВРЕДНОСТИ МОРАЈУ СМАЊИТИ НА НИВО
ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ.
Члан 42.
Влада прописује граничне вредности емисије загађујућих материја из
постојећих постројења за сагоревање имајући у виду врсту, капацитет, старост, планирани
радни век постројења и гориво које се у њему користи, као и методе, начин мерења
емисије загађујућих материја, критеријуме за избор мерних места, начин провере тачности
мерења (контролна мерења и калибрација), начин обраде резултата мерења, начин и
рокове за достављање података и поступак одређивања укупне годишње емисије из
постројења за сагоревање.
ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ ИМАЈУЋИ У ВИДУ ВРСТУ,
КАПАЦИТЕТ, СТАРОСТ, ПЛАНИРАНИ РАДНИ ВЕК ПОСТРОЈЕЊА И ГОРИВО КОЈЕ
СЕ У ЊЕМУ КОРИСТИ, КАО И МЕТОДЕ, НАЧИН МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ
ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА, КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ИЗБОР МЕРНИХ МЕСТА, НАЧИН
ПРОВЕРЕ ТАЧНОСТИ МЕРЕЊА (КОНТРОЛНА МЕРЕЊА И КАЛИБРАЦИЈА), НАЧИН

ОБРАДЕ РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА, НАЧИН И РОКОВЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА
И ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА УКУПНЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
САГОРЕВАЊЕ.
Члан 47.
Максималне националне емисије утврђују се за ацидификујуће и
еутрофикујуће загађујуће материје и прекурсоре озона и то за: сумпордиоксид (SO2),
азотне оксиде (NOx), испарљива органска једињења и амонијак (NH3), у циљу унапређења
и заштите животне средине и здравља људи од штетног дејства ацидификације,
еутрофикације и приземног озона, а ради постизања дугорочних циљева који
подразумевају одржавање критичних нивоа и заштиту становништва.
ВЛАДА УТВРЂУЈЕ МАКСИМАЛНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАВА
1. ОВОГ ЧЛАНА И ТО: МАКСИМАЛНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕМИСИЈЕ У 1990. И 2010.
ГОДИНИ, ПРОЦЕЊЕНЕ МАКСИМАЛНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЕМИСИЈЕ У 2020. ГОДИНИ,
КАО И ПРОЦЕНАТ СМАЊЕЊА МАКСИМАЛНИХ НАЦИОНАЛНИХ ЕМИСИЈА У
2020. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА РЕФЕРЕНТНУ 1990. ГОДИНУ.
Поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач,
КАО И ОПРЕМОМ И УРЕЂАЈИМА КОЈИ ИХ САДРЖЕ
Члан 51.
Поступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски омотач,
поступање са тим супстанцама, поступање са производима и опремом који садрже
или су помоћу тих супстанци произведени, поступање са супстанцама које
оштећују озонски омотач након престанка употребе производа и опреме који их
садрже, начин њиховог сакупљања, обнављања и обраде, коришћења и трајног
одлагања, стављања у промет, као и начин обрачуна трошкова њиховог поновног
коришћења и начин означавања производа и опреме који садрже супстанце које
оштећују озонски омотач прописује Влада.
ПОСТУПНО СМАЊИВАЊЕ ПОТРОШЊЕ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ
ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, ПОСТУПАЊЕ СА ТИМ СУПСТАНЦАМА, ПРОИЗВОДИМА
И/ИЛИ ОПРЕМОМ КОЈИ ИХ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА ЊИХ, ПОСТУПАЊЕ
СА СУПСТАНЦАМА КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ НАКОН ПРЕСТАНКА
УПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ ИХ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ
НА ЊИХ, НАЧИН ЊИХОВОГ САКУПЉАЊА, ОБНАВЉАЊА, ОБРАДЕ ИЛИ
УНИШТАВАЊА, УПОТРЕБЕ И ТРАЈНОГ ОДЛАГАЊА, СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ,
НАЧИН ОБРАЧУНА ТРОШКОВА ЊИХОВЕ ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ, НАЧИН
ОЗНАЧАВАЊА ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ
ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРОВЕРУ ИСПУШТАЊА ИЗ
СТАЦИОНАРНЕ РАСХЛАДНЕ И КЛИМАТИЗАЦИОНЕ ОПРЕМЕ, ТОПЛОТНИХ
ПУМПИ И СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА КОЈИ САДРЖЕ ТРИ ИЛИ ВИШЕ
КИЛОГРАМА СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, КАО И
ПОСТУПАЊЕ СА КЛИМАТИЗАЦИОНИМ СИСТЕМИМА У ОДРЕЂЕНИМ
МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА КОЈИ САДРЖЕ ТЕ СУПСТАНЦЕ ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА.

Прописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да испуне
правна лица и предузетници који обављају делатност производње, одржавања
и/или поправке, сакупљања, обнављања и обраде, контролу коришћења,
стављања на тржиште, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и
опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач.
ПРОПИСОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ УСЛОВИ КОЈЕ
МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ
ДЕЛАТНОСТ
ПРОИЗВОДЊЕ,
ИНСТАЛАЦИЈЕ,
ОДРЖАВАЊА
И/ИЛИ
СЕРВИСИРАЊА, САКУПЉАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОБРАДЕ, КОНТРОЛУ УПОТРЕБЕ,
СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ, ТРАЈНОГ ОДЛАГАЊА И ИСКЉУЧИВАЊА ИЗ УПОТРЕБЕ
ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА СУПСТАНЦЕ
КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ.
Правна лица и предузетници из става 2. овог члана морају да обезбеде обуку
запослених према програму стручног усавршавања коју прописује Министарство
у сарадњи са министарством надлежним за послове образовања и струковним
организацијама.
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ
ИНСТАЛАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА ИЛИ СЕРВИСИРАЊА, ПРОВЕРЕ ИСПУШТАЊА ИЗ
ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ И САКУПЉАЊА СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ
ОЗОНСКИ ОМОТАЧ МОРАЈУ ДА ОБЕЗБЕДЕ СЕРТИФИКАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
ПРЕМА ПРОПИСУ ИЗ ЧЛАНА 52А ОВОГ ЗАКОНА.
За обављање делатности производње, одржавања и/или поправке и искључивања
из употребе производа и опреме који садрже супстанце које оштећују озонски
омотач правна лица и предузетници морају да имају дозволу Министарства.
ЗА
ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПРОИЗВОДЊЕ,
ИНСТАЛАЦИЈЕ,
ОДРЖАВАЊА И/ИЛИ СЕРВИСИРАЊА И ИСКЉУЧИВАЊА ИЗ УПОТРЕБЕ
ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ
ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И ДЕЛАТНОСТИ САКУПЉАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОБРАДЕ ТИХ
СУПСТАНЦИ И СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ ОБНОВЉЕНИХ И ОБРАЂЕНИХ
СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ, ПРАВНА ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИ МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ДОЗВОЛУ МИНИСТАРСТВА.
Против акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може покренути
управни спор.
Члан 52.
У циљу контроле емисија флуорованих гасова са ефектом стаклене баште,
њихове употребе и поступања са опремом и уређајима који садрже ове гасове,
министар прописује:
1) начин контроле емисија флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из
климатизационих система моторних возила;
2) листу и састав флуорованих гасова са ефектом стаклене баште и њихов
потенцијал глобалног загревања, начин коришћења, сакупљања и уништавања

ових гасова, начин означавања и одлагања производа и опреме који садрже ове
гасове, начин извештавања о флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште у
складу са преузетим међународним обавезама, начин контроле коришћења и
стављања на тржиште, као и начин обуке и услове за издавање сертификата
правним лицима и предузетницима за рад са флуорованим гасовима са ефектом
стаклене баште;
3)
минималне захтеве и услове за издавање сертификата правним лицима и
предузетницима за рад са стационарним расхладним и клима уређајима, као и
топлотним пумпама које садрже одређене флуороване гасове са ефектом стаклене
баште, минималне захтеве и услове за издавање сертификата правним лицима и
предузетницима за рад са стационарним системима заштите од пожара и
апаратима за гашење пожара који садрже одређене флуороване гасове са ефектом
стаклене баште, минималне захтеве и услове за издавање сертификата правним лицима
и предузетницима који се баве сакупљањем одређених флуорованих гасова са ефектом
стаклене баште из уређаја под високим притиском, минималне захтеве и услове за
издавање сертификата правним лицима и предузетницима који се баве сакупљањем из
опреме одређених растварача на бази флуорованих гасова са ефектом стаклене
баште, минималне захтеве за програме обуке и услове за признавање уверења о обуци за
правна лица и предузетнике који раде са климатизационим системима који садрже
одређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште у моторним возилима, као и
начин извештавања о програмима тренинга и издатим сертификатима у складу са
преузетим међународним обавезама.
Актом из става 1. тачка 2) овог члана прописују се образац извештаја који
подноси произвођач, увозник и извозник одређених флуорованих гасова са ефектом
стаклене баште, начин означавања производа и опреме који садрже одређене
флуороване гасове са ефектом стаклене баште, стандардне
процедуре за проверу испуштања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из
стационарних система заштите од пожара, из стационарне расхладне и климатизационе
опреме, као и из топлотних пумпи.
КОНТРОЛУ ЕМИСИЈА, ЛИСТУ И САСТАВ ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА
ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ И ЊИХОВ ПОТЕНЦИЈАЛ ГЛОБАЛНОГ ЗАГРЕВАЊА,
ПОСТУПАЊЕ СА ФЛУОРОВАНИМ ГАСОВИМА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ,
ПРОИЗВОДИМА И/ИЛИ ОПРЕМОМ КОЈИ ИХ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА
ЊИХ, ПОСТУПАЊЕ СА ФЛУОРОВАНИМ ГАСОВИМА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ
БАШТЕ НАКОН ПРЕСТАНКА УПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ ИХ
САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА ЊИХ, НАЧИН ЊИХОВОГ САКУПЉАЊА,
ОБНАВЉАЊА, ОБРАДЕ ИЛИ УНИШТАВАЊА, УПОТРЕБЕ И ТРАЈНОГ ОДЛАГАЊА,
СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ, НАЧИН ОБРАЧУНА ТРОШКОВА ЊИХОВЕ ПОНОВНЕ
УПОТРЕБЕ, НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ
ФЛУОРОВАНЕ
ГАСОВЕ
СА
ЕФЕКТОМ
СТАКЛЕНЕ
БАШТЕ,
НАЧИН
ИЗВЕШТАВАЊА О ФЛУОРОВАНИМ ГАСОВИМА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
У СКЛАДУ СА ПРЕУЗЕТИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОБАВЕЗАМА, НАЧИН КОНТРОЛЕ
УПОТРЕБЕ, ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРОВЕРУ ИСПУШТАЊА ИЗ СТАЦИОНАРНЕ
РАСХЛАДНЕ И КЛИМАТИЗАЦИОНЕ ОПРЕМЕ, ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СИСТЕМА
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА КОЈИ САДРЖЕ ТРИ ИЛИ ВИШЕ КИЛОГРАМА

ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, КАО И ПОСТУПАЊЕ
СА КЛИМАТИЗАЦИОНИМ СИСТЕМИМА У ОДРЕЂЕНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА,
КОЈИ САДРЖЕ ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА.
ПРОПИСОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ УСЛОВИ КОЈЕ
МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ
ДЕЛАТНОСТ
ПРОИЗВОДЊЕ,
ИНСТАЛАЦИЈЕ,
ОДРЖАВАЊА
И/ИЛИ
СЕРВИСИРАЊА, САКУПЉАЊА, ОБНАВЉАЊА И ОБРАДЕ, КОНТРОЛУ УПОТРЕБЕ,
СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ, ТРАЈНОГ ОДЛАГАЊА И ИСКЉУЧИВАЊА ИЗ УПОТРЕБЕ
ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА
ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ.
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ
ИНСТАЛАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА ИЛИ СЕРВИСИРАЊА, ПРОВЕРЕ ИСПУШТАЊА ИЗ
ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ И САКУПЉАЊА ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА
ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ МОРАЈУ ДА ОБЕЗБЕДЕ СЕРТИФИКАЦИЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПРОПИСУ ИЗ ЧЛАНА 52А ОВОГ ЗАКОНА.
ЗА
ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПРОИЗВОДЊЕ,
ИНСТАЛАЦИЈЕ,
ОДРЖАВАЊА И/ИЛИ СЕРВИСИРАЊА И ИСКЉУЧИВАЊА ИЗ УПОТРЕБЕ
ПРОИЗВОДА И/ИЛИ ОПРЕМЕ КОЈИ САДРЖЕ ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА
ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ И ДЕЛАТНОСТИ САКУПЉАЊА, ОБНАВЉАЊА И
ОБРАДЕ ТИХ ГАСОВА И СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ ОБНОВЉЕНИХ И ОБРАЂЕНИХ
ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ПРАВНА ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИ МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ДОЗВОЛУ МИНИСТАРСТВА.
ПРОТИВ АКТА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА ВЕЋ
СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.
СЕРТИФИКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРИМА КОЈИ КОРИСТЕ
СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА
ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
ЧЛАН 52А
УСЛОВЕ, ПРОЦЕДУРЕ, МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВЕ И ПОСТУПКЕ ЗА
ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОД ПРАВНИХ ЛИЦА И/ИЛИ
ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА
ИЛИ
СЕРВИСИРАЊА
И
ПРОВЕРЕ
ИСПУШТАЊА
РАСХЛАДНЕ
И
КЛИМАТИЗАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ
ОД ПОЖАРА КОЈИ САДРЖЕ ИЛИ СЕ ОСЛАЊАЈУ НА СУПСТАНЦЕ КОЈЕ
ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ ИЛИ НА ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ
СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, ДЕЛАТНОСТ САКУПЉАЊА СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ
ОЗОНСКИ ОМОТАЧ ИЛИ ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ
БАШТЕ ИЗ РАСХЛАДНЕ И КЛИМАТИЗАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ТОПЛОТНИХ ПУМПИ,
СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ОПРЕМЕ КОЈА САДРЖИ РАСТВАРАЧЕ И
ИСКЉУЧИВАЊА ИЗ УПОТРЕБЕ ОВЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА, ДЕЛАТНОСТ

САКУПЉАЊА ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ИЗ
ОПРЕМЕ ЗА ВИСОКОНАПОНСКО ПРЕКИДАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ САКУПЉАЊА
СУПСТАНЦИ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И ФЛУОРОВАНИХ ГАСОВА
СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ИЗ КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА
ОДРЕЂЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР.
ПРОПИСОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРОПИСУЈУ СЕ ВРСТЕ, ФОРМАТ,
САДРЖАЈ И ВАЛИДНОСТ СЕРТИФИКАТА, ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ
СЕРТИФИКАТА, НАЧИН ЕВАЛУАЦИЈЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЛИЦА ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА, УСЛОВИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ СЕРТИФИКАТА КАО И
НАЧИН
ИЗВЕШТАВАЊА
О
ПРОГРАМИМА
ОБУКЕ
И
ИЗДАТИМ
СЕРТИФИКАТИМА, У СКЛАДУ СА ПРЕУЗЕТИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОБАВЕЗАМА”.
Члан 53.
На територији Републике Србије забрањује се:
1) производња супстанци које оштећују озонски омотач;
2) увоз и/или извоз супстанци које оштећују озонски омотач, a које су утврђене
потврђеним међународним уговором, односно производа и опреме који садрже ове
супстанце, из земаља односно у земље које нису уговорне стране тог уговора;
3) увоз и/или извоз и стављање у промет без дозволе супстанци које оштећују
озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;
4) увоз и/или извоз и стављање у промет нових производа и опреме који садрже
супстанце које се контролишу, а које оштећују озонски омотач изузев
хлорофлуороугљоводоника;
5) испуштање супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са
ефектом стаклене баште;
6) пуњење производа и опреме који садрже флуороване гасове са ефектом
стаклене баште супстанцама које оштећују озонски омотач;
7) испирање супстанцама које оштећују озонски омотач;
8) увоз и/или извоз, стављање у промет и коришћење резервоара за једнократну
употребу у којима се складиште супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани
гасови са ефектом стаклене баште;
9) стављање у промет на мало супстанци које оштећују озонски омотач и
флуорованих гасова са ефектом стаклене баште;
10) увоз и/или извоз и стављање у промет коришћених производа и опреме који
садрже супстанце које оштећују озонски омотач.
Члан 71.
Средства за финансирање заштите и унапређења квалитета ваздуха обезбеђују
се у буџету Републике Србије и из прихода Фонда за заштиту животне средине у складу са
законом којим се уређује заштита животне средине, из обавезе оператера у складу са
законом и из других извора у складу са одредбама овог закона.

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИЗ
ОБАВЕЗЕ ОПЕРАТЕРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Средства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха
обезбеђују се и у буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне самоуправе, као
и из прихода Фонда за заштиту животне средине остварених на територији аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе у складу са законом којим се уређује заштита
животне средине.
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ И У БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И БУЏЕТУ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
Члан 84.
Стратегија заштите ваздуха биће донета у року од две године од дана ступања
на снагу овог закона.
Национални програм за постепено смањивање годишњих максималних
националних емисија загађујућих материја биће донет у року од годину дана од дана
када ЕУ утврди годишње максималне националне емисије за Републику Србију.
Подзаконски акти за спровођење овог закона биће донети у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона, осим подзаконских аката из члана 44. став
2, члана 45. став 3. и члана 52. став 1, који ће бити донети у року од две године од дана
ступања на снагу овог закона.
СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА БИЋЕ ДОНЕТА ДО 1.1. 2015. ГОДИНЕ.
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА ИЗ ЧЛ. 2, 3, 5, 6. И 7.
БИЋЕ ДОНЕТИ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ, А ПОДЗАКОНСКИ АКТ ИЗ ЧЛАНА 4. ДО
31.12.2015. ГОДИНЕ.
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ПОСТЕПЕНО СМАЊИВАЊЕ ГОДИШЊИХ
МАКСИМАЛНИХ НАЦИОНАЛНИХ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА БИЋЕ
ДОНЕТ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДОНОШЕЊА ПРОПИСА ИЗ ЧЛАНА 4. ОВОГ
ЗАКОНА.
Члан 85.
Квалитет ваздуха биће оцењен у складу са одредбама овог закона у року од две
године од дана његовог ступања на снагу.
Информациони систем квалитета ваздуха биће успостављен у року од две године
од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 86.
Правнa лица овлашћена за мерење квалитета ваздуха и/или емисије на основу
закона којим се уређује заштита животне средине дужна су да у року од тридесет дана од
дана ступања на снагу акта из члана 60. став 2. овог закона поднесу захтев за добијање
дозволе за обављање послова мерења квалитета ваздуха и/или емисије, у противном
добијено овлашћење престаје да важи.
Оператер који самостално врши мерење квалитета ваздуха и/или емисије дужан је
да у року од тридесет дана од дана ступања на снагу акта из члана 61. став 3. овог закона
поднесе захтев за добијање сагласности за обављање послова мерења квалитета ваздуха
и/или емисије.
ОПЕРАТЕР КОЈИ САМОСТАЛНО ВРШИ МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
И/ИЛИ ЕМИСИЈА, ДУЖАН ЈЕ ДА ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И/ИЛИ ЕМИСИЈА
ПОДНЕСЕ ДО 1.1.2013. ГОДИНЕ.
Члан 87.
До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона
примењиваће се одговарајући подзаконски акти донети на основу Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон,
48/94-др.закон, 53/95 и 135/04).
ДО ДОНОШЕЊА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ
ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ДОНЕТИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ("СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РС", БР. 66/91, 83/92, 53/93 - ДР. ЗАКОН, 67/93 - ДР. ЗАКОН, 48/94 - ДР.
ЗАКОН, 53/95 И 135/04) И ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РС” БРОЈ 36/09).
Члан 88.
Поступци покренути по одредбама Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 53/95 и
135/04) окончаће се по одредбама тог закона.
Члан 89.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе којима се уређује
заштита ваздуха из Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91,
83/92, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 53/95 и 135/04).

