ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број
135/04), у члану 3. тач. 8), 18), 19) и 24) мењају се и гласе:
„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;
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;
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);”.
После тачке 26) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају
тач. 27) , 28), 29), 30), 31), 32) и 33) које гласе:
„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:
-

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,
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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.”
Члан 2.
У члану 12. став 2. речи: „Народна скупштина” замењују се речју:
„Влада”.
У ставу 4. речи: „Влада Републике Србије” замењују се речју: „Влада”.
Став 5. мења се и гласи:
„На основу података и евиденција о извршењу планова, програма и
основа, министарство надлежно за послове животне средине (у даљем тексту:
Министарство), у сарадњи са другим надлежним министарствима, једанпут у
две године припрема извештај о реализацији Националне стратегије и подноси
га Влади.”
Члан 3.
У члану 15. став 2. речи: „министарство надлежно за послове заштите
животне средине (у даљем тексту: Министарство)” замењују се речју:
„Министарство”.
Члан 4.
Наслов изнад члана 16. и члан 16. мењају се и гласе:
„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.”
Члан 5.
Члан 22. мења се и гласи:
„Заштита земљишног простора (земљишта) и његовог одрживог
коришћења остварује се мерама системског праћења квалитета земљишта,
праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као и
спровођењем
ремедијационих
програма
за
отклањање
последица
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природно или да су узроковани људским активностима.
Приликом промене носиоца права коришћења земљишта, корисник
земљишта чије право коришћења престаје, а чија делатност је утицала,
односно могла да утиче или омета природне функције земљишта, дужан је да
изради извештај о стању земљишта.
Програм системског праћења квалитета земљишта, индикаторе за оцену
ризика од деградације земљишта и методологију за израду ремедијационих
програма из става 1. овог члана прописује Влада.
Министар прописује садржину и методологију израде извештаја о стању
земљишта из става 2. овог члана.”
Члан 6.
Члан 23. мења се и гласи:
„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.
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.”
Члан 7.
Члан 29. мења се и гласи:
„Управљање опасним материјама врши се под условима и на начин
којим се обезбеђује смањење ризика од њихових опасних својстава по животну
средину и здравље људи и то у процесу производње, складиштења, коришћења
и одлагања.
Правно и физичко лице које управља опасним материјама дужно је да
планира, организује и предузима све потребне превентивне, заштитне,
сигурносне и санационе мере којима се ризик по животну средину и здравље
људи своди на најмању могућу меру.
Министар, у сарадњи са министрима надлежним за здравље,
безбедност на раду, рударство и енергетику и унутрашње послове прописује
ближе услове које морају да испуњавају складишта опасних материја, као и
упутство о условима и начину складиштења опасних материја.”
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У члану 33. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи:
„1а) обезбеди очување и одржавање значајних или карактеристичних
обележја предела, унапређивање предела, њихово поновно успостављање и
стварање, а која су од великог значаја за заштиту дивље флоре и фауне и
њихових станишта;”.
Члан 9.
У члану 34. став 1. после тачке 2) додају се тач. 2а) и 2б) које гласе:
„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;”.
Члан 10.
У члану 35. став 1. после речи: „врши се за” додаје се реч: „стратегије,”.
Члан 11.
У члану 36. став 2. мења се и гласи:
„Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства,
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде,
управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се
планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног
културног добра.”
Члан 12.
У члану 37. став 1. после речи: „постројења” додају се речи: „и
активности”, а после речи: „животну средину” додају се речи: „или материјална
добра”.
Члан 13.
Члан 38. мења се и гласи:
„Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају
активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више
опасних материја у прописаним количинама, дужан је да предузме све
неопходне мере за спречавање хемијског удеса и ограничавања утицаја тог
удеса на живот и здравље људи и животну средину у циљу стварања услова за
управљање ризиком, у складу са овим законом.”
Члан 14.
Назив пододељка „2.1. Стандарди квалитета животне средине и
стандарди емисије” мења се и гласи:
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и захтеви у погледу емисија”
Члан 15.
У члану 39. ст. 1. и 3. мењају се и гласе:
„У Републици Србији утврђују се захтеви у погледу квалитета животне
средине, односно граничне вредности нивоа загађујућих материја, буке,
зрачења и енергије и граничне вредности њихових емисија у ваздух, воду и
земљиште, укључујући и емисију из мобилних извора загађивања.
Граничне вредности из става 1. овог члана утврђује Влада у складу са
посебним прописима.”
Члан 16.
У члану 40. став 1. речи: „прописани стандарди емисије и имисије”
замењују се речима: „прописани захтеви емисије и нивоа загађујућих материја у
медијумима животне средине.”
У ставу 3. после речи: „производе и” додаје се реч: „/или”.
Члан 17.
Наслов изнад члана 41. Ограничење ради примене стандарда мења се
и гласи:
„Ограничење ради постизања захтева
У члану 41. став 1. речи: „постепене примене стандарда емисија и
имисија” замењују се речима: „постепеног испуњавања захтева у погледу
емисија и нивоа загађујућих материја у медијумима животне средине”.
Члан 18.
Члан 43. мења се и гласи:
„Влада утврђује критеријуме за одређивање статуса угрожене животне
средине и за утврђивање приоритета за санацију и ремедијацију.
На основу критеријума из става 1. овог члана, статус угрожене животне
средине и приоритете за санацију и ремедијацију за подручје од значаја за
Републику Србију одређује Министарство, уз прибављено мишљење других
надлежних органа, а за подручје од локалног значаја одређује јединица локалне
самоуправе.
Јединица локалне самоуправе је дужна да прибави претходну
сагласност Министарства на предлог акта којим се одређује статус угрожене
животне средине и приоритети за санацију и ремедијацију за подручја од
локалног значаја, а за подручја од локалног значаја на територији аутономне
покрајине, сагласност надлежног органа аутономне покрајине.“
Члан 19.
У члану 44. став 2. речи: „ЈУС-ИСО” замењују се речима: „СРПС-ИСО”.
Члан 20.
У члану 45. став 2. реч: „оцењивач” замењује се речју: „проверивач”, а
речи: „из правног и физичког лица или ван њега”, бришу се.

-6У ставу 4. тачка 2. речи: „оцењивача ЕМАС” замењују се речима: „ЕМАС
верификатора”.
Став 6. мења се и гласи:
„Ближе услове за подношење захтева из става 4. овог члана, као и
образац захтева прописује министар.”
У ставу 9. реч: „једне” замењује се речју: „три”.
После става 10. додаје се став 11. који гласи:
„Провера испуњености услова правног и физичког лица уписаног у
регистар врши се једном годишње.”
Члан 21.
У члану 46. став 1. речи: „оцењивача ЕМАС” замењују се речима: „ЕМАС
верификатора”.
У ставу 2. речи: „оцењивач ЕМАС” замењују се речима: „ЕМАС
верификатор”.
Члан 22.
У члану 47. став 3. речи: „акредитованих оцењивача” замењују се
речима: „акредитованих верификатора”, а речи: „акредитације оцењивача
ЕМАС” замењују се речима: „акредитације ЕМАС верификатора ”.
У ставу 4. речи: „оцењивач ЕМАС” замењују се речима: „ЕМАС
верификатор”.
После става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Министар прописује садржину, изглед и начин вођења регистра из става
1. овог члана.”
Члан 23.
Назив пододељка „2.3. Стандарди производа, процеса и услуга” мења се
и гласи:
„2.3. Захтеви квалитета за производе, процесе и услуге”
Члан 24.
У члану 51. став 1. речи: „прописане стандарде заштите животне
средине, односно стандарде квалитета производа” замењују се речима:
„захтеве у погледу животне средине, односно захтеве квалитета производа”.
Члан 25.
У члану 53. став 1. речи: „изузев производа за исхрану, пића и
фармацеутских производа” замењују се речима: „изузев производа за исхрану,
пољопривредних и других производа добијених у складу са прописима којима
се регулише органска производња, производња пића, производња
фармацеутских производа и медицинске опреме”.
У ставу 2. реч: „процесе” замењује се речју: „производе”.
У ставу 3. после речи: „производе” запета и реч: „процесе” бришу се, а
после речи: „производњом,” речи: „односно одвијањем”, бришу се.
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речи: „производе” запета и реч: „процесе ” бришу се.
Члан 26.
У члану 54. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
„Министар прописује висину трошкова из става 5. овог члана.”
У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. после речи: „производ”
запета и реч: „процес” бришу се.
Члан 27.
У члану 55. став 1. тачка 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом
и додаје тачка 7) која гласи:
„7) допринос у области заштите природе.”
Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 28.
Назив пододељка „3.1. Производња и промет” мења се и гласи: „3.1.
Промет”, а наслов изнад члана 56. и члан 56. бришу се.
Члан 29.
Назив пододељка „3.2. Поступање са опасним материјама”, наслов
изнад члана 58. и члан 58. мењају се и гласе:
„3.2. Заштита од хемијског удеса
Обавезе оператера
Члан 58.
Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају
активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више
опасних материја, у једнаким или већим количинама од прописаних, дужан је да
достави Обавештење, односно изради Политику превенције удеса или
Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у зависности од количина
опасних материја којима врши те активности и да предузме мере за
спречавање хемијског удеса и ограничавања утицаја тог удеса на живот и
здравље људи и животну средину, утврђене у тим документима.
Министар прописује листу опасних материја и њихове количине и
критеријуме за одређивање врсте докумената које израђује оператер из става
1. овог члана.”
Члан 30.
После члана 58. додаје се наслов изнад члана и члан 58а који гласе:
„Садржина Политике превенције удеса
Члан 58а
Политика превенције удеса садржи циљеве и принципе деловања
оператера, ради контроле опасности од хемијског удеса.
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довољно елемената пропорционалних опасностима од удеса на основу којих
оператер може обезбедити висок степен заштите људи и животне средине од
хемијског удеса.
Политику превенције удеса оператер је дужан да изради најкасније шест
месеци по достављању Обавештења из члана 59. овог закона.
Министар ближе прописује садржину Политике превенције удеса.”
Члан 31.
Наслов изнад члана 59. и члан 59. мењају се и гласе:
„Обавеза достављања обавештења
Члан 59.
Оператер који је у обавези да изради Политику превенције удеса дужан
је да Министарству, пре израде Политике превенције удеса, достави
Обавештење о:
1)

новом севесо постројењу, односно комплексу најмање три месеца
пре почетка рада;

2)

постојећем севесо постројењу, односно комплексу најкасније шест
месеци од дана ступања на снагу овог закона;

3)

постојећем севесо постројењу, односно комплексу чије су
активности биле такве да су опасне материје биле присутне у
количинама мањим од прописаних у случају повећања количина
опасних материја до количина прописаних у члану 58. овог закона,
најкасније три месеца од дана промене;

4)

о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса,
као и у случају модификације севесо постројења, односно комплекса
односно свакој промени која може утицати на могућност настанка
хемијског удеса.

Министар прописује садржину Обавештења из става 1. овог члана.”
Члан 32.
Наслов изнад члана 60. и члан 60. мењају се и гласе:
„Садржина Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса
Члан 60.
Извештај о безбедности садржи нарочито: информације о систему
управљања и организације оператера у циљу спречавања хемијског удеса;
опис локације на којој се налази севесо постројење, односно комплекс; опис
севесо постројења, односно комплекса; анализу ризика од хемијског удеса и
начин његовог спречавања; мере заштите и интервентне мере за ограничавање
последица хемијског удеса; попис опасних материја и др.
План заштите од удеса садржи нарочито мере које се предузимају у
оквиру севесо постројења, односно комплекса у случају хемијског удеса или у
случају настанка околности које могу изазвати хемијски удес.
Извештај о безбедности и План заштите од удеса израђује оператер из
члана 58. овог закона.
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правно лице или предузетник ако је уписано у одговарајући регистар за
обављање делатности пројектовања, инжењеринга и израде студија и анализа.
У случају ангажовања другог правног лица или предузетника, у изради тих
докумената мора учествовати лице стално запослено код оператера из члана
58. овог закона.
Оператер је дужан да размењује информације и да усклађује План
заштите од удеса са Планом заштите од удеса који доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике Србије.
Министар ближе прописује садржину и методологију израде Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса.”
Члан 33.
После члана 60. додају се чл. 60а, 60б, 60в, 60г, 60д, 60ђ, 60е, 60ж, 60з,
60и и 60ј који гласе:
„Достављање Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса
Члан 60а
Оператер из члана 58. овог закона дужан је дa изради и достави
Министарству Извештај о безбедности и План заштите од удеса:
1)

за ново севесо постројење, односно комплекс најмање три месеца
пре почетка рада;

2)

за постојеће севесо постројење, односно комплекс најкасније у року
од осамнаест месеци од дана ступања на снагу овог закона;

3)

за постојеће севесо постројење, односно комплекс чије су
активности биле такве да су опасне материје биле присутне у
количинама мањим од прописаних, у случају повећања количина
опасних материја до количина прописаних у члану 58. овог закона,
најкасније шест месеци од дана промене.

Оператер из става 1. овог члана подноси захтев за давање сагласности
на Извештај о безбедности и План заштите од удеса, заједно са тим
документима.
Уз захтев из става 1. овог члана, оператер је дужан да достави доказ о
уплаћеној административној такси.
Oператер je дужaн да Извештај о безбедности периодично прегледа и по
потреби ажурира:
1)

најмање сваких пет година;

2)

самоиницијативно или на захтев Министарства због нових чињеница
до којих се дошло на основу анализе других хемијских удеса или
избегнутих удеса.

У случају модификације процеса рада, промене природе или количине
опасне материје или других промена, које могу утицати на опасност од настанка
хемијског удеса, оператер мора одмах да изврши промене у Извештају о
безбедности и Плану заштите од удеса и достави их Министарству, а у случају
да се измене односе на модификацију постројења или складишта, пре
спровођења тих модификација.
План заштите од удеса оператер је дужан да прегледа, тестира и по
потреби ажурира најмање сваке три године.
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Члан 60б
Оператер из члана 58. овог закона дужан је да обезбеди да се
информација о безбедносним мерама и поступцима у случају хемијског удеса
из Плана заштите од удеса достави свим правним лицима и јавним установама
(школе, болнице и др.), као и физичким лицима, која могу бити захваћена
последицама хемијског удеса.
Информација из става 1. овог члана обавезно се ажурира сваке три
године, а посебно у случају наступања околности из члана 60а став 5. овог
закона.
Ажурирана информација из става 1. овог члана мора бити доступна
јавности.
Период између два редовна достављања информација јавности не сме
бити дужи од пет година.
Јавни увид, презентација и јавна расправа о Извештају о безбедности
Члан 60в
Оператер је дужан да обезбеди да Извештај о безбедности и списак
опасних материја које су присутне у севесо постројењу, односно комплексу
буде доступан јавности.
Надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и
спроводи јавну расправу о Извештају о безбедности у поступку одлучивања о
давању сагласности на Извештај о безбедности.
Подносилац Извештаја о безбедности може, по одобрењу надлежног
органа, да не изнесе одређене делове извештаја на јавни увид и презентацију
због чувања индустријске, комерцијалне и личне тајне, јавне безбедности или
одбране земље.
Надлежни орган у року од седам дана од дана пријема Извештаја о
безбедности обавештава подносиоца извештаја, заинтересоване органе и
организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације, као
и јавне расправе о Извештају о безбедности.
Јавна расправа може се одржати најраније двадесет дана од дана
обавештавања јавности.
Подносилац Извештаја о безбедности учествује у презентацији и јавној
расправи.
На поступак јавног увида, презентације и јавне расправе о Извештају о
безбедности сходно се примењује пропис о поступку јавног увида, презентације
и јавне расправе о студији процене утицаја на животну средину.
Докази у Извештају о безбедности
Члан 60г
Оператер је дужан да у Извештају о безбедности докаже да је:
1)

установио одговарајућу политику и утврдио систем за управљање
безбедношћу ради њене примене;
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препознао опасност од хемијског удеса и предузео потребне мере
ради превенције настанка хемијског удеса, односно ограничавања
последица тог удеса на људе и животну средину;

3)

водио рачуна о безбедности и поузданости при пројектовању,
изградњи, управљању и одржавању свих постројења и складишних
простора, опреме и инфраструктуре које су повезане са
опасностима од хемијског удеса;

4)

прихватио и у Извештај о безбедности унео оправдане примедбе и
предлоге јавности.
Докази у Плану заштите од удеса
Члан 60д

Оператер је дужан да у Плану заштите од удеса докаже да је:
1)

предвидео и обезбедио спровођење свих неопходних мера за
ограничавање и контролу хемијског удеса, ради ублажавања
последица тог удеса на људе, животну средину и имовину;

2)

предвидео и обезбедио начин достављања информација надлежним
органима и широј јавности;

3)

предвидео одговарајуће мере чишћења, санације и рекултивације
животне средине након хемијског удеса;

4)

обрадио довољно података за израду планова заштите од хемијског
удеса на нивоу Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: екстерни планови).

Сагласност на Извештај о безбедности и План заштите од удеса
Члан 60ђ
Министарство даје сагласност на Извештај о безбедности, односно на
План заштите од удеса о испуњености захтева из чл. 60г и 60д овог закона.
Министарство може тражити измене и допуне докумената из става 1.
овог члана ако утврди да не садрже потребнe податке.
Решење којим се забрањује рад или пуштање у рад севесо постројења
Члан 60е
У случају када нису испуњени услови за сагласност на документа из
члана 60ђ овог закона, министар доноси решење којим се забрањује рад или
пуштање у рад севесо постројења, односно комплекса или дела постројења,
односно комплекса и складишног простора.
На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба.
Жалба не задржава извршење решења.
По жалби на првостепено решење одлучује Влада.
Именовање посебне радне групе
Члан 60ж
Ради оцене Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса
министар у складу са прописима којима се уређује државна управа, може
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техничка комисија).
Решењем из става 1. овог члана одређују се задаци, састав и
руководилац, рок за извршење задатака и друга питања која су значајна за рад
техничке комисије.
Техничка комисија без одлагања доставља Министарству мишљење о
испуњености захтева из чл. 60г и 60д овог закона.
Председник техничке комисије именује се из реда запослених или
постављених лица у Министарству.
За чланове техничке комисије могу бити именована лица са високом
стручном спремом одговарајуће струке, односно смера и одговарајућим
стручним резултатима, а из реда:
-

запослених или постављених лица у Министарству;

-

запослених или
организацијама;

-

независних стручњака.

постављених

лица

у

другим

органима

и

Чланови комисије не могу бити лица која су:
-

учествовала у изради Извештаја о безбедности и Плана заштите од
удеса;

-

оснивач правног лица или предузетник који је израдио Извештај о
безбедности и План заштите од удеса или запослени код тих лица;

-

оператер или запослени код оператера.
Обавеза вођења евиденције
Члан 60з

На основу Извештаја о безбедности и Обавештења Министарство
утврђује и води евиденцију о оператерима и севесо постројењима, односно
комплексима са повећаном вероватноћом настанка хемијског удеса или са
повећаним последицама тог удеса због њихове локације, близине сличних
постројења или због врсте ускладиштених опасних материја.
Оператери из става 1. овог члана дужни су да размењују информације
које су неопходне при изради Извештаја о безбедности и Плана заштите од
удеса, како би се у тим документима водило рачуна о природи и опсегу
заједничке опасности од хемијског удеса.
О оператеру, односно севесо постројењу, односно комплексу из става 1.
овог члана Министарство обавештава надлежне органе у складу са прописима
којима се уређује заштита и спашавање, ради израде екстерних планова.
Регистар постројења и регистар пријављених удеса
Члан 60и
На основу Извештаја о безбедности и Обавештења Министарство води
регистар постројења, као и регистар удеса који су пријављени.
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Члан 60ј
Оператер из члана 58. овог закона дужан је да одмах о хемијском удесу
обавести Министарство, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за
поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује
заштита и спашавање, и то о: околностима везаним за хемијски удес,
присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену
последица хемијског удеса за људе и животну средину и о предузетим хитним
мерама.
Оператер из става 1. овог члана дужан је да обавести надлежне органе
о накнадно прикупљеним подацима који утичу на раније утврђене чињенице и
закључке.
Оператер из става 1. овог члана дужан је да у разумном року обавести
надлежне органе о планираним мерама за отклањање средњорочних и
дугорочних последица хемијског удеса и за спречавање настанка поновног
удеса.
Оператер из става 1. овог члана дужан је да спроведе хитне,
средњорочне и дугорочне мере отклањања последица хемијског удеса, као и
да, након извршене анализе свих аспеката хемијског удеса, дâ препоруке за
будуће превентивне мере.
Министарство врши надзор и контролу извршења обавеза оператера из
ст. 1 - 4. овог члана.”
Члан 34.
Члан 61. мења се и гласи:
„Државни органи, органи аутономне покрајине и јединица локалне
самоуправе, на основу надлежности из прописа којима се уређује заштита и
спашавање, доносе екстерне планове, који су саставни део планова за
реаговање у ванредним ситуацијама.”
Члан 35.
После члана 61. додају се чл. 61а, 61б и 61в који гласе:
„Обавештење о оператерима, односно севесо постројењима, односно
комплексима чије активности могу изазвати хемијски удес са
прекограничним ефектима
Члан 61а
Министарство на основу Извештаја о безбедности из члана 60. овог
закона утврђује оператере и севесо постројења, односно комплексе чије
активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним ефектима и о томе
обавештава у што краћем року, а најкасније када обавештава домаћу јавност,
надлежни орган земље која може бити погођена последицама тог удеса.
Министарство води евиденцију о оператерима и севесо постројењима,
односно комплексима из става 1. овог члана.
Ако надлежни орган друге земље сматра да обавештење из става 1.
овог члана не садржи сва севесо постројења, односно комплексе чије
активности могу изазвати хемијски удес са последицама у његовој земљи
тражиће од Министарства додатне податке.
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неоснован обавестиће га о свом ставу.
Ако се не постигне сагласност са надлежним органом заинтересоване
земље ово питање решиће се у складу са међународним уговором који
обавезује Републику Србију.
Министарство обавештава надлежни орган друге земље о свим битним
чињеницама из Извештаја о безбедности о севесо постројењу, односно
комплексу чије активности могу довести до настанка хемијског удеса са
прекограничним последицама, као и о свим битним чињеницама из Плана
заштите од удеса тог постројења, односно комплекса.
Министар прописује поступак обавештавања, односно размене података
о севесо постројењу, односно комплексу чије активности могу довести до
настанка хемијског удеса са прекограничним ефектима.
Обавеза достављања обавештења надлежног органа друге земље
Члан 61б
Обавештење добијено од надлежног органа друге земље о севесо
постројењу, односно комплексу чије активности могу проузроковати хемијски
удес са ефектима на територији Републике Србије, Министарство доставља
домаћим органима чија је надлежност одређена прописима којима се уређује
заштита и спашавање ради израде екстерних планова.
Обавештење у случају хемијског удеса или непосредне опасности од
хемијског удеса који може проузроковати прекограничне ефекте, као и
евентуална узајамна помоћ уређени су прописима о заштити и спашавању.
Изузеци од примене
Члан 61в
Одредбе члана 38. и чл. 58. до 61б овог закона неће се примењивати на:
војна постројења; удесе изазване јонизујућим зрачењем; транспорт опасних
материја у друмском, железничком, водном, ваздушном и морском саобраћају,
односно транспорт изван комплекса обухваћених овим законом, укључујући
утовар и истовар односно транспорт од и до других превозних средстава на
доковима, пристаништима или ранжирним станицама; транспорт опасних
материја цевоводима укључујући и пумпне станице, а изван севесо постројења,
односно комплекса обухваћених овим законом; удесе при истраживању и
експлоатацији минералних сировина, осим ако се сировине хемијски и термички
прерађују или складиште, а садрже опасне материје у прописаним количинама;
локације депонија отпадних материја, изузев активних отпадних јаловишта
укључујући вештачка језера, насипе и бране, које садрже опасне материје, а
нарочито које потичу од хемијске и термичке обраде минерала.”
Члан 36.
У члану 64. став 1. мења се и гласи:
„Планирање и управљање заштитом животне средине обезбеђује се и
остварује спровођењем Националног програма заштите животне средине (у
даљем тексту: Национални програм) који доноси Влада на период од најмање
десет година.”
Став 4. мења се и гласи:
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министарствима, припрема извештај о реализацији Националног програма и
подноси га Влади.”
Додаје се став 5. који гласи:
„Национални програм објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије”. ”
Члан 37.
Члан 65. мења се и гласи:
„Акциони план
Националног програма.

је

краткорочни

инструмент

за

имплементацију

Акционим планом разрађују се регулаторне и институционалне
активности, активности мониторинга, студије, израда пројектне документације,
економских и финансијских инструмената, информисање, образовање,
руковођење и капиталне инвестиције.”
Члан 38.
У члану 69. став 3. мења се и гласи:
„Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.”
Члан 39.
У члану 70. став 1. мења се и гласи:
„Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора,
односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне
средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних
утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.”
У ставу 2. тачка на крају замењује се запетом и додају речи: „на основу
посебних закона.”
Члан 40.
У члану 71. став 1. реч: „ЈУС-ИСО“ замењује се речју: „СРПС”.
Ст. 2, 3. и 4. бришу се.
Члан 41.
Члан 72. мења се и гласи:
„Оператер постројења, односно комплекса које представља извор
емисија и загађивања животне средине дужан је да, у складу са законом, преко
надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава
услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да:
1)

прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих
активности на животну средину, индикаторе ефикасности
примењених мера превенције настанка или смањења нивоа
загађења;

2)

обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе
или објекте од посебног интереса за Републику Србију, аутономну
покрајину или јединицу локалне самоуправе.
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редовну евиденцију о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим
законом.
Влада утврђује врсте активности и других појава које су предмет
мониторинга, методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове
достављања и чувања података, на основу посебних закона.
Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање
мониторинга, као и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на
животну средину.”
Члан 42.
Наслов изнад члана 75. Интегрални катастар загађивача мења се и
гласи:
„Регистри извора загађивања животне средине
У члану 75. став 1. речи: „води се интегрални катастар загађивача”
замењују се речима: „воде се национални и локални регистри извора
загађивања животне средине”.
У ставу 2. речи: „Интегрални катастар загађивача” замењују се речима:
„Национални регистар извора загађивања животне средине.”
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Локални регистар извора загађивања животне средине води надлежни
орган јединице локалне самоуправе.”
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:
„Министар по прибављеном мишљењу министра надлежног за послове
водопривреде и рударства и енергетике, прописује методологију за израду
националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологију за
врсте, начине и рокове прикупљања података.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 43.
Члан 76. став 2. мења се и гласи:
„Агенција за заштиту животне средине израђује извештај из става 1. овог
члана на основу прикупљених података и информација најкасније до 31. маја
текуће године за претходну годину.”
Додаје се нови став 3. који гласи:
„Надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган
јединице локалне самоуправе дужан је да Агенцији за заштиту животне средине
тромесечно доставља податке за израду извештаја из става 1. овог члана и то
за прво, друго и треће тромесечје најкасније у року од два месеца по истеку
тромесечја, а за последње тромесечје до 31. јануара.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 44.
У члану 77. тачка 1) мења се и гласи:
„1) стању и променама стања у животној средини на основу података и
информација добијених праћењем одговарајућих индикатора;”.
Тачка 5) брише се.
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У члану 78. став 1. реч: „имисије” замењује се речима: „нивоа загађујуће
материје”.
Члан 46.
У члану 80. тачка 7) тачка на крају замењује се тачком и запетом и
додаје тачка 8) која гласи:
„8) заштиту животне средине на коју се таква информација односи, као
што је локација ретких врста дивље флоре и фауне.”
Члан 47.
После члана 81. додаје се наслов изнад члана и члан 81а који гласе:
„Право на правду
Члан 81а
Заинтересована јавност у поступку остваривања права на здраву
животну средину као странка има право да покреће поступак преиспитивања
одлуке пред надлежним органом, односно судом, у складу са законом.”
Члан 48.
У члану 83. додаје се став 2. који гласи:
„Средства за заштиту животне средине могу се обезбеђивати и путем
донација, кредита, средстава међународне помоћи, средстава страних улагања
намењених за заштиту животне средине, средстава из инструмената, програма
и фондова ЕУ, УН и међународних организација.”
Члан 49.
У члану 84. став 2. мења се и гласи:
„Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана, приход су
буџета Републике и буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе, у складу са посебним законом.“
Члан 50.
У члану 85. став 5. мења се и гласи:
„Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана у висини од 60%
приход су буџета Републике Србије, а у висини од 40% приход су буџета
јединице локалне самоуправе.”
Члан 51.
После члана 85. додаје се наслов изнад члана и члан 85а који гласе:
„Подручја од посебног интереса
Члан 85а
На предлог министарства надлежног за питања животне средине, Влада
утврђује подручја од посебног државног интереса у области заштите животне
средине.
Влада прописује критеријуме за утврђивање подручја од посебног
државног интереса из става 1.
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подручјима из става 1. овог члана утврђује Влада.
Средства остварена од накнаде из става 3. овог члана у висини 80%
приход су буџета Републике Србије, а у висини 20% приход су јединице
локалне самоуправе и користе се наменски за заштиту и унапређивање
животне средине у складу са програмима, односно акционим и санационим
плановима који се доносе у складу са овим законом и посебним законима.”
Члан 52.
Наслов изнад члана 87. и члан 87. мењају се и гласе:
„Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
Члан 87.
Јединица локалне самоуправе може, из оквира својих права и дужности,
прописати накнаду за заштиту и унапређивање животне средине.
Накнаду из става 1. овог члана својим актом прописује скупштина
јединице локалне самоуправе.
Накнада из става 1. овог члана прописује се по основу:
1) коришћења стамбених и пословних зграда, станова и пословних
просторија за становање, односно обављање пословне делатности, као и за
коришћење земљишта за обављање редовне делатности (у даљем тексту:
непокретност),
2) обављања одређених активности које утичу на животну средину, а
које одређује Влада;
3) транспорта нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и
полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за
индустрију на територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене
животне средине на подручју од значаја за Републику Србију.
Обвезници плаћања накнаде по основу из става 3. тачка 1) овог члана су
имаоци права својине на непокретности, односно закупци ако се непокретности
користе по основу права закупа, а висина накнаде се одређује према површини
непокретности и плаћа се месечно до износа који не може бити већи од износа
прописаног у складу са овим законом.
Обвезници плаћања накнаде по основу из става 3. тачка 2) овог члана су
правна лица и предузетници, који обављају одређене активности.
Обвезници плаћања накнаде из става 3. тачка 3) овог члана су власници
теретних возила, односно правна и физичка лица која обављају транспорт
нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода
хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на
територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне
средине на подручју од значаја за Републику Србију.
Влада ближе прописује критеријуме за утврђивање накнаде из става 1.
овог члана, као и највиши износ те накнаде.
Јединица локалне самоуправе актом из става 2. овог члана утврђује
висину, рокове, обвезнике, начин плаћања накнаде и олакшице за одређене
категорије обвезника плаћања, а у складу са утврђеним критеријумима из става
7. овог члана.
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мишљење Министарства на предлог акта из става 2. овог члана.
Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана користе се, преко
буџетског фонда, наменски за заштиту и унапређење животне средине према
усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, односно
локалним акционим и санационим плановима, у складу са стратешким
документима који се доносе на основу овог закона и посебних закона.
Јединица локалне самоуправе не може прописивати накнаде које су
прописане на основу чл. 84, 85. и 85а овог закона.”
Члан 53.
У члану 90. став 2. мења се и гласи:
„Фонд има својство правног лица са јавним овлашћењима.”
Члан 54.
У члану 92. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) наменских средстава буџета Републике Србије остварених по основу
накнада прописаних у чл. 27. и 45. и одређених накнада из чл. 85. и 85а овог
закона;”.
У тачки 3) речи: „и енергетске ефикасности“ бришу се.
Члан 55.
У члану 93. став 1. реч: „стандарде” замењује се речју: „примере”.
У ставу 2. тачка 5) после речи: „биодиверзитета” додају се речи: „и
геодиверзитета”.
Тачка 8) мења се и гласи:
„8) подстицање коришћења обновљивих извора енергије;“.
После тачке 14) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје
тачка 15) која гласи:
„15) финансирање програма, пројеката и других активности из области
основних геолошких истраживања.”
Члан 56.
У члану 94. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Средства Фонда могу се користити за финансирање посебних
подстицајних мера у складу са овим законом и посебним законима.”
Члан 57.
Члан 100. мења се и гласи:
„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
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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.”
Члан 58.
Наслов изнад члана 109. „Управни надзор” мења се и гласи:
„Инспекцијски надзор”
Члан 59.
После члана 109. додаје се наслов изнад члана и члан 109а који гласе:
„Надзор над радом
Члан 109а
Министарство врши надзор над радом Агенције за заштиту животне
средине, органа надлежних за заштиту животне средине аутономне покрајине и
надлежних органа јединице локалне самоуправе, као и овлашћених правних
лица, у вршењу поверених послова.”
Члан 60.
У члану 110. став 1. тач. 2) и 5) мењају се и гласе:
„2) да ли се сакупљање или стављање у промет дивље флоре и фауне,
њихових развојних облика и делова врши у складу са прописаним условима;
5) да ли су испуњени захтеви квалитета животне средине и емисије;”.
У тачки 14) реч: „превозу” брише се.
После тачке 14) додаје се тачка 14а) која гласи:
„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;”.
У тачки 17) речи: „интегрални катастар загађивача;” замењују се речима:
„регистар извора загађивања животне средине;”.
После тачке 19) додаје се тачка 19а) која гласи:
„19а) идентитет субјекта надзора и других лица на основу личне карте,
пасоша и других исправа;”.
У ставу 2. после речи: „врши” додаје се реч: „повремено”.
Члан 61.
Члан 111. мења се и гласи:
„У вршењу послова из члана 110. овог закона инспектор је овлашћен да:
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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;
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;
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)
закона;
18)

забрани коришћење еколошког знака противно одредбама овог
забрани увоз опасног отпада иностраног порекла;
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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;
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
предузетника и физичког лица на основу извршног закључка;

правног

лица,

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.

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.”
Члан 62.
У члану 112. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„У случају да је инспектор привремено одузео робу која је стечена
противзаконитом радњом, а која је подложна кварењу или се не може на
одговарајући начин збринути или ако њено чување захтева веће трошкове,
продаје се, на начин утврђен законом, а остварена средства приход су буџета
Републике Србије. ”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
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У члану 114. став 1. мења се и гласи:
„По жалби на првостепено решење надлежног општинског, односно
градског органа, односно органа града Београд, које је донето у вршењу
поверених послова решава министар. ”
Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„По жалби на првостепено решење подручне јединице Министарства
решава министар.
По жалби на првостепено решење надлежног органа аутономне
покрајине, решава министар.”
Члан 64.
Члан 116. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице ако:
1) користи природне ресурсе или 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);
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);
5) извози или увози заштићене врсте дивље флоре и фауне, њихове
развојне облике и делове, без дозволе Министарства (члан 28. став 1);
6) при управљању опасним материјама не предузима све потребне
превентивне, заштитне, сигурносне и санационе мере (члан 29. став 2);
7) изгради и употребљава постројења, односно комплексе и обавља
активности ако нису испуњене прописане граничне вредности емисије и нивоа
загађујућих материја, услови у погледу опреме и уређаја којима се смањује или
спречава емисија загађујућих материја или енергије, као и ако нису предузете
друге мере и радње за обезбеђење прописаних услова заштите животне
средине (члан 40. став 1);
8) испушта загађујуће и опасне материје, отпадне воде или емитује
енергију у ваздух, воду или земљиште на начин и у количинама, односно
концентрацијама или нивоима изнад прописаних (члан 40. став 2);
9) примењује домаћу или увозну технологију или процес, односно
производи, складишти и ставља у промет производе који не испуњавају захтеве
у погледу животне средине, односно захтеве квалитета производа или је
технологија, процес, производ, полупроизвод или сировина забрањена у земљи
извознику (члан 51. став 1);
10) употребљава уређаје који служе за уклањање или пречишћавање
загађујућих материја за које технички захтеви нису утврђени техничким
прописима супротно члану 51. став 4. овог закона;
11)

увози опасан отпад (члан 57. став 1);
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(члан 57. став 3);
13)

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

14)

не поступи у складу са чланом 60ј овог закона;

15)

не предузима мере санације о свом трошку (члан 63. став 1);

16)
закона;

не изради или не реализује санациони план из члана 66. став 4. овог

17) не осигура се за случај штете причињене трећим лицима услед
удеса (члан 106).
За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана
казна у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или
вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, а
највише до двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или
вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.“
Члан 65.
Члан 117. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1) 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)
закона;
5)

употребљава еколошки знак супротно одредбама члана 53. овог
не достави Oбавештење 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);

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).
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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 66.
После члана 117. додаје се члан 117а који гласи:
„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);
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);
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);
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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 67.
Члан 118. мења се и гласи:
„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);
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 68.
После члана 118. додаје се члан 118а који гласи:
„Члан 118а
Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај
родитељ, старалац, односно одговорно лице у органу старатељства, ако због
пропуштања дужног надзора над малолетником, малолетник учини прекршај из
члана 118. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона.”
Члан 69.
Члан 119. брише се.
Члан 70.
Члан 120. мења се и гласи:
„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);
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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
обезбеђење мера заштите животне средине из члана 34. овог закона;

за

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);
9)
закона;
10)

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

16)

доставља информације супротно члану 79. овог закона;

2);
17) не доставља извештаје о остваривању програма рада Фонда у
прописаном року или на захтев Министарства (члан 95. ст. 3. и 4);
18) благовремено и истинито не обавештава јавност о обављању своје
делатности за коју је основан на начин прописан статутом Фонда или на захтев
јавности не даје информације о обављању послова из своје делатности (члан
98. став 2).
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.”
Члан 71.
У члану 121. речи: „чл. 117. и 118.” замењују се речима: „чл. 117, 117а,
118. и 118а ”.
Члан 72.
Акт из члана 5. став 3. и члана 18. став 1. овог закона Влада ће донети у
року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Акт из члана 51. ст. 2. и 3. и члана 52. став 7. овог закона Влада ће
донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Влада ће донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог
закона:
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Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и
добара;

2)

Национални програм заштите животне средине.

Министар ће у року од годину дана од стана ступања на снагу овог
закона донети акте из члана 4. став 3, члана 5. став 4, члана 7. став 3, члана 20.
став 3, члана 22. став 3, члана 26. став 1, члана 29. став 2, члана 30. став 4,
члана 31. став 2, члана 32. став 6, члана 35. став 7. и члана 42. став 4. овог
закона.
Члан 73.
Јединице локалне самоуправе дужне су да:
1)

отворе буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски
систем до 31. децембра 2009. године;

2)

ускладе важеће прописе о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине до 31. децембра 2009. године.

Јединица локалне самоуправе преузима запослене са стањем на дан 31.
децембра 2008. године, права, обавезе, опрему, средства за рад и архиву од
фонда јединице локалне самоуправе који је основан у складу са чланом 100.
Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04).
Члан 74.
У чл. 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 28, 44, 51, 57, 66, 69, 74, 76, 83, 90, 93. и 107.
реч: „Република” замењује се речима: „Република Србија” у одговарајућем
падежу.
Члан 75.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

