европске вредности и идеале и заједничку историју а самим тим доприносе јачању
интеркултурног дијалога и бољег разумевања међу младима.

3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.1 Стање
Преговарачка група 27 је у децембру 2016. добила Скрининг извештај за Поглавље 27,
и позвана je да поднесе преговарачку позицију за ово поглaвље без почетних мерила.
У јулу 2017, на основу Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14,
14/15, 54/15 и 96/15 - др. закон) формирано je самостално Министарство заштите животне средине. Министарство заштите животне срединe је водећа институција за
поглавље 27, док су надлежности над појединим прописима припале Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а поједини прописи су остали у надлежности министарстава у којима су били и раније (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство унутрашњих послова, Министарство рударства и
енергетике, Министарство здравља, Министарство правде).
Административни капацитети потребни за ефикасно преношење и спровођење законодавства биће процењени у оквиру ИПА 2013 пројекта ,,Даљa Стратегија за апроксимацију у области животне средине”. У оквиру пројекта биће припремљен Акциони план
за развој административних капацитета на свим нивоима. Планирано је да пројекат
траје до 2018. године.
3.27.2. Хоризонтално законодавство
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
1) Процена утицаја на животну средину: Директива 2011/92/EУ измењена Директивом 2014/52/EЗ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива 2011/92/EУ је скоро у потпуности пренесена кроз следеће правне акте:
- Закон о потврђивању амандмана на ESPOO конвенцију, Одлука II/14 и Одлука III/7
(,,Сл. гласник РС”, бр. 04/2016)
- Закон о процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС“, бр. 135/2004,
36/2009);
- Закон о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009 и 72/2009,
014/2016);
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", брoj 18/16)
- Уредбу која прописује листу (I) пројеката за које је обавезна процена утицаја, и листу
(II) пројеката за које се процена утицаја може захтевати (,,Сл. гласник РС“, бр.
114/2008);
- Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Еспоо конвенција) („Сл. гласник РС“, бр. 102/07);
- Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. гласник
РС “, бр. 38/09);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 132/14 и 145/14).
Једине одредбе Директиве 2011/92/EУ које je још потребно пренети у национално законодавство су члан 7. и Анекси I и II Директиве.
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Измене уведене Директивом 2014/52/EЗ нису још пренете у национално законодавство.
Тренутно је у изради:
1. Закон о потврђивању мултилатералног споразума земаља југоисточне Европе у прекограничном контексту (нацрт Закона је припремљен, добијена су сва мишљења других надлежних министарстава, али се процедура добијања мишљења мора поновити
због Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС“,
бр. 62/17)- рок за усвајање је I квартал 2018.
2. Нова Уредба која прописује листу (I) пројеката за које је обавезна процена утицаја, и
листу (II) пројеката за које се процена утицаја може захтевати у циљу потпуног усклађивања са Анексима Директиве (нацрт Уредбе је прошао процедуру добијања мишљења других надлежних министарстава, али се иста мора поновити због Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 62/17)- рок за
усвајање је 4. квартал 2018.
3. У току је израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на
животну средину- рок за усвајање је 4. квартал 2018.
Напомена: Предлог измена и допуна Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину и предлог измена и допуна нацрта Закона о изменама и допунама Закона о
процени утицаја на животну средину представљени су оквиру УНДП пројекта, представницима локалних самоуправа у оквиру 4 радионице организоване на регионалном
нивоу, укључујући и округли сто са приватним компанијама које израђују студије о
процени утицаја на тему ,,Како побољшати поступке процене утицаја на животну средину у Србији“.
Бр.

Локација

Датум

1

Београд

19.06.2017

2

Нови Сад

20.06.2017

3

Ниш

26.09.2017

4

Чачак

03.10.2017

Тема

Бр. учесника
(без
МЗЖС и
UNDP)

Семинар о
СПУЖС и
ПУЖС за
локалне самоуправе
Семинар о
СПУЖС и
ПУЖС за
локалне самоуправе
Семинар о
СПУЖС и
ПУЖС за
локалне самоуправе
Семинар о
СПУЖС и
ПУЖС за
локалне самоуправе
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Бр. Учесника женског
пола

Проценат
учесника
женског
пола (%)

Укупан
број свих
учесника

17

13

76.47

24

35

21

60.00

39

27

19

70.37

32

28

24

85.71

34

5

Београд

18.10.2017

Округли сто
са приватним
компанијама
,,Како побољшати
поступке
процене
утицаја на
животну
средину у
Србији”

16

10

62.50

26

123

87

70.73

155

Такође, у организацији REC (Регионални центар за животну средину), у периоду од
16-18. октобра 2017. на Сребрном језеру, одржана је дводневна радионица, на којој је
организацијама цивилног друштва у оквиру CSOnnect програма (Програм подршке
организацијама цивилног друштва у Србији у области животне средине) представљен
нацрт измена и допуна Закона о процени утицаја на животну средину са посебним
освртом на Уредбу о оцени прихватљивости у контексту будуће НАТУРА 2000 мреже.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структуре за спровођење Директиве о процени утицаја на животну средину су успостављене на националном, покрајинском и локалном нивоу.
У Одсеку за процену утицаја новом систематизацијом предвиђено је 9 запослених уместо садашњих 8.
Тренутно ради 7 људи у Одсеку (због одласка једног запосленог у пензију, а очекује се
додатно смањење за 1-2 људи у наредном периоду, из истог разлога).
Новом систематизацијом предвиђена је нова организациона јединица – Одељење за
процену утицаја пројеката и активности на животну средину у оквиру које су две организационе јединице:
Група за стратешку процену утицаја – 3 запослених и Одсек за процену утицаја пројеката и активности на животну средину – 9 запослених.
У октобру 2017. године, одржана је студијска посета Шпанији, у склопу TAIEX Study
Visit on Climate Change, организоване у сарадњи са Министарством пољопривреде,
хране и животне средине Шпаније (Spanish Ministry of Agriculture, Food and
Environment). Између осталог, учесници су имали прилику да стекну увид у разне утицаје емисија СО2 и мера за њихово ублажавање, а све то у вези са захтевима Директиве
о процени утицаја који се односе на аспект климатских промена, а који се кроз процену
утицаја морају приказати.
в) Остале предузете мере и активности
Поступак процене утицаја на животну средину је скоро у потпуности усаглашен са
одредбама из Директиве 2011/92/EЗ. Измене уведене Директивом 2014/52/EЗ нису још
пренете у национално законодавство.
2) Стратешка процена утицаја на животну средину: Директива 2001/42/EЗ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство је делимично усклађено са Директивом кроз следеће законе:
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС”, бр.
135/2004 и 88/2010);
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- Закон о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009 и
72/2009);
-Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”,
бр. 014/2016)
- Закон о потврђивању Протокола о стратешкој процени животне средине уз Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ESPOO конвенција).
- У току је израда Измена и допуна Законa о стратешкој процени утицаја на животну
средину чије је усвајање предвиђено за IV квартал 2018. године.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структуре за спровођење Директиве о стратешкој процени утицаја на животну средину
су успостављене на националном, покрајинском и локалном нивоу.
У Групи за стратешку процену утицаја тренутно је запослено 3 људи.
в) Остале предузете мере и активности
Извршена је презентација и консултација са локалним самоуправама у Београду, Новом Саду, Нишу и Чачку.
3) Приступ јавности информацијама о животној средини: Директива 2003/4/EК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива је скоро потпуно пренесена кроз следеће законе и подзаконске акте:
-Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”,
бр. 014/2016)56
-Закон о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11)
-Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Сл. гласник РС”, бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
-Закон о општем управном поступку (,,Сл. лист СРЈ“, бр. 18/16)
-Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (,,Сл. гласник
РС“, бр. 38/09)
-Уредбу о садржини и начину вођења информационог система заштите животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података као и садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава
јавност (,,Сл. гласник РС”, бр. 112/09).
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структуре за спровођење ове директиве су успостављене. Надлежни органи одговорни
за спровођење су: МЗЖС; Агенција за заштиту животне средине; Повереник за информације од јавног значаја и заштиту личних података; Национални, регионални и локални органи надлежни за заштиту животне средине; Архус центри. Успостављене су радне процедуре у вези са пасивним и активним токовима информација.
в) Остале предузете мере и активности
Агенција за заштиту животне средине, Одељење Националног регистра извора загађивања, је у току 2015. и 2016. године израдило посебан интернет сајт за податке о емисијама у ваздух и воде и управљање отпадом где су сви подаци доступни јавности:
http://77.46.150.211/TeamsPublic/teamssr.aspx?FormName=AirEmissionsperYearForm;
http://77.46.150.211/TeamsPublic/teamssr.aspx?FormName=WaterEmissionsperYearForm;
56

Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине предвиђа и пасивни и активни проток
информација.
Детаљније
информације
дате
у
Пост
скрининг
документу
www.pregovarackagrupa27.gov.rs.
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http://77.46.150.211/TeamsPublic/teamssr.aspx?FormName=WasteGeneratedperYearForm.
У току 2016. године, Агенција је припремила посебан интернет портал намењен ПРТР
предузећима у складу са захтевима ПРТР протокола уз Архуску конвенцију. Овај портал је доступан на адреси http://prtr.sepa.gov.rs/
4) Учешће јавности: Директива 2003/35/EЗ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство је делимично усклађено са Директивом кроз следеће законе:
-Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”,
бр.014/2016.)
- Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Сл. гласник
РС “, бр. 38/09);
-Закон о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09);
-Закон о процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);
-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр. 135/2004).
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структуре за спровођење ове директиве су успостављене.
Надлежни органи одговорни за спровођење су:
-МЗЖС: Одељење за управљање отпадом; Одељење за заштиту ваздуха;
-Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде: Управа за воде;
-Покрајински органи и органи локалне самоуправе су одговорни за припрему и измене
или ревизије планова и програма који су развијени на регионалном и локалном нивоу и
за заштиту животне средине;
-Правосудна тела – Управни суд Србије.
в) Остале предузете мере и активности
Представници МЗЖС су у сарадњи са Регионалним центром за животну средину одржали тренинг о трећем стубу Архуске конвенције „Право на правну заштиту у питањима животне средине за представнике правосуђа“ у Будви, септембар 2017. године.
По Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години, МЗЖС је суфинансирало пројекте Архус центра Суботица, Архус центра Јужне и Источне Србије и
других организација цивилног друштва који су за циљ имали спровођење Архуске конвенције.
5) Одговорност за штету према животној средини: Директива 2004/35/CE
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива о одговорности за штету према животној средини је у почетној фази преношења. Преношење је извршено кроз следеће законске и подзаконске акте:
-Закон о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11);
-Закон о заштити природе (,,Сл. гласник РС”, бр. 91/10);
-Закон о водама (,,Сл. гласник РС”, бр. 33/10);
-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (,,Сл. гласник РС”, бр. 135/04);
- Закон о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
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-Правилник о врстама станишта, критеријумима за одабир врста станишта, о осетљивим, угроженим, ретким и приоритетним за заштиту врстама станишта и о заштитним
мерама за њихово очување (,,Сл. гласник РС”, бр. 35/10);
-Уредбу о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма
(,,Сл. гласник РС”, бр. 88/10);
-Уредбу о стављању под контролу употребе и промета дивље флоре и фауне (,,Сл. гласник РС”, бр. 31/05, 45/05, 22/07 и 38/08);
-Правилник о мерама компензације (,,Сл. гласник РС”, бр. 20/10).
Нацрт Закона о одговорности за штету према животној средини је у изради.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Надлежни органи предложени за спровођење Директиве о одговорности за штету према животној средини су:
МЗЖС и други државни органи на националном нивоу одговорни за област животне
средине; Агенција за заштиту животне средине; Регионални и локални органи одговорни за област животне средине.
в) Остале предузете мере и активности
Одржана је студијска посета држави чланици ЕУ (Мадрид, октобар 2017) за чланове
Радне групе за израду Нацрта закона, на тему изградње капацитета органа из области
животне средине на регионaлним и локалним нивоима, а у вези са захтевом из закона
којим се у домаће законодавство преноси Директива о одговорности за штету према
животној средини, развоја механизама финансијског обезбеђења; израде методологије
за процену штете нанете животној средини, као и о искуству држава чланица у погледу
процене штете нанете животној средини.
6) Директива о кривичним делима у области животне средине: Директива
2008/99/EЗ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива 2008/99/EЗ (о кривичним делима у области животне средине) је делимично
пренета у домаће законодавство кроз одредбе Кривичног законика (,,Сл. гласник РС”,
бр. 85/05, 88/05-испр., 107/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16), Закона о одговорности правних лица за кривична дела (,,Сл. гласник РС”, бр. 97/08) и Закона о заштити природе (,,Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10).
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Кривичне пријаве за кривична дела може поднети свако лице или инспекцијска служба
надлежном тужилаштву.
Надлежни тужилац је овлашћен да покреће кривично гоњење за кривична дела, по
службеној дужности (односно, тужилац основног тужилаштва и тужилац вишег тужилаштва).
Судови опште надлежности (основни и виши судови првог степена и Апелациони суд у
другом степену) воде кривични поступак.
За пропис је задужена једна особа, запослена у Групи за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције.
в) Остале предузете мере и активности
-Објављен je приручник ,,Правни инструменти заштите животне средине – грађанскоправна и кривично-правна заштита” 2016. године.
-Прикупљени су статистички подаци о кривичним делима против животне средине за
период од 01.01.2015. године до 30.09.2017. године (табела је дата у Анексу документа).
- Министарство је постало члан IMPEL мреже у 2017.
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7) INSPIRE директива 2007/2/EЗ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Закон о државном премеру и катастру („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/2013,
15/2015 – одлука УС и 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење) прописује правни
оквир за успостављање НИГП-a у Републици Србији, који је делимично усклађен са
Директивом INSPIRE 2007/2/EC.
Потпуна транспозиција Директиве биће извршена доношењем Закона о националној
инфраструктури геопросторних података. У складу са Програмом јавне расправе, oрганизована је јавна расправа у форми округлог стола у Београду (новембaр 2016), након
чега је Радна група за израду Нацрта закона израдила текст Нацрта закона. Нацрт закона је усвојен од стране Владе РС у јулу 2017. године и послат Народној скупштини на
усвајање по хитном поступку. Очекивано је да се Закон о НИГП-у бити донет до краја
2017. године.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Координациона структура је дефинисана Законом о државном премеру и катастру, по
коме Савет Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) и радне групе имају следеће одговорности:
 Савет НИГП – управља развојем институција и техничким оквиром за успостављање
заједничке геоинформационе инфраструктуре на националном нивоу, кроз формулисање јасних смерница и средстава да се постигне овај циљ;
 Радне групе – имају оперативну одговорност за спровођење тематских питања посебних компоненти попут: техничке инфраструктуре, стандарда, метаподатака и просторних података, сарадње међу субјектима, правног оквира, модела финансирања,
истраживања, образовања итд.
Актуелни чланови Савета НИГП су представници РГЗ (председавајући), Министарства
грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства одбране, Министарства енергетике и рударства, МЗЖС, Министарства финансија, Републичког завода за статистику и Републичког хидрометеоролошког завода.
Чланови радних група су представници министарстава и других државних органа, локалне управе, јавних компанија, покрајинских секретаријата, истраживачких и образовних институција, као и приватних компанија.
Усвојен нови Правилник о систематизацији радних места Републичког геодетског завода где је систематизовано укупно 12 радних места за успостављање и развој НИГП-а
што је повећање од 5 радних места.
в) Остале предузете мере и активности
Републички геодетски завод, заједно са представницима субјеката НИГП-а, ради на
изради Стратегије НИГП-а за период 2018-2022. План је да се Нацрт стратегије заврши
до краја 2017. године након чега ће бити достављена Савету НИГП-а на усвајање.
У периоду новембар 2016 – октобар 2017. године израђен је каталог метаподатака,
успостављен је профил метаподатака који су у складу са INSPIRE директивом и омогућен је веб едитор за унос метаподатака путем интернета. Тренутно постоје 74 сетова
метаподатака.
Израђена је дигитална платформа Националне инфраструктуре геопросторних података која је публикована 01.10.2017. године. Платформа обједињује све просторне податке на државном нивоу. Омогућено је преузимање векторских података. Омогућена је
функција crowdsourcing-а. Постављени су подаци Републичког геодетског завода, ЈП
Путеви Србије, Републичког хидрометролошког завода, Републичког завода за статистику, Покрајинског завода за заштиту природе, Републичког сеизмолошког завода,
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Завода за заштиту природе Србије, CORINE. Извршено је унапређење техничке
инфраструктуре за слободан јавни приступ скуповима просторних података.
Настављен процес хармонизације података где су хармонизовани подаци и сервиси
дигиталног ортофотоа и географских имена. У току је хармонизација тема адресни регистар, регистар просторних јединица и развој модела за парцеле и објекте.
Урађена је алфа верзија INSPIRE мониторинг алата.
Активно учешће у Радног групи за Отворене податке Владе Републике Србије.
Одржане су националне радионице о Закону о НИГП-у и изради подзаконских аката,
развоју система за праћење и извештавање, развоју и коришћење националног геопортала, развоју сервиса и др. На националним радионицама присуствовали су чланови
радних група НИГП-а, као и представници институција субјеката НИГП-а. Савет
НИГП-а је одржавао редовне састанке.
Одржавани су састанци и пружена је техничка помоћ државним органима у реализацији различитих пројеката на националном нивоу.
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
1) Процена утицаја на животну средину: Директива 2011/92/EУ измењена Директивом 2014/52/EЗ
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду до краја 2020. планирано је:
-Одржавање обуке државних службеника, на покрајинском и локалном нивоу, одговорних за поступке процене утицаја на животну средину у вези са новим изменама
предложеним у Закону о процени утицаја на животну средину;
-Одржавање обуке државних службеника, на покрајинском и локалном нивоу, одговорних за издавање пројектних сагласности у вези са новим изменама предложеним у
Закону о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину;
-Унапређење механизма за пружање и размену информација и података између МЗЖС
и органа одговорних за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о процени
утицаја на животну средину на локалном, покрајинском и националном нивоу;
-Одржавање радионице о искуству држава чланица у погледу квалитета извештаја о
процени утицаја на животну средину;
-Одржавање обуке представника правосудног система у вези са правом на правну заштиту у вези са животном средином.
-Предвиђене активности спроводиће МЗЖС уз подршку ОЕБС-а и TAIEX-а.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
-Планирано студијско путовање у Италију (TAIEX) везано за имплементацију пројеката са Листе 2, за које се може захтевати процена утицаја (Анекс 2 Директиве). Сврха
путовања је преношење искуства земаља ЕУ када су у питању пројекти за које процена
утицаја није обавезна и који се критеријуми користе за одлучивање и које мере заштите
прописују када се одлучује да нпр. није потребна процена утицаја.
-Студијска посета (TAIEX) везано за имплементацију оцене прихватљивости (будућа
Натура 2000 мрежа) и процене утицаја.
2) Стратешка процена утицаја на животну средину: Директива 2001/42/EЗ
б) Планови јачања институционалног капацитета
У периоду до краја 2020. планирано је:
-Одржавање консултација са органима власти и организацијама укљученим у процес и
органима надлежним за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (органима надлежним за заштиту животне
средине и израду планова/програма) на националном, покрајинском и локалном нивоу
о нацртима измена и допуна Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину;
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-Унапређење поставки за пружање и размену информација између МЗЖС и органа
одговорних за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину на локалном, покрајинском и националном нивоу;
-Одржавање обука органа одговорних за спровођење Закона о изменама и допунама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину на локалном, покрајинском и
националном нивоу у вези са процедуралним корацима које Закон предвиђа;
-Одржавање обука органа и организација укључених у процес на локалном, покрајинском и националном нивоу у вези са садржином извештаја о стању животне средине;
Одржавање обука невладиних организација о начинима информисања и консултација
са јавношћу;
-Одржавање радионица о искуству држава чланица о поступку процене значајних утицаја на животну средину услед реализације планова и програма;
-Одржавање обука органа надлежних за мониторинг на локалном, покрајинском и националном нивоу о поступку процене значајних утицаја на животну средину услед реализације планова и програма;
-Одржавање радионица о искуству држава чланица у вези са мерама у циљу унапређења квалитета извештаја о стању животне средине;
Предвиђене активности ће спроводити МЗЖС, уз подршку TAIEX.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Планирано је формирање радне групе задужене за измену и допуну Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину у складу са Директивом 2001/42/ЕЗ.
3) Приступ јавности информацијама о животној средини: Директива 2003/4/EК
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду до краја 2020. планирано је:
-Изградња капацитета органа за заштиту животне средине у вези са активним ширењем
информација о животној средини;
-Изградња капацитета службеника за информисање у другим државним органима у
вези са активним ширењем информација о животној средини;
-Изградња капацитета органа за заштиту животне средине у вези са пасивним током –
2017-2018;
-Изградња капацитета службеника за информисање у другим државним органима у
вези са пасивним током – 2017-2018;
-Обука представника правосуђа у вези са правом на правну заштиту у вези са информацијама о животној средини – 2017-2018;
-Обука јавних органа на националном, покрајинском и локалном нивоу на тему развоја
електронских база података лако доступних јавности кроз јавне телекомуникационе
мреже - 2017-2020. год.
Предвиђене активности спроводиће МЗЖС уз подршку ОЕБС-а и Канцеларије повереника за приступ информацијама од јавног значаја.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
-Годишње ажурирање ПРТР регистра и унапређивање извештавања за ПРТР регистар;
-Годишње ажурирање Еко-регистра и јачање капацитета Агенције за заштиту животне
средине за проширење обима извештавања.
4) Учешће јавности: Директива 2003/35/EЗ
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду до краја 2018. планирано је:
-Изградња капацитета органа из области животне средине на регионалном и локалном
нивоу;
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-Изградња капацитета органа задужених за припрему и измену или ревизију планова и
програма развијених на националном, регионалном и локалном нивоу;
-Изградња капацитета органа из области животне средине на регионалном и локалном
нивоу – 2017-2018;
-Изградња капацитета органа одговорних за припрему и измену или ревизију планова и
програма развијених на националном, регионалном и локалном нивоу – 2017-2018;
-Радионице за НВО у вези са поступцима учешћа јавности током припреме и измене
или ревизије планова и програма – 2017-2018;
-Предвиђене активности ће спроводити МЗЖС. Неке активности ће бити спроведене уз
подршку Архус центaра.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Информативне кампање у сарадњи са Архус центром у вези са поступцима учешћа
јавности током припреме и измене или ревизије планова и програма – 2017-2018.
5) Одговорност за штету према животној средини: Директива 2004/35/CE
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду до краја 2020. планирано је:
Одржавање радионице која би осигуравајућим компанијама приближила услове из Директиве о одговорности за штету према животној средини;
Изградња капацитета органа из области животне средине на регионaлном и локалном
нивоу у вези са захтевом из закона којим се у домаће законодавство преноси Директива
о одговорности за штету према животној средини – 2017-2020;
Радионице за НВО у вези са захтевима из Закона којим се у домаће законодавство преноси Директива о одговорности за штету према животној средини – 2017-2020;
Радионице за оператере у вези захтева из Закона којим се у домаће законодавство преноси Директива о одговорности за штету према животној средини – 2017-2020;
Радионице за осигуравајуће компаније у вези са разрадом инструмената финансијског
обезбеђења – 2017-2020;
Радионица о студијама случаја о типу мера ремедијације (тј. комбинација између примарне, комплементарне и компензаторне ремедијације) код штете нанете водама, заштићеним врстама или природним стаништима – 2018. год.;
Радионица о студијама случаја о типу мера ремедијације (тј. комбинација између примарне, комплементарне и компензаторне ремедијације) за штету нанету земљишту 2018. година;
Радионица о правној заштити код случајева штете по животну средину или непосредне
опасности од такве штете – 2018-2019;
Радионица о искуству држава чланица у процени непосредне опасности од штете –
2019. година;
Радионица о искуству држава чланица у погледу успостављања узрочно-последичне
везе између штете и активности појединачних оператера у случајевима загађења дифузног карактера – 2019. година.
Предвиђене активности ће спроводити МЗЖС. Неке активности ће бити спроведене уз
подршку пројеката TAIEX.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Студијска посета држави чланици на тему развоја механизама финансијског обезбеђења;
Израда методологија за процену штете нанете животној средини – 2020. година;
6) Директива о кривичним делима у области животне средине: Директива
2008/99/EЗ
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б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду крај 2018 - крај 2020. планирано је:
Изградња капацитета за органе задужене за животну средину одговорне за примену
законодавства у вези са животном средином (крај 2018);
Радионице о искуствима држава чланица у вези са успостављањем посебних одељења
судова који ће се бавити питањима животне средине (крај 2018).
Предвиђене активности ће спроводити МЗЖС уз подршку Министарства правде,
ОЕБС-а и Правосудне академије.
Предвиђено је да се изградња капацитета представника правосудног система настави и
након датума спровођења.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Имплементација захтева Директиве је повезана са даљим преношењем одредби Директиве и ефикасности рада судова, јавног тужилаштва и надлежних инспекцијских служби. Планиран је наставак обука са представницима правосудног система одговорних
за спровођење Кривичног закона.
7) INSPIRE директива 2007/2/EЗ
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду до краја 2018. планирано је:
Савет НИГП-а ће посебним актом одредити одговорне субјекте НИГП-а и то у року од
једне године од дана ступања на снагу Закона о НИГП-у чиме ће се извршити идентификација и именовање одговорних јавних органа за тематске области из INSPIRE директиве за Анекс I, II и III. Опис тема утврдиће Савет НИГП-а посебним актом, у року
од шест месеци од дана ступања на снагу Закона о НИГП-у.
Предлогом закона о Националној инфраструктури геопросторних података предвиђено
је да орган јавне власти који је одговорни субјект НИГП-а подзаконским актом систематизује одговарајући број радних места која ће у опису послова имати и послове
успостављања и одржавање НИГП-а. Поред тога, јачање административних капацитета
РГЗ је неопходно за потребе ефикасног спорвођења Директиве.
Предлогом закона је такође прописана динамика доношења подзаконских аката којим
ће се увести имплементациона правила INSPIRE директиве и то подзаконска акта за:
 метаподатке – годину дана од ступања на снагу Закона о НИГП-у
 интероперабилност – две године од ступања на снагу Закона о НИГП-у
 мрежне сервисе - две године од ступања на снагу Закона о НИГП-у
 приступ скуповима и сервисима геоподатака, укључујући јавни приступ и размену
података између органа јавне власти - две године од ступања на снагу Закона о
НИГП-у
 праћење и извештавање - годину дана од ступања на снагу Закона о НИГП-у
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду до краја 2018. године планирано је:
-Израда Стратегије НИГП за период од 2018. до 2022. године;
-Идентификација и именовање одговорних јавних органа за тематске области из
INSPIRE директиве за Анекс I, II и III;
-Прикупљање метаподатака за скупове просторних података и сервисе из Анекса I;
-Унапређење техничке инфраструктуре за слободан јавни приступ скуповима просторних података кроз услуге проналажења и прегледа на националном нивоу, као и омогућавање несметане и неограничене размене података и сервиса између органа јавних
власти;
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-Успостављање инфраструктуре за праћење и извештавање Комисије у складу са захтевом европског законодавства из области животне средине везано за спровођење
INSPIRE Директиве;
-Развој пословног модела НИГП (модел финансирања, политика цена, координациона
структура, дељење просторних података и дистрибуција међу субјектима, лиценцирање, анализа трошкова и добити, пружање просторних података и сервиса за управљање
ризицима од непогода). Посебно, модел треба да развије механизме за обезбеђивање
доступности референтних скупова података као отворених података у циљу најшире
могуће поновне употребе геоинформација без ограничења.
-Развој техничке платформе у складу са техничким спецификацијама за спровођење
INSPIRE мрежних сервиса за проналажење, преглед и преузимање;
-Повезивање националних сервиса са EU INSPIRE геопорталом у циљу обезбеђења
сервиса за проналажење скупова просторних података и сервиса на централном на нивоу EУ;
-Реализација пројекта „Унaпрeђeњe зeмљишнe aдминистрaциje у Србиjи“ (2015-2020)
финансираног из кредита Светске банке.
У периоду од краја 2018. до краја 2020. планирано је:
-Прикупљање метаподатака за скупове просторних података и сервисе из Анекса II и
III;
-Хармонизација података за новоприкупљенe или обимно реструктуиранe скуповe и
сервисe геоподатака за Анекс I, II i III у циљу испуњавања усклађености са INSPIRE
спецификацијама. Координација обезбеђења скупова просторних података и сервиса
између институција;
-Праћење и извештавање Комисије о имплементацији директиве;
Хармонизација података за тематске области из надлежности РГЗ сходно INSPIRE
спецификацијама.
У периоду од 2021. и надаље планирано је:
Проширење техничке платформе у складу са техничким спецификацијама за спровођење INSPIRE мрежних сервиса за трансфромацију и повезивање;
Хармонизација података за постојеће скупове и сервисе геоподатака за Анексе I, II и III
у циљу испуњавања усклађености са INSPIRE спецификацијама;
Обезбеђење одрживих услова за континуирано пружање и ажурирање метаподатака,
скупова просторних података и сервиса за потребе националних органа као и институција ЕУ заједнице;
Праћење и извештавање Комисији о спровођењу директиве. Републички геодетски завод (РГЗ) је именован за институцију надлежну за сарадњу са Комисијом у вези са овом директивом.
У оквиру ИПА 2014 пројекта „Даљи развој апроксимације правних тековина ЕУ у
области животне средине – ваздух, хемикалије и хоризонтална питања” биће израђен
специфичан план имлементације за ИНСПИРЕ директиву, који ће дати предлог прелазног периода за овај пропис.
Квалитет ваздуха
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
1) Директива EЗ/2008/50 и Директива EЗ/2004/107
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива EЗ/2008/50 (Оквирна директива о ваздуху – CAFÉ) је делимично пренета у
национално законодавство кроз Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РСˮ, бр.
36/09 и 10/13), Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(,,Службени гласник РСˮ, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), Правилник о садржају планова ква1083

литета ваздуха (,,Службени гласник РСˮ, број 21/10) и Правилник о садржају краткорочних акционих планова (,,Службени гласник РСˮ, број 65/10).
Директива EЗ/2004/107 („4 ћерка Директиваˮ) је делимично пренета у национално законодавство кроз Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РСˮ, бр. 36/09 и 10/13)
и Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (,,Службени гласник РСˮ, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).
У циљу усклађивања са директивама ЕУ о квалитету ваздуха (ЕЗ/2008/50, ЕЗ/2004/107
и ЕУ/2015/1480 која замењује неколико анекса Директива ЕЗ/2008/50 и ЕЗ /2004/107),
Министарство је уз стручну подршку обезбеђену преко PLAC II пројекта током 2017.
године извршило процену степена усклађености постојећег законодавства са одређеним одредбама наведених директива и израдило предлог за измене и допуне одређених
одредби постојећег националног законодавства.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Министарство заштите животне средине је надлежно за успостављање мреже за мониторинг квалитета ваздуха (Програм контроле квалитета ваздуха у државној мрежи),
овлашћивање за мерења квалитета ваздуха, утврђивање зона и агломерација, давање
сагласности на планове квалитета ваздуха и краткорочне акционе планове, сарадњу са
другим земљама и за спровођење Закона о заштити ваздуха. Три запослена са подељеним одговорностима у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача раде на транспозицији и имплементацији ЕУ директива који се тичу области квалитета ваздуха.
Агенција за заштиту животне средине надлежна је за спровођење захтева директиве у
вези са мониторингом квалитета ваздуха, оцењивањем квалитета ваздуха, успостављањем, одржавањем и оперативним радом државне мреже за аутоматски мониторинг
квалитета ваздуха, укључујући и процедуре обезбеђивања квалитета и контроле квалитета референтних метода за мониторинг квалитета ваздуха, координацијом програма
обезбеђивања квалитета, извештавањем на државном нивоу и према Европској агенцији за заштиту животне средине. У Агенцији осам особа (3 техничара, 1 инжењер и 4
стручњака са високом стручном спремом) ради на праћењу квалитета ваздуха, анализи
података и извештавању (укључујући аналитичку лабораторију и лабораторију за калибрацију.
Акредитационо тело Србије надлежно је за обезбеђивање тачности мерења помоћу акредитације мерних метода.
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине надлежан је за мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи и за информисање јавности и одговарајућих организација, као и за припрему планова квалитета ваздуха и краткорочних акционих планова, и за предузимање мера за постизање циљних вредности.
Локална самоуправа надлежна је за мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи и
за информисање јавности и одговарајућих организација, као и за припрему планова
квалитета ваздуха и краткорочних акционих планова, и за предузимање мера за постизање циљних вредности.
в) Остале предузете мере и активности
Подаци из државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха доступни су на
интернет страници Агенције за заштиту животне средине (у реалном времену). Ови
подаци се користе за припрему годишњeг извештајa о стању ваздуха у Републици
Србији, док се дeо података користи за извештавање Европскe агенцијe за животну
средину (ЕЕА) у оквиру Европскe мрежe за информације и посматрање (ЕIONET). Такође, Aгенција је укључена у извештавање о европском квалитету ваздуха у реалном
времену.
Почетком 2017. године у државном буџету издвојена је линија за репарацију система
мониторинга квалитета ваздуха у Републици Србији, а од априла се активно ради на
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потребном одржавању и обнављању мреже мерних станица. До краја године очекује се
да ће бити решено око 60% свих проблема на мрежи.
2) Директива о националним максималним емисијама EЗ/2001/81 (NEC)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива ЕЗ/2001/81 о националним максималним емисијама ће бити стављена ван
снаге 1. јула 2018. године и замењена Директивом ЕУ/2016/2284 o смањењу националних емисија одређених загађујућих материја у ваздух.
Директива ЕЗ/2001/81 о максималним националним емисијама је делимично транспонована кроз Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РСˮ, бр. 36/09 и 10/13), Уредбу о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (,,Службени гласник РСˮ, број
111/15) и Уредбу о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих
материја у ваздух (,,Службени гласник РСˮ, број 3/16), која преноси одредбе које се
односе на припрему и годишње ажурирање инвентара и пројекција емисија и методологију која се примењује у оквиру Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха
на великим удаљеностима - CLRTAP.
Правни основ за усвајање прописа о максималним националним емисијама за релевантне загађујуће материје утемељен је у Закону о заштити ваздуха (,,Службени гласник
РСˮ, бр. 36/09 и 10/13).
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Министарство заштите животне средине – Одељење за заштиту ваздуха и озонског
омотача, надлежно је за преношење и праћење спровођења Директиве о NEC, за утврђивање максималних националних емисија/националних обавеза смањења емисија и
ратификацију Гетеборшког протокола, за припрему Националног програма за контролу
загађења ваздуха у сарадњи са другим надлежним органима. Три запослена са подељеним одговорностима у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача раде на преношењу и спровођењу ЕУ директива који се тичу области квалитета ваздуха.
Агенција за заштиту животне средине је надлежна за спровођење захтева директиве у
вези са вођењем националних инвентара и пројекција емисија и за испуњавање обавезе
извештавања према CLRTAP. Да би ове активности могле бити реализоване по наведеном плану, потребно је обезбедити запошљавање нових државних службеника.
Надлежност за издавање интегрисаних дозвола подељена је између Министарства заштите животне средине – Одељења за интегрисане дозволе, Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине и органа локалне самоуправе надлежних за
послове заштите животне средине.
Републичка дирекција за воде, Управа за пољопривредно земљиште и Управа за заштиту биља у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде надлежни су за доношење прописа којима се утврђују пољопривредне мере релевантне за
спровођење NEC.
Инспекција за заштиту животне средине, као и пољопривредна инспекција на републичком, покрајинском и локалном нивоу надлежни су за надзор над применом прописа у вези са NEC.
Остали надлежни органи за спровођење захтева директиве су министарства надлежна
за енергетику и саобраћај, покрајински органи – Секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и локална самоуправа.
в) Остале предузете мере и активности
Максималне националне емисије за Републику Србију нису утврђене.
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По питању имплементације, укупне националне емисије за све загађујуће материје
према Номенклатури за извештавање (NFR) утврђеној у оквиру ЛРТАП Конвенције, а
које захтева и Директива ЕУ/2016/2284, редовно се израчунавају и извештавају за
утврђене временске серије од стране Агенције за заштиту животне средине. Такође,
Информативни извештај о инвентару (IIR) се сваке године доставља уз инвентар.
Република Србија континуирано ради на унапређењу инвентара емисија примењујући
методологију EMEP/EEA 2013. вер. 2016. Европске агенције за животну средину и
ЛРТАП Конвенције. Инвентари емисија Републике Србије доступни су на интернет
страници CEIP-а (Центра за инвентаре и пројекције емисија). За потребе извештавања
2017. године, Агенција је ажурирала инвентар емисија за период 1990-2015. годину
3) VOC Петрол директиве EЗ/94/63 и EЗ/2009/126 - Директиве фаза I и II сакупљања бензинских пара
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
VOC Петрол директиве су делимично пренете у национално законодавство кроз Закон
о заштити ваздуха (,,Службни гласник РСˮ, бр. 36/09 и 10/13) и Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива
органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина
(,,Службени гласник РСˮ, бр. 1/12, 25/12 и 48/12) (скраћено: VOC Петрол правилник),
чиме је постигнут висок степен транспозиције.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Министарство заштите животне средине је орган надлежан за преношење и спровођење законодавства у области VOC Петрол директива. У оквиру Министарства – Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, запослен је један државни службеник са
подељеним одговорностима који ради на транспозицији и имплементацији правних
аката ЕУ у вези са фазама I и II сакупљања бензинских пара (VOC Петрол директиве),
као и у вези са постројењима и активностима у којима се користе органски растварачи
(Поглавље V Директиве о индустријским емисијама - ДИЕ).
Инспекција за заштиту животне средине на свим нивоима (републичком, покрајинском
и локалном) је надлежна за контролу и надзор над применом прописа.
Агенција за заштиту животне средине је надлежна за инвентар емисије, вођење информационог система у области животне средине и за извештавање.
Министарство рударства и енергетике је у сарадњи са Министарством заштите животне средине надлежно за преношење прописа. Агенција за енергетику је надлежна за
одржавање регистра издатих и одузетих лиценци за обављање енергетске делатности
складиштења нафтних деривата и трговинe моторним и другим горивима на станицама
за снабдевање возила. Извештај инспектора за заштиту животне средине је потребан у
процесу добијања енергетске лиценце;
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Одсек за транспорт опасне робе је надлежан за вођење регистра издатих сертификата о одобрењу за возила за
транспорт одређеног опасног терета на основу података које добија од именованих тела овлашћених за оцењивање усаглашености;
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је надлежан за
спровођење прописа на нивоу Покрајине;
Локална самоуправа је надлежна за спровођење прописа на локалном нивоу.
в) Остале предузете мере и активности
Започета је имплементација обе директиве. Идентификовани су надлежни органи.
Недостатак капацитета на локалном нивоу и адекватно знање инспектора за заштиту
животне средине идентификовани су као једна од главних препрека за даљу имплементацију захтева проистреклих из директива. Уз подршку PLAC I пројекта је 2016. године спроведена обука дела републичке, покрајинске и локалне инспекције за заштиту
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животне средине, а током 2017. године, у складу са VOC Петрол правилником,
инспекција за заштиту животне средине је припремила „Контролну листу за бензинске
станице“.
У циљу пружања помоћи у спровођењу планиране друге фазе обуке инспекције, уз
подршку обезбеђену преко PLAC II пројекта, Министарство је припремило пројектни
задатак
„Подршка
у
спровођењу
и
контроли
испуњења
обавеза
које проистичу из поглавља V Директиве о индустријским емисијама ЕУ/2010/75 и
VOC Петрол директиве ЕЗ/94/63 и ЕЗ/2009/126, кроз обуку инспекције на централном
и локалном нивоу. Крајњи рок за подношење пријава на основу објављеног пројектног
задатка је крај октобра 2017. године.
Даља имплементација директива подразумева јачање постојећих административних и
институционалних капацитета на свим нивоима.
4) Директива EЗ/1999/32 о садржају сумпора у одређеним течним горивима, која је
замењена директивом ЕУ/2016/802
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Област садржаја сумпора у одређеним течним горивима, као и други елементи Директиве ЕУ/2016/802 делимично су пренесени у законодавство РС, и то кроз Закон о
техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености („Сл. гласник РС”,
бр.36/09), Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Сл. гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17), Закон о енергетици („Сл. гласник РС”,
бр.145/14), , Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте („Службени гласник РС“
бр. 97/15, 5/17 и 8/17), Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, бр.73/10, 6/16),
Закон о потврђивању Протокола из 1997. године о изменама и допунама Међународне
конвенције о спречавању загађења са бродова из 1973. године измењене и допуњене
Протоколом из 1978. године који се на њу односи, којом је додат анекс 6 (Регулисање
спречавања загађења ваздуха са бродова) Конвенцији („Сл. гласник РС, бр. 36/09), Закон о поморству („Сл. гласник РС”, бр. 87/11, 104/13), Закон о стандардизацији („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09, 40/15), Закон о акредитацији („Сл. гласник РС”, бр. 73/10).
У периоду од новембра 2016. године до данас донети су следећи акти:
1. Уредба о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и
биогорива („Службени гласник РС бр. 5/17);
2. Правилник о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2017. годину („Службени гласник РС“, број
30/17);
3. Правилник о измени правилника о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Службни гласник РС“, број 60/17);
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Надлежност над овом директивом деле:
Министарство рударства и енергетике – надлежно за доношење прописа којима се
прописује квалитет нафтних деривата;
Министарство трговине, туризма и телекомуникација – надлежно за контролу квалитета робе која се ставља на тржиште РС;
Министарство заштите животне средине – обавља административне послове у вези са
заштитом животне средине;
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – обавља административне послове у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, као и
међународне послове у области транспорта;
Институт за стандардизацију надлежан je за усвајање стандарда.
Акредитационо тело Србије обавља послове у вези са акредитацијом.
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в) Остале предузете мере и активности
Стратегијa развоја енергетике РС за период до 2025. са пројекцијама до 2030. године,
као један од основних стратешких циљева у области нафте, препознала је и обезбеђење
сигурног снабдевања домаћег тржишта нафтним дериватима чији квалитет одговара
највишим ЕУ стандардима. До сада је у модернизацију рафинеријских капацитета уложено више од 500 милиона евра, чиме је квалитет белих деривата (бензин, дизел) у
потпуности усаглашен са највишим ЕУ стандардима. Имајући у виду да се одредбе
Директиве ЕУ/ 2016/802 односе и на квалитет црних деривата, односно уља за ложење,
на одређивање рока за спровођење Директиве ЕУ/2016/802 у РС утиче неколико значајних фактора:
- Усаглашавање прописа из области енергетике, заштите животне средине и водног саобраћаја како би
се у домаће законодавство у потпуности транспоновала Директиве ЕУ/ 2016/802
- Спровођење новог инвестиционог циклуса у рафинеријско постројење чиме ће се подићи ниво квалитета „црних“ деривата.

2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
1) Директива EЗ/2008/50 и Директива EЗ/2004/107
б) Планови за јачање институционалне структуре

У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству заштите животне средине, у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача, планирано је да три запослена раде на преношењу и координацији
спровођења правних аката ЕУ из области квалитета ваздуха.
У циљу даље ефикасне имплементације захтева директива из области квалитета ваздуха, неопходно је даље спровођење активности које ће допринети јачању административних капацитета надлежних органа.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У циљу управљања квалитетом ваздуха утврђивањем категорија квалитета ваздуха у
зонама и агломерацијама планирано је: континуирано праћење квалитета ваздуха на
нивоу Републике Србије, припрема Извештаја са оценом квалитета ваздуха и утврђивање категорија квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама на територији Републике
Србије. Категорије квалитета ваздуха се утврђују једном годишње за протеклу календарску годину;
Након издавања сагласности Министарства очекује се усвајање плана квалитета ваздуха за агломерацију ,,Панчево”. У периоду 2018 – 2021. године планиран је наставак
активности везаних за израду и усвајање преосталих планова квалитета ваздуха.
Уз подршку IPА 2014 пројекта, у периоду 2018-2020. године, очекују се даљи кораци
имплементације који се односе на: израду и усвајање Стратегије заштите ваздуха,
израду Плана спровођења Оквирне директиве о ваздуху и 4 ћерке Директиве, ревизију
зона и агломерација, као и на поновну процену система за мониторинг квалитета ваздуха
2) Директива о националним максималним емисијама EЗ/2001/81 (NEC)
а) План спровођења
Имајући у виду да је нова Директива 2016/2284/ЕУ заменила Директиву 2001/81/ЕЗ и
чињеницу да чланице ЕУ од момента њеног ступања на снагу имају одређени рок за
преношење, као и предлог да Србија утврди обавезе за смањење емисија у складу са
новом директивом а да при том води рачуна о логичној вези између нове и старе директиве, у наредном периоду предстоји да се изврши детаљна анализа степена транспозиције нове Директиве у национално законодавство, како би се сходно томе прилагодили наредни кораци ка даљој хармонизацији националне регулативе.
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С тим у вези, у оквиру ЕНВАП 3 пројекта изабран је страни експерт за спровођење обуке у циљу представљањa система тзв. „Gains model“ који се користи за дефинисање
обавеза смањења емисија. Пошто се ради о процесу који захтева дужи временски период и који укључује велики број различитих сектора и надлежности предложена обука
пружиће помоћ у дефинисању будућих планова транспозиције и имплементације.
б) Планови за јачање институционалне структуре

У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству заштите животне средине, у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача, планирано је да три запослена раде на преношењу и координацији
спровођења правних аката ЕУ из области квалитета ваздуха.
Неопходно је даље јачање административних капацитета наведених надлежних органа
кроз TAIEX и друге доступне пројекте који се финансирају из фондова ЕУ, у виду
организовања семинара, стручних радионица, експертских мисија и студијских посета.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У наредном периоду активности ће и даље бити усмерене на унапређивању постојећег
инвентара емисија у ваздух, у складу са препорукама Центра за инвентаре и пројекције
емисија/Радне групе за инвентаре и пројекције емисија у оквиру CLRTAP, како би се
обезбедио и одржао висок степен његове транспарентности, тачности, потпуности, упоредивости и доследности. Развој и унапређење прецизних инвентара емисија и пројекција емисија представља основ за утврђивање реалних националних обавеза смањења емисија у складу са новим приступом који је усвојила Европска комисија и Савет
ЕУ у погледу нове NEC директиве.
Хармонизација извештавања према CLRTAP и UNFCCC у циљу коришћења истих улазних података за исте активности;
Кроз пројекат PLAC II планиране су две активности које ће допринети унапређењу
спровођења обавеза дефинисаних Директивом и ЛРТАП Конвенцијом. Крајем 2017.
године у плану је да се започне активност јачања административних капацитета у циљу
пружања помоћи за израду пројекција емисија и примену модела за пројекције емисија
према методологији ЛРТАП (методологија ЕМЕП/ЕЕА), са фокусом на две кључне
категорије извора емисија у Републици Србији (енергетику и пољопривреду). Почетком 2018. године, у плану је реализација друге активности, ревизија документа „Национални акциони план за спровођење и ратификацију Гетеборшког протокола“ из 2010.
године, која ће пружити помоћ Републици Србији да планира кораке ка имплементацији и ратификацији измењеног Протокола.
Уз подршку IPА 2014 пројекта, у периоду 2018-2020. године, очекују се даљи кораци
на имплементацији који се односе на: израду и усвајање Стратегије заштите ваздуха са
акционим планом којим се укључују циљеви UNECE Гетеборшког протокола и дефинисање дугорочних мера за смањење емисија из различитих сектора релевантних за
директиву, као и припрема Плана спровођења за нову директиву који ће пружити детаљну анализу одредби и одредити наредне кораке за имплементацију, као и утврдити
националне обавезе смањења емисија за одређене загађујуће материје.
Након извршених анализа у плану је формирање радне групе састављене од представника надлежних органа на државном, покрајинском и локалном нивоу и других заинтересованих страна чији ће задатак бити израда Националног програма за контролу
загађења ваздуха. Циљ овог националног програма биће ограничење емисија одређених загађујућих материја антропогеног порекла како би се постигле дефинисане обавезе смањења емисија на националном нивоу.
Узимајући у обзир мере дефинисане Националним програмом за контролу загађења
ваздуха извршиће се ревизија Акционог плана уз Стратегију заштите ваздуха, а након
усвајања свих неопходних законодавних мера за потпуну транспозицију директиве,
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извршиће се ратификација Гетеборшког протокола уз Конвенцију о прекограничном
загађивању ваздуха на великим удаљеностима.
У периоду након 2021. планирано је:
Спровођење Националног програма за контролу загађења ваздуха; имплементација
обавеза извештавања према Европској комисији.
3) VOC Петрол директиве EЗ/94/63 и EЗ/2009/126 - Директиве фаза I и II сакупљања бензинских пара)
б) Планови за јачање институционалне структуре

У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству заштите животне средине, у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача, планирано је да три запослена раде на преношењу и координацији
спровођења правних аката ЕУ из области квалитета ваздуха.
У циљу испуњавања надлежности Агенције неопходно је ангажовање једног стално
запосленог на пословима прикупљања података у вези са захтевима VOC Петрол директива који се односе на терминале и бензинске станице, који истовремено може бити
ангажован и за прикупљање података у вези са захтевима Поглавља V Директиве о
индустријским емисијима.
У циљу ефикасне имплементације и даљег спровођење захтева директива неопходно је
јачање постојећих административних капацитета на свим нивоима.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Континуирано попуњавање базе података о терминалима, покретним резервоарима и
бензинским станицама.
Побољшање инспекцијског надзора оператера у циљу обезбеђивања спровођења постојећег прописа. Друга фаза обуке инспекције за заштиту животне средине планирана је
уз подршки PLAC II пројекта у периоду крај 2017. године - половина 2018. године.
Прикупљање што прецизнијих техничких информација и процена усклађености са
захтевима директива у сврхе израде Специфичног плана за спровођење Директива фаза
I и II сакупљања бензинских пара уз помоћ пројекта IPA „Даљи развој апроксимације
правних тековина ЕУ у областима животне средине – ваздух, хемикалије и хоризонтална питања“, у периоду 2018-2020. године.
Даљи план за побољшање спровођења зависи од припреме Специфичног плана за
спровођење Директива EЗ/94/63 и EЗ/2009/126 (Директива фаза I и II сакупљања бензинских пара).
4) Директива EЗ/1999/32 о садржају сумпора у одређеним течним горивима, која је
замењена директивом ЕУ/2016/802
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 –2021. године планирано је:
- Израда Детаљног плана имплементације директиве ЕУ/2016/802 из ИПА 2014;
- Јачање административних и институционалних капацитета;
-Анализа стања и примена одговарајућих препорука из Детаљног плана имплементације директиве ЕУ/2016/802.
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3.27.3. Управљање отпадом

1. Приказ статуса усклађености/преглед стањa

1) Оквирна директива о отпаду 2008/98/EК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Оквирна Директива о отпаду 2008/98/EК је делимично пренета Законом о управљању
отпадом (,,Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10,14/16) и подзаконским актима који произилазе из наведеног Закона.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
МЗЖС је надлежно за преношење и планирање спровођења Директиве. Остале релевантне институције су Агенција за заштиту животне средине Србије, надлежни орган
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и стручне организације за
испитивање отпада.
Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама бити запослено 12 људи који ће бити надлежни за транспозицију и имплементацију овог прописа.
Тренутно је запослено 5 особа са подељеним надлежностима.
в) Остале предузете мере и активности
Израђен је Нацрт новог Закона о управљању отпадом. Подзаконски акти које је потребно усвојити у складу са новим Законом о управљању отпадом биће подржани активностима у оквиру ПЛАЦ пројекта.
Национална стратегија управљања отпадом, Национални план управљања отпадом, као
и Програм превенције отпада биће израђени уз подршку Твининг пројекта ,,ИПА програм Европске уније за Србију, подршка политици управљања отпадом
СР13/ИПА/ЕН/04 16“ која је започет у 2017. години и који ће трајати 2 године.
Издате дозволе за управљање отпадом у периоду октобар 2016-октобар 2017:
• Нове дозволе за прикупљање и транспорт – 199
• Подршка за нове дозволе за прикупљање и транспорт – 65
• Дозвола за складиштење и лечење – 14
• Подршка за дозволе за складиштење и третман – 18
• Дозвола за складиштење и третман медицинског отпада – 17
• Проширене дозволе за прикупљање и транспорт – 47
• Додатни захтеви за проширене дозволе за прикупљање и транспорт – 32
• Сагласности и мишљења о управљању отпадом – 98
Историјски отпад: Министарство надлежно за заштиту животне средине планирало је
финансијску подршку буџетске Републике Србије за наставак активности за дислоцирање, третирање и коначно одлагање на адекватан и одговарајући начин у објектима у
Републици Србији и за неке врсте опасног отпада који се не могу третирати и коначно
одложити у неким објектима у Србији, она ће бити спремна за извоз. Обавеза финансирања за дислокацију и коначно одлагање опасног отпада у изјавама предузећа врши се
у складу са Одлуком Владе. Министарство планира да предложи даљу примену третмана опасног отпада кроз буџет Републике Србије и ИПА финансирање.
У току је израда Специфичног плана имплеменатације за Оквирну Директиву о отпаду
кроз пројекат IPA 2013 „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у области
животне средине“. Овај план ће дефинисати финансијске потребе, изворе финансирања
и рокове за потпуно спровођење ове Директиве.
2) Директива 94/62/EЗ о амбалажи и амбалажном отпаду
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
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Директива 94/62/EЗ о амбалажи и амбалажном отпаду је потпуно пренета Законом о
амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” 36/09) и пратећим подзаконским
актима.
Директива 2015/720/EЗ допунама о Директиве амбалажи и амбалажном отпаду у
погледу смањења употребе лаких пластичних кеса није транспонована у српско законодавство.
Национални циљеви за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада у дефинисани Уредбом о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од
2015. до 2019. године.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама бити запослено 5 извршилаца који ће бити надлежни за транспозицију и имплемтацију овог прописа.
Тренутно је запослена 1 особа са подељеним надлежностима.
в) Остале предузете мере и активности
Циљеви рециклаже и поновног искоришћења су пренесени у прописе РС, како је и
приказано у Табели 2, у наставку (Уредба о утврђивању плана смањења амбалажног
отпада за период 2015 – 2019. („Сл. Гласник”, број 144/2014). Национални циљеви су
испуњени за 2015. и 2016. годину.
Табела ,,Циљеви рециклаже и прераде у складу са прописима РС”:
2015
Пoновно искоришћење
Рециклажа
Посебни циљеви
Папир и картон
Пластика
Стакло
Метал
Дрво

2016

2017

[%]

38,0

44,0

50,0

[%]

31,0

36,0
2016
42,0
17,0
25,0
29,0
12,0

42,0
2017
47,0
19,0
31,0
34,0
13,0

2015
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

38,0
14,0
19,0
23,0
11,0

3) Директива о батеријама 2006/66/ЕК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива је делимично пренесена Правилником о начину и поступку управљања
истрошеним батеријама и акумулаторима (,,Сл. гласник РС“, број 86/2010), Законом о
управљању отпадом у делу о систему дозвола и стварања могућности за вршење
инспекцијског надзора и Уредбом о производима који после употребе постају посебни
токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин
обрачунавања и плаћања накнаде.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама бити запослено 5 извршилаца који ће бити надлежни за транспозицију и имплемeнтацију овог прописа.
Тренутно је запослена 1 особа са подељеним надлежностима.
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в) Остале предузете мере и активности
Директива о батеријама и акумулаторима и отпаду од батерија и акумулатора је у почетној фази спровођења. Спровођење ове Директиве разматра се заједно са применом
Оквирне директиве о отпаду, посебно имајући у виду циљеве постављене Оквирном
директивом о отпаду.
4) Директива о отпаду од електричне и електронске опреме (WEEE) 2012/19/ЕК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива о отпаду од електричне и електронске опреме је у делимично пренесена у
национално законодавство кроз Закон о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС“, број
36/09 и 88/10) и Правилником о листи електричних и електронских производа, мерама
забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом о електричних и електронских
производа (,,Сл. гласник РС“, бр 99/10).
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама бити запослено 5 извршилаца који ће бити надлежни за транспозицију и имплемтацију овог прописа.
Тренутно је запослен 1 извршилац са подељеним надлежностима.
5) Директива 2011/65/ЕК о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у
електричном и електронском отпаду (RоHS II)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
RoHS Директива 2002/95/ЕК је делимично пренесена у национално законодавство кроз
Закон о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Закон о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености (,,Сл. гласник РС“, број 36/09) и
Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (,,Сл.
гласник РС“, број 99/10).
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама бити запослено 5 извршилаца који ће бити надлежни за транспозицију и имплементацију овог прописа.
Тренутно је запослен 1 извршилац са подељеним надлежностима.
6) Директива о депонијама 1999/31/ЕЗ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ

РС је пренела Директиву о депонијама кроз Закон о управљању отпадом (,,Сл. гласник
РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и Уредбу о одлагању отпада на депоније (,,Сл. гласник
РС“, број 92/10). Директива је већим делом усклађена.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
МЗЖС има општу надлежност за преношење и спровођење директиве. МЗЖС је такође
надлежно за издавање дозвола за рад депонија. Аутономна покрајина је надлежна за
издавање дозвола за рад депонија на својој територији, а градови и општине за издавање дозвола за рад депонија на својим територијама (одлагање инертног и неопасног
отпада).
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Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама бити запослено 7 извршилаца који ће бити надлежни за транспозицију и имплементацију овог прописа.
Тренутно је запослено 2 извршиоца са подељеним надлежностима.
в) Остале предузете мере и активности
Директива о депонијама је једна од директива које захтевају велика финансијска улагања („инвестиционо захтевна директива“). Спровођење Директиве о депонијама се
разматра заједно са реализацијом других услова за управљање отпадом, посебно имајући у виду циљеве постављене Оквирном директивом о отпаду и Директивом о амбалажи и амбалажном отпаду. Спровођење ових директива утиче на начин сакупљања и
третмана комуналног отпада, као и на количину отпада који ће се преусмерити на неки
другу врсту третмана, а и који ће се одложити на депонијама.
У периоду јануар – фебруар 2017. у оквиру ПЛАЦ 2 пројекта урађена је анализа Уредбе о одлагању отпада на депоније у складу са Законом о изменама и допунама Закона о
управљању отпадом, који је ступио на снагу 01. марта 2016. године (прва анализа уредбе је урађена преко ПЛАЦ 1 пројекта 2014. године). Циљ извршене анализе је
усклађивање националног законодавства са законодавством Европске уније и његова
ефикасна имплементација.
У току је изградња регионалног центра у Суботици са регионалном санитарном депонијом, чији се завршетак очекује крајем 2017. године.
7) Директива о одлагању полихлорованих бифенила и полихролованих терфенила (PCBs & PCTs)
96/59/ЕК са изменама и допунама (EC) 596/2009
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива је делимично пренесена Законом о управљању отпадом и Правилником о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB.

б) Институционална структура и стање административних капацитета
Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама бити запослено 3 извршиоца који ће бити надлежни за транспозицију и имплементацију овог прописа.
Тренутно је запослен 1 извршиоца са подељеним надлежностима.
в) Остале предузете мере и активности
МЗЖС је уз подршку пројекта „Aжурирање Националног имплементационог плана за
спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим материјама
(РОРѕ)“, у сарадњи са УНЕП, и уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну
средину, израдило прелиминарни инвентаре РОРѕ (PCB). На основу тих инвентара,
израђене су мере за спровођење и акциони планови у оригиналном НИП, укључујући и
мере потребне за успостављање правног оквира за управљање PCB у Србији.
Отпочеле су активности на пројекту „Правилно управљање и коначно одлагање PCB“,
и он ће се реализовати у периоду 2015 - 2019. године. Пројекат је у 3. фази реализације
(од 8 планираних) у склопу које су урађене следеће активности:
- Одржан округли сто на ком је представлјен предлог Техничког водича за управљање
РСВ, као и Приручници за безбедно руковање и узорковање и анализу;
- Почеле су активности на изради електронског регистра за РСВ у сарадњи са Агенцијом за Заштиту животне средине;
- Расписан је тендер за одабир најбољег понуђача за услугу анализе 1100 узорака
трансформатора.
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8) Уредба (EК) број 1013/2006 о пошиљкама отпада и Уредба (EК) број 1418/2007
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Већина одредби ове Уредбе су усаглашене с обзиром да је РС потписница Базелске
конвенције. Националне процедуре, прописане Законом о управљању отпадом и подзаконска акта о испорукама отпада као и Законо о изменама и допунама Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.14/2016) додатно су усаглашени са Уредбом
1013/2006/EК и другим релевантним правним тековинама ЕУ.
б) Институционална структура и стање администативних капацитета
Новим правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у Одсеку за прекогранично кретањe отпада бити запослено 6 извршиоца који ће бити надлежни за усаглашавање и
примену овог прописа.
Тренутно је запослен 1 извршилац са подељеним надлежностима.
в) Остале предузете мере и активности
Већина обавеза прописаних уредбом се имплементира због чињенице да је РС потписница Базелске конвенције. Националне процедуре за кретање отпада додатно су
усклађене са Уредбом 1013/2006/ЕК и другим релевантним правним тековинама ЕУ.
9) Директива 86/278/ЕЕЗ о заштити животне средине, а посебно земљишта, при
коришћењу канализационог муља у пољопривреди
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ

Транспоновање директиве је још увек у раној фази. Планирано је да се директива у
домаће законодавство транспонује усвајањем следећих подзаконских акaта: Правилник
о условима које треба да испуни привредно друштво, односно предузеће или друго
лице у погледу техничких и стручних капацитета за испитивање опасних и штетних
материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање; Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за
наводњавање и метод њиховог испитивања; Програм о испитивању пољопривредног
земљишта и воде за наводњавање у циљу утврђивања количина опасних и штетних
материја. Доношење и усвајање напред наведених Правилника планирано за период од
IV квартала 2018. године до III квартала 2020. године
б) Институционална структура и стање административних капацитета
• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је надлежно за заштиту пољопривредног земљишта као добра од општег интереса за Републику Србију;
• Министарство за заштиту животне средине – заштита земљишта као ресурса;
• Дирекција за воде – Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
води и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС” бр. 67/2011 и 48/2012).
10) Директива Европског Парламента и Савета 2006/21/EК о управљању отпадом
од екстрактивне индустрије, као и релевантне одлуке Комисије уз Директиву
(2009/335/EК, 2009/337/EК, 2009/358/EК, 2009/359/EК и 2009/360/EК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Главни принципи и приоритети у Директиви 2006/21/ЕЗ о управљању отпадом из
екстрактивних индустрија, као и релевантним одлукама Комисије у развоју Директиве,
(2009/335/ЕЗ, 2009/337/ЕЗ, 2009/358/ЕЗ, 2009/359/ЕЗ и 2009/360/ЕЗ) су транспоновани
кроз Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. Гласник РС“, број 101/15) .
Законом о рударству и геолошким истраживањима створена је правна основа за доношење подзаконског акта који ће уредити кључна питања у вези са критеријумима и
процедурама за издавање дозвола за управљање отпадом, и омогућити потпуну ускла1095

ђеност са директивама ЕУ и одлукама комисије донетим у вези проведбе директиве у
вези са управљањем отпадом из рударских активности.
Уредба Владе, као подзаконски акт којим се уређују услови и поступак за издавање
дозвола за управљање отпадом, као и критеријуми, карактеризацију, класификација и
извештавање о рударском отпаду, усвојена је 29. маја 2017. године, са даном примене
од 1. јануара 2020. године. Усвајање подзаконског акта успоставило је пуну сагласност
са Директивом ЕУ о управљању рударским отпадом.
б) Институционална структура и стање администативних капацитета
Министарство рударства и енергетике је одговорно за примену релевантних прописа
који се односе на управљање отпадом из екстрактивних индустрија, и за издавање дозвола из области управљања отпадом, осим у случају када се ради о отпаду насталом
услед вршења геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина на
подручју аутономне покрајине, издавање дозвола је у надлежности покрајинских органа.
Министарство рударства и енергетике, Сектор за геологију и рударство: - 3 запослених, 5 планирано. Покрајински орган – 1 – запослених, планираних – 2.
11) Уредба ЕУ бр. 1257/2013 о рециклажи бродова
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Уредба ЕУ бр. 1257/2013 о рециклажи бродова није транспонована у законодавство
Републике Србије.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Надлежност из наведене уредбе ће бити подељена између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства за заштиту животне средине, у
складу са препорукама израђеним у оквиру ПЛАЦ пројекта, до краја 2017. године.
12) Директива о отпадним возилима (ELVs) 2000/53/EК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива о отпадним возилима је делимично пренесена кроз Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10,
14/16), Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима (,,Сл. гласник
РС“, број 98/10) и другим релевантним прописима.
Израђен је нацрт подзаконског акта за успостављање система подстицајних инструмената за поновну
употребу, прераду и рециклажу отпадних возила (тзв. економских инструмената).
б) Институционална структура и стање административних капацитета

У периоду 2016-2017, спроведено је јачање административних капацитета, кроз спровођење обука администрације у институцијама и органима задуженим за планирање,
контролу и мониторинг (обуке уз подршку IPA 2013 Twinning project спроведене у Београду, Јагодини и Нишу).
Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине предвиђено је да ће у бити запослено 3. извршиоца
који ће бити надлежни за транспозицију и имплементацију овог прописа.
Тренутно је запослен 1извршилац са подељеним надлежностима.
в) Остале предузете мере и активности
Директива је у почетној фази спровођења. Директива о отпадним возилима је једна од
директива које захтевају велика финансијска улагања за приватни сектор. Спровођење
ове директиве разматра се заједно са имплементацијом Оквирне директиве о отпаду,
посебно имајући у виду циљеве постављене Оквирном директивом о отпаду.
У 2016-2017. извршена је анализа спровођења Директиве кроз израду Националног
плана за управљање отпадним возилима.
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Овај план је дефинисао мере које треба предузети за спровођење (у вези са поновним
коришћењем/прерадом компоненти), успостаљањем механизама одјаве отпадних возила из система регистрације возила, и дефинисани су трошкови и механизми финансирања са роковима за потпуно спровођење директиве.
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
1) Оквирна директива о отпаду 2008/98/EК Оквирна директива о отпаду
2008/98/EК
б) Планови за јачање институционалне структур
Планирано је повећање броја запослених у Министарству који ће радити на пословима
имплементације Оквирне Директиве о отпаду, и то најмање 2 запослена који ће бити
задужени за транспозицију и 10 који ће бити задужени за имплементацију овог прописа.
-Oбука органа надлежних за спровођење Закона о управљању отпадом и прописа у овој
области на националном, покрајинском, локалном нивоу и привредних субјеката у
погледу правног значења и примене одредаба националних прописа, посебно одредаба
које преносе одредбе Директиве 2008/98.
-Јачање инспекцијских капацитета и капацитета контроле и надзора.
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018. до краја 2020. планирана је:
- Израда и усвајање нове Стратегије управљања отпадом (уз подршку ИПА 2013 твининг пројекта „Подршка развоју стратешког оквира у областима управљања отпадом“)
за период 2019-2024, која садржи анализу и оцену стања управљања отпадом, националне циљеве управљања отпадом и Национални План управљања отпадом
-Израда и усвајање Програма превенције стварања отпада .
- Одређивање услова за раздвајање суве и влажне фракције на месту настанка;
-Израда Специфичног плана имплементације за Оквирну директиву о отпаду уз подршку ИПА 2013 пројекта;
-Развој сета економских инструмената за подршку спровођењу циљева управљања
отпадом и хијерархије отпада (ИПА 2014);
-Ревизија система финансирања у области управљања отпадом, како би се осигурало
покриће трошкова и довољно ресурса за спровођење планова управљања отпадом (локалних и регионалних);
-Усвајање регионалних планова управљања отпадом.
У периоду 2021. и даље планирано је:
-Имплементација Стратегије управљања отпадом;
-Успостављање мреже постројења за управљање отпадом (2032-2034);
-Спровођење праксе одвојеног сакупљања и третмана опасног отпада из домаћинстава
и индустрије;
-Развој система за испуњавање стопе рециклаже амбалажног отпада од најмање 55% и
прераде од најмање 60% амбалажног отпада до 2025. године;
-Успостављање система за постизање стопе рециклаже комуналног отпада од најмање
50% до 2030. године;
-Успостављање система за управљање посебним токовима отпада (отпадних гума,
истрошених батерија и акумулатора, отпадних уља, отпадних возила, отпада од електричних и електронских уређаја) у циљу постизања количине од 4 кг по становнику
одвојено сакупљеног отпада од електричне и електронске опреме из домаћинстава до
2023. године и најмање 45% од батерија и акумулатора од 2026. године.
2) Директива 94/62/EЗ о амбалажи и амбалажном отпаду
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
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Циљеви рециклаже и поновног искоришћења су пренесени у прописе РС, како је и
приказано у табели у наставку, (Уредба о утврђивању плана смањења амбалажног
отпада за период 2015 – 2019. („Сл. Гласник”, број 144/2014).
Табела ,,Циљеви рециклаже и прераде у складу са прописима РС”:
2018
2019
Прерада
[%]
55,0
60,0
Рециклажа
[%]
48,0
55,0
Специфични циљеви
2018
2019
Папир и картон
[%]
53,0
60,0
Пластика
[%]
21,0
22,5
Стакло
[%]
37,0
43,0
Метал
[%]
39,0
44,0
Дрво
[%]
14,0
15,0
У периоду 2018 - крај 2021. планирано је:
-Одређивање услова за раздвајање суве и влажне фракције на месту настанка. Сува
фракција треба да укључи и амбалажни отпад;
-Израда Специфичног плана имплемeнтације за Директиву о амбалажи и амбалажном
отпаду (2018, уз подршку ИПА 2013 пројекта);
-Усвајање Стратегије управљања отпадом и одређивање циљева рециклаже и прераде;
-Успостављање система за повраћај/прикупљање и рециклажу/прераду искоришћене
амбалаже и амбалажног отпада, сходно идентификацији из националне стратегије;
-Унапређење информационе основе за амбалажу која се налази на тржишту, произведени, прикупљени, рециклирани и прерађени амбалажни отпад;
-Унапређење економских инструмената за подршку постизању циљева;
-Јачање инспекције и капацитета контроле и надзора;
-Увођење раздвајања на месту настанка у 17 општина (уз подршку пројекта ИПА 2017
„Успостављање примарне сепарације комуналног отпада у четири региона за управљање отпадом: Дубоко, Срем-Мачва, Панчево и Пирот“);
-Организовање кампање информисања јавности о раздвајању на месту настанка и рециклажи (уз подршку пројекта ИПА 2017 „Успостављање примарне сепарације комуналног отпада у четири региона за управљање отпадом: Дубоко, Срем-Мачва, Панчево
и Пирот“);
-Постизање циљева рециклаже амбалажног отпада и прераде (2020).
3) Директива о батеријама 2006/66/ЕК
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
Даља анализа имплементационих активности које ће бити постиигнуте кроз развој
Специфичног плана имплементације за Директиву о батеријама и акумулаторима (кроз
IPA 2013 „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине“). Овај план ће дефинисати рок за потпуно спровођење Директиве о батеријама и
акумулаторима и отпада од батерија и акумулатора.
Израђена анализа недостатака праћена препорукама за јачање националног законодавног оквира (укључујући економске инструменте дефинисане за Србију) уз подршку
твининг пројекта „Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом“,
који је започет 2017. године и трајаће 2 године. Примена принципа ,,одговорност произвођача” може представљати везу између ове Директиве и Директиве о електричном и
електронском отпаду.
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Усвајање Плана управљања отпадом од батерија и акумулатора, израђеног уз подршку
твининг пројекта „Јачање институционалних капацитета за управљање опасним отпадом“ (2010 – 2013). Овај План је саставни део Интегрисаног плана управљања опасним отпадом, који је део Националног плана управљања отпадом, односно део нове
Стратегије управљања отпадом, током 2019. године.
У периоду 2019 - до краја 2020. плaнирано је:
- Усвајање Стратегије управљања отпадом;
-Успостављање регионалног система и поступака за произвођаче/увознике батерија и
акумулатора;
-Развој система извештавања о стављању батерија и акумулатора у промет;
-Развој економских инструмената као подршке имплементацији захтева;
-Успостављање система за сакупљање истрошених батерија и акумулатора;
-Јачање инспекцијских и капацитета контроле и надзора.
У периоду 2020. и даље планирано је:
-Постизање циљева за батерије и акумулаторе.
За потпуну имплементацију ове Директиве биће потребан прелазни период.
4) Директива 2011/65/ЕК о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у
електричном и електронском отпаду (RоHS II)
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
Директива 2011/65/EУ ће бити имплементирана до 2021.
5) Директива о отпаду од електричне и електронске опреме (WEEE) 2012/19/ЕК
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
Директива Савета 2012/19/EУ о отпаду од електричне и електронске опреме (WEEE)
једна је од директива које захтевају велика финансијска улагања. Спровођење Директиве о отпаду од електричне и електронске опреме разматра се заједно са имплементацијом Оквирне директиве о отпаду, посебно имајући у виду циљеве одређене Оквирном директивом о отпаду. Иплементационе активности ће бити детаљно приказане у
Специфичном плану имплементације за Директиву о отпаду од електричне и електронске опреме, који је у изради (IPA 2013 „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине“).
Овим планом биће дефинисане мере које треба предузети у циљу спровођења, трошкови и механизми финансирања, као и рокови за потпуно спровођење ове директиве.
Израђена анализа недостатака праћена препорукама за јачање националног законодавног оквира (укључујући економске инструменте дефинисане за Србију) уз подршку
твининг пројекта „Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом“,
који је започет 2017. године и трајаће 2 године. Примена принципа ,,одговорност произвођача” може представљати везу између ове Директиве и Директиве о отпадним батеријама и акумулаторима.
Усвајање Плана управљања отпадом од електричне и електронске опреме, израђеног
уз подршку твининг пројекта „Јачање институционалних капацитета за управљање опасним отпадом“ (2010 – 2013). Овај План је саставни део Интегрисаног плана
управљања опасним отпадом, који је део Националног плана управљања отпадом, односно део нове Стратегије управљања отпадом, током 2019. године.
У периоду од 2018 - крај 2021. планирано је:
-Израда Специфичног плана имплементације за Директиву о отпаду од електричне и
електронске опреме (WEEE) (кроз IPA 2013 „Даља имплементација Стратегије за
апроксимацију у области животне средине“);
-Организовање кампања јавног информисања као подршке постизању циљева у вези са
отпадом од електричне и електронске опреме;
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-Израда Плана за управљање отпадом од електричне и електронске опреме, као дела
Националног плана управљања отпадом, кoји je саставни део Стратегије управљања
отпадом, у складу са изменама и допунама Закона о управљању отпадом.
-Увођење регистра о електричној и електронској опреми на тржишту, произведеном,
сакупљеном, рециклираном и прерађеном отпаду од електричне и електронске опреме;
-Спровођење регионалних инфраструктурних пројеката, укључујући и успостављање
рециклажних дворишта као подршке сакупљању отпада од електричне и електронске
опреме у најмање 3 регионална центра за сакупљање;
-Успостављање мреже сакупљања свих врста отпада од електричне и електронске
опреме која би обухватила читаву територију, као и решавање правних, финансијских
и техничких питања како би се достигли циљеви сакупљања дефинисани законом;
-Увођење тржишног система сакупљања отпада од електричне и електронске опреме
утврђивањем економских инструмената као подршке постизању циљева у вези са отпадом од електричне и електронске опреме;
-Измена дозвола за рад постројења за третман отпада од електричне и електронске
опреме тако да обухвати обавезу постизања минималних захтева који се тичу прераде;
-Организовање кампања јавног информисања као подршке постизању циљева у вези са
отпадом од електричне и електронске опреме;
-Јачање капацитета за контролу и надзор над спровођењем закона;
-Oбука органа надлежних за спровођење Закона о управљању отпадом и прописа у овој
области на националном, покрајинском, локалном нивоу и привредних субјеката у
погледу правног значења и примене одредаба националних прописа, посебно одредаба
које преносе одредбе Директиве 2012/19.
У периоду 2021. и даље планирано је:
-Повећати количину WEEE, прикупљену одвојено од домаћинстава;
-Сакупити минимум 4 кг по становнику WEEE-а из домаћинстава;
-Обрада WEEE-а, у складу са минималним захтевима наведеним у Анексу V, Директиве;
-Постизање циљева рециклаже отпада од електричне и електронске опреме 2030. године.
За потпуну имплементацију ове Директиве биће потребан прелазни период.
6) Директива о депонијама 1999/31/ЕЗ
б) Планови за јачање институционалне структуре
- Јачање инспекције и капацитета контроле и надзора;
-Oбука органа надлежних за спровођење прописа у овој области на националном,
покрајинском, локалном нивоу и привредних субјеката у погледу правног значења и
примене одредаба националних прописа, посебно одредаба које преносе одредбе Директиве 1999/31.
У периоду 2018 - крај 2020. планирано је:
-Израда Специфичног плана имплементације за Директиву о депонијама ( крај 2017, уз
подршку СИДЕ - ЕИСП II).
-Усвајање нове Стратегије управљања отпадом и одређивање циљева за управљање
биоразградивим отпадом и одлагање на прописне депоније;
-Унапређење економских инструмената као подршке преусмеравању отпада са депонија;
- Израда Националне стратегије за смањење биоразградивог отпада који се одлаже на
депоније и уграђивање стратегије у национални план управљања отпадом;
- Спровођење регионалних инфраструктурних пројеката, укључујући и успостављање
прописних депонија у 2 регионална центра;
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- Увођење раздвајања на месту настанка у 17 општина (ИПА 2017 „Успостављање
примарне сепарације комуналног отпада у четири региона за управљање отпадом: Дубоко, Срем-Мачва, Панчево и Пирот“);
У периоду од 2021. и даље планирано је:
- Успостављање мреже постројења за управљање отпадом, укључујући и изградњу депонија у складу са Директивом 1999/31/EК.
- За директиву 1999/31/EК ће бити потребно тражити прелазне периоде.
7) Директива о одлагању полихлорованих бифенила и полихролованих терфенила
(PCBs & PCTs) 96/59/ЕК са изменама и допунама (EC) 596/2009
б) Планови за јачање институционалне структуре
Предвиђено је да МЗЖС, постане надлежни орган за спровођење Уредбе о PCB. Агенција за заштиту животне средине Србије води регистар о PCB у опреми у употреби.
Лице које обавља прикупљање, деконтаминацију од PCB или одлагање отпада који
садржи PCB, мора да има важећу дозволу, да води евиденцију о прикупљеним, третираним или одложеним количинама, и да све податке доставља Агенцији за заштиту
животне средине РС.
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду од 2018. - до краја 2018. планирано је:
-Израђен детаљан инвентар РСВ опреме и отпада кроз активности пројекта.
-Уз подршку пројекта биће усаглашени критеријуми за избор најбоље доступних
техника за решавање проблема РСВ, и стварање основе за коначно решавање проблема
РСВ у РС.
- Процена трошкова за потпуно спровођење директиве и рок потпуне имплементације
овог прописа биће утврђени уз подршку пројекта „Правилно управљање и коначно
одлагање PCB“.
8) Уредба (EК) број 1013/2006 о пошиљкама отпада и Уредба (EК) број 1418/2007
а) План спровођења
Амандмани на Уредбу (EК) број 1013/2006 о пошиљкама отпада и Уредбу (EК) број
1418/2007 се прате ради усаглашавања националног законодавста и преводе, по динамици њиховог доношења у ЕУ.
б) Планови за јачање институционалне структуре
За потребе извештавања у области прекограничног транспорта отпада у Агенцији је
потребно запослити једног извршиоца.
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
Планирано је да ће пуна усклађеност бити постигнута до краја 2021. године.
9) Директива 86/278/ЕЕЗ о заштити животне средине, а посебно земљишта, при
коришћењу канализационог муља у пољопривреди
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У наредном периоду биће израђена анализа којом ће бити утврђене имплементационе
мере за спровођење ове директиве. Потпуна имплементација директиве очекује се до
краја 2020. године.
10) Директива Европског Парламента и Савета 2006/21/EК о управљању отпадом
од екстрактивне индустрије, као и релевантне одлуке Комисије уз Директиву
(2009/335/EК, 2009/337/EК, 2009/358/EК, 2009/359/EК и 2009/360/EК
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в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
Уз подршку ИПА 2013 Твининг пројекта ,,Израда катастра рударског отпада“ биће
испуњен подацима катастар рударског отпада и катастар напуштених рудника и рударских објеката, и утврђене методе и временски оквир за почетак имплементације ове
Директиве.
У периоду 2018. - краја 2020. године планирана је:
-Идентификација постојећих капацитета Министарства као тела надлежног за обраду
захтева и издавање дозвола оператерима;
-Успостављање процедуре информисања јавности кроз релевантна подзаконска акта;
-Идентификација, категоризација и процена ризика по животну средину од евидентираног отпада из рударских активности (ИПА твининг 2013.);
-Успостављање Инвентара и израда катастра отпада из рударства (ИПА твининг 2013);
-Јачање капацитета и свести о управљању отпадом из екстрактивних индустрија како
би се спречили или умањили штетни утицаји на животну средину и здравље људи и
животне средине (ИПА твининг 2013).
У периоду од краја 2020 - краја 2021. планирано је:
-Јачање капацитета за управљање отпадом из рударства;
-Израда смерница за оператере у вези са захтевима за управљање отпадом из рударства, затим са захтевима за издавање дозволе и са плановима управљања отпадом;
-Обрада захтева и издавање дозвола оператерима;
-Успостављање процедура мониторинга;
-Јачање инспекцијских и капацитета контроле и надзора.
-Узимајући у обзир све обавезе које проистичу из Директиве 2006/21/ЕК, као и да су
системи и објекти за управљање отпадом углавном у надлежности приватног сектора,
предвиђено је да ће директива у потпуности бити имплементирана од краја 2022. године.
11) Уредба ЕУ бр. 1257/2013 о рециклажи бродова
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености

За потпуно усаглашавање са Уредбом, осим измене и допуне Закона о поморској пловидби , биће потребно унети измене и у Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом.
У периоду 2018-2021. године, уз подршку пројекта ПЛАЦ и пројекта ЕНВАП, биће
утврђене мере које је потребно испунити да би се постигла пуна усаглашеност националног законодавства са овим прописом.
12) Директива о отпадним возилима (ELVs) 2000/53/EК
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду од јануара 2018. - новембра 2021. планирано је:
-Усвајање Националне стратегије управљања отпадом;
-Унапређење система сакупљања којим се осигурава да се сва отпадна возила одвозе у
овлашћена постројења за третман;
-Oбука органа надлежних за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о
управљању отпадом и прописа у овој области на националном, покрајинском, локалном нивоу и привредних субјеката у погледу правног значења и примене одредаба националних прописа, посебно одредаба које преносе одредбе Директиве.
У периоду 2021. и даље планирано је:
-Успостављање одговарајуће мреже сакупљача и овлашћених постројења за третман;
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-Успостављање поновне употребе и третмана најмање 85% просечне масе сакупљеног
отпадног возила током године и поновне употребе и рециклаже најмање 80% просечне
масе сакупљеног отпадног возила током године након 2024;
-Успостављање поновне употребе и третмана најмање 95% просечне масе сакупљеног
отпадног возила током године и поновну употребу и рециклажу најмање 85% просечне
масе сакупљеног отпадног возила током године након 2028.
3.27.4 Управљање водама
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Активности у сектору вода везане су за даљи развој стратешког и законодавног оквира
како би се унапредила политика управљања водама и подржало даље усклађивање са
захтевима одговарајућих правних тековина ЕУ.
Израђен је и усвојен Закон о изменама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 101/2016) са сетом измена и допуна који делимично транспонује одредбе директива из области вода. Планира се израда новог Закона о водама до краја 2019.
године и усвајање одговарајућих подзаконских аката до краја 2020. године чиме ће се у
потпуности транспоновати директиве из области вода.
1) Директива Европског парламента и Савета 2000/60/EC од 23. октобра 2000. године о успостављању оквира за деловање заједнице у области политике вода са
изменама и допунама (Одлука 2455/2001/ЕС и Директиве 2008/32/EC, 2008/105/EC и
2009/31/EC) – EU WFD)
Директива је делимично транспонована кроз Закон о водама („Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и пратећим подзаконским актима.
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
2) Директива Савета 2008/105/EC Европског парламента и Савета од 16. децембра
2008. године о стандардима квалитета животне средине у области политике вода
, измењена и допуњена Директивом 2013/39/EU
Директива је делимично транспонована кроз Закон о водама („Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и Уредбу о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС” број 24/14).
3) Директива Савета 2006/118/EC Европског парламента и Савета од 12. децембра
2006. године о заштити подземних вода од загађења и погоршања квалитета
Директива је делимично транспонована кроз Закон о водама („Службени гласник РС“
број 30/10, 93/12 и 101/16) и пратећa подзаконскa акта.
4) Директива 2009/90/EC од 31. јула 2009. године, којом се, у складу са Директивом
2000/60/EC Европског парламента и Савета, прописују техничке спецификације за
хемијску анализу и мониторинг статуса воде
Директива је делимично транспонована кроз Уредбу о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14).
5) Директива 2008/56/EC Европског парламента и Савета о успостављању оквира
за деловање заједнице у области поморске политике животне средине - EU MS FD
Директива је делимично транспонована у национално законодавство, кроз Закон о
водама и Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи за заштиту и одрживо кориштење
реке Дунав (ОЈ СРЈ / Међународни споразуми 2/2003 и кроз резолуцију Међународне
комисије за заштиту реке Дунав (2012.), којом се ICPDR изјашњава спремним да служи
као платформа која олакшава сарадњу са земљама и да допринесе томе да се уско координира имплементација WFD у сливу Дунава и MSFD у Црноморске регије.
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6) Директива 2007/60/EC Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. године о процени и управљању ризицима од поплава - EU FD
Директива је делимично транспонована кроз Закон о водама („Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и Правилник о утврђивању методологије за израду карте
угрожености и карте ризика од поплава, са методологијом за израду карте угрожености
и карте ризика од поплава. („Службени гласник РС”, број 13/17).
7) Директива 98/83/EC о Квалитету воде намењене људској употреби – ЕУ Директива о води за пиће
Важећи национални прописи делимично су усклађени са захтевима Директиве.
8) Директива 2006/7/EC о управљању квалитетом воде за купање – ЕУ Директива о
води за купање
Директива је делимично пренета у домаће законодавство.
9) Директива Савета 91/676/EEC од 12. децембра 1991. године о заштити вода од
загађења узрокованог нитратима из пољопривредних извора измењена и допуњена
Уредбама (EC) 1882/2003 и (EC) 1137/2008 – EU ND
Захтеви Директиве нису у потпуности пренети у национално законодавство, изузев
појединих дефиниција и ставова, које су пренете у Закону о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16).
10) Директива Савета 91/271/EEC од 21. маја 1991. године о третману комуналних
отпадних вода, измењена и допуњена Директивом Комисије 98/15/EC, Уредбом
1882/2003 и Уредбом 1137/2008, Имплемантацином Одлуком Комисије која се односи на формат за извештавање о националним програмима за имплементацију
Директиве Савета 91/271/EEC – EU UWWTD (саопштено под бројем документа
C(2014) 4208, (2014/431/EU))
Директива је делимично транспонована кроз Закон о водама („Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/2011,
48/2012) и Уредбу о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС”, број 50/2012), Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени
гласник РС“, број 33/2016).
б) Институционална структура и стање административних капацитета
На основу Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 62/2017) даном ступања на снагу овог закона Министарство пољопривреде и заштите животне средине наставило је са радом као Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а основано је ново Министарство за заштиту животне средине у складу са делокругом утврђеним овим законом.
И поред тога, јачање капацитета институција у сектору вода је предуслов за успешно
преношење и спровођење директива, као и капацитети јавних водопривредних предузећа, локалних самоуправа, јавних комуналних предузећа, а такође и институција одговорних за мониторинг и других институција одговорних за преношење и спровођење
директива.
У Републичкој дирекцији за воде 5 запослених је, поред редовних послова, ангажовано
на праћењу директива из области вода, што је недовољно како за транспозицију, тако и
за каснију имплементацију одредаба директива Европске уније из области вода. Након
конституисања нове Владе 29. јуна 2017. године, усвојена је систематизација Репу-
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бличке дирекције за воде у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са истим бројем запослених.
У Министарству заштите животне средине, тренутно је редовно запослено четири особе на пословима у области заштите воде, од којих је двоје запослених, поред осталих
послова, ангажовано и на пословима транспозиције и хармонизације у процесу приступања ЕУ. Новом систематизацијом усвојеном крајем септембра 2017. године, планирано је формирање 2 нова одељења у Сектору за управљање отпадом и отпадним водама:
Одељење за заштиту вода од загађивања (са 7 запослених на пословима заштите вода)
и Одељење за отпадне воде (са 6 запослених). У оквиру Сектора је такође планирана и
Група за нормативне и правне послове у области управљања отпадом и отпадним водама са 2 запослена који ће радити на хармонизацији прописа, као и Група за планирање, припрему и праћење прописа у области управљања отпадом и отпадним водама, са
троје запослених.
в) Остале предузете мере и активности
Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (у даљем тексту: Стратегија управљања водама) усвојена је на 27. Седници Владе Републике Србије 23. децембра 2016. године, објављена је у „Службеном гласником РС“, број
3/2017 од 18.01.2017. године.
Стратегија управљања водама је свеобухватни плански документ који одређује дугорочну политику управљања водама на државној територији, правце одрживог деловања
у области коришћења вода, заштите вода, уређења водотока и заштите од штетног дејства вода. У планском периоду се очекује значајно унапређење стања у сектору вода у
односу на постојеће. Ово унапређење ће се одвијати у складу са друштвеним и економским могућностима државе, а уз уважавање и увођење стандарда, технологија и прописа Европске уније из области вода.
1) Директива 2000/60/EC Европског парламента и Савета од 23. октобра 2000. године о успостављању оквира за деловање заједнице у области водне политике са
изменама и допунама (Одлука 2455/2001/EC и Директиве 2008/32/EC, 2008/105/EC и
2009/31/EC) – EU WFD
Оперативни и надзорни мониторинг је почео, али само је делимично усаглашен са
захтевима Оквирне директиве о водама, покрива само део водних тела (85 површинских водних тела од 493, и 31 од 153 подземних водних тела) и недостају финансијска
средства за његово спровођење у већем обиму. Припрема Планова управљања водама
на територији Републике Србије 2021-2027 у почетној је фази. Предвиђено је да ће активности спровођења бити подржане од стране твининг пројекта у оквиру ИПА 2016.
2) Директива Савета 2008/105/EC Европског парламента и Савета од 16. децембра
2008. године о стандардима квалитета животне средине у области политике вода, измењена и допуњена Директивом 2013/39/EU
Опасне супстанце које се прате редовним мониторингом подељене су у две групе. Прва
група од 35 супстанци и жива из друге групе, већ се прате мониторингом. Две супстанце (хептахлор и хептахлорепоксид) из друге групе се прате мониторингом, али примењене методе немају захтевану границу детекције и квантификације. Мониторинг још
увек не покрива сва водна тела површинских вода због ограничења буџета.
3) Директива Савета 2006/118/EC Европског парламента и Савета од 12. децембра
2006. године о заштити подземних вода од загађења и погоршања квалитета
Урађена је прелиминарна процена ризика за водна тела подземних вода. Извршен је
хемијски мониторинг на 31 од 153 водних тела подземних вода и он обухвата супстанце наведене у Анексу II Делу Б, изузев трихлороетилена и тетрахлороетилена. Постојећи подаци показују високи природни ниво арсена у Аутономној Покрајини Војводини,
у неким областима већи од 50µg/l, који захваљујући природном пореклу неће изазвати
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неисправност хемијског статуса, али се треба размотрити као опште питање везано за
Директиву о пијаћој води. Детаљи ће бити разрађени кроз Специфични план спровођења Оквирне директиве о водама.
4) Директива 2009/90/EC од 31. јула 2009. године, којом се, у складу са Директивом
2000/60/EC Европског парламента и Савета, прописују техничке спецификације за
хемијску анализу и мониторинг статуса воде
Већи део Директиве је транспонован кроз Уредбу о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима
за њихово достизање (,,Сл. Гласник РС", бр. 24/2014).
Ова Директива 2009/90 је у имплементацији у нашој земљи од 2010. године када је реч
о мониторингу статуса површинских и подземних вода за које је овлашћена Агенција
за заштиту животне средине (а пре тога РХМЗ док је Агенција била у њиховом саставу).
Као земља чланица ICPDR-а, Србија доставља резултате у међународну размену који
већ укључују захтеве ове Директиве.
Након успешно спроведеног ИПА 2012 пројекта ,,Јачање капацитета у области заштите
природе и мониторинга животне средине“, унапређени су технички капацитети Агенције за заштиту животне средине како би се обезбедили услови за спровођење адекватног хемијског мониторинга. Спроводе се планиране обуке које ће трајати до 2018. године.
5) Директива 2008/56/EC Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о
успостављању оквира за деловање заједнице у области поморске политике животне средине - EU MS FD
Очекује се да ће се потпуна транспозиција MS FD -а постићи након усвајања новог Закона о водама и подзаконских аката (планирано за 2020. годину), где ће се унапредити
одредбе за регионалну сарадњу.
6) Директива 2007/60/EC Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. године о процени и управљању ризицима од поплава - EU FD
Прелиминарна процена ризика од поплава за територију Републике Србије је израђена
2012. године у складу са Правилником о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава. Прелиминарна процена ризика од поплава (ППРП) је
обухватила само поплаве спољним водама, при чему нису узети у обзир утицаји климатских промена.
На основу ППРП одређена су 99 значајна поплавна подручја.
Израда карата угрожености и карата ризика од поплава је у току. За 27 од укупно 99
значајних поплавних подруја су израђене карте кроз различите пројекте.
Припрема Плана управљања ризима од поплава за територију Републике Србије је започела и планирано је да . Нацрт Плана управљања ризицима од поплава буде израђен
до краја 2017. године.
7) Директива 98/83/EC о квалитету воде намењене људској употреби – ЕУ Директива о води за пиће
Квалитет воде за пиће прати се у системима за водоснабдевање различитих величина,
али ово праћење није редовно на малим системима за водоснабдевање (сеоски системи
за водоснабдевање). Мониторинг обављају овлашћене лабораторије. Неопходна је реконструкција постојећих система за водоснабдевање како би се рефлектовао велики
заостатак у одржавању настао током година. Највеће ограничење у имплементацији је
лоше стање инфраструктуре, као последица једнако лоших финансијских услова јавних
комуналних предузећа, недовољног финансирања од стране јединица локалне самоуправе, државног буџета и других извора.
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8) Директива 2006/7/EC о управљању квалитетом воде за купање – ЕУ Директива о
води за купање
Мониторинг воде за купање обавља се локално на језерима и рекама током летње сезоне купања. Микробиолошке и хемијске супстанце испитују се сваких 15 дана током
сезоне купања. Мониторинг обављају овлашћене лабораторије.
9) Директива Савета 91/676/EEC од 12. децембра 1991. године о заштити вода од
загађења узрокованог нитратима из пољопривредних извора измењена и допуњена
Уредбама (EC) 1882/2003 и (EC) 1137/2008 – EU ND
Као резултат билатералне сарадње између Републике Србије и Краљевине Шведске, а у
оквиру пројекта „Одређивање осетљивих и рањивих подручја у складу са захтевима
Директиве о комуналним отпадним водама и Нитратне директиве” (ENVAP II) финансираног од стране Шведске агенције за међународну развојну помоћ (SIDA) и Шведске
агенције за заштиту животне средине, израђен је документ који садржи предлог идентификованих вода које су подложне загађењу нитратима из пољопривредних извора,
предлог утврђених граница рањивих подручја и предлог документа „Правила добре
пољопривредне праксе”. Израђени предлози идентификованих вода које су подложне
загађењу нитратима из пољопривредних извора и утврђених граница рањивих подручја
предмет су ревизије кроз пројекат ИПА 2013 „Даља имплементација Стратегије апроксимације у области животне средине у оквиру кога ће бити израђен Специфични план
спровођења Нитратне директиве”.
10) Директива Савета 91/271/EEC од 21. маја 1991. године о третману комуналних
отпадних вода, измењена и допуњена Директивом Комисије 98/15/EC, Уредбом
1882/2003 и Уредбом 1137/2008, Имплемантацином Одлуком Комисије која се односи на формат за извештавање о националним програмима за имплементацију Директиве Савета 91/271/EEC – EU UWWTD (саопштено под бројем документа
C(2014) 4208, (2014/431/EU))
Прелиминарна идентификација агломерација је завршена. Дефинисано је 388 агломерација, од који је 315 веће од 2000 ЕС (еквивалентних становника), 73 мање од 2000 ЕС
са канализационим системима, уз више од 4100 сеоских заједница са популацијом мањом од 2000 становника. Просечна стопа прикључака у насељима већим од 2000 ЕС је
54%. Број постојећих постројења за третман отпадних вода је око 44, од који је 32 у
функцији, а само 8 ради у складу са очекиваним критеријумима. Мање од 8% становништва добија адекватан третман. Такође, урађена је Припремна студија за развој Националне стратегије за управљање муљем као основ за израду Стратегије за управљање
муљем.
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
1) Директива 2000/60/EC Европског парламента и Савета од 23. октобра 2000.
године о успостављању оквира за деловање заједнице у области водне политике са
изменама и допунама (Одлука 2455/2001/EC и Директиве 2008/32/EC, 2008/105/EC и
2009/31/EC) – EU WFD
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
- Израда специфичног плана спровођења Оквирне директиве о водама у оквиру пројекта ИПА 2013 „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине“. Ова документација биће основа за прилагођавање временског оквира за
спровођење директиве, и биће основа за припрему вишегодишњег инвестиционог и
финансијског плана;
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- Усвајање Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027 планирано је до краја 2021. године;
- Успостављање комплетног програма мониторинга за водна тела површинских и
подземних вода планирано је до 2020. године (изузев за одређене заштићене области,
за које ће рок бити продужен до 2022. године);
- Успостављање политике цена воде и спровођење захтева за накнаду трошкова планирано за 2019. годину.
2) Директива Савета 2008/105/EC Европског парламента и Савета од 16. децембра
2008. године о стандардима квалитета животне средине у области политике вода, измењена и допуњена Директивом 2013/39/EU
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
- Развој детаљних корака и рокова за потпуно спровођење Директиве о стандардима
квалитета животне средине у области вода (као део Специфичног плана спровођења
Оквирне директиве о водама);
- Постепено увођење преосталих супстанци из друге групе (23 супстанце) у програм
мониторинга, у току 2018. године;
- Успостављање ефикасног мониторинга у складу са захтевима Оквирне директиве о
водама и Директиве о стандардима квалитета животне средине у области вода за потпуну мрежу мониторинга до краја 2021. године. Ово обухвата одређивање присуства и
основног нивоа наведених опасних супстанци (тренутни хемијски статус површинских
вода), развој система за анализе дугорочног тренда, развој методологије и предузимање
корака у успостављању јединствене базе података за инвентар емисија, испуштања и
губитака приоритетних и приоритетних хазардних супстанци, развој и примену система за извештавање.
3) Директива Савета 2006/118/EC Европског парламента и Савета од 12. децембра
2006. године о заштити подземних вода од загађења и погоршања квалитета
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
- Развој детаљних корака и рокова за потпуно спровођење Директиве о подземним
водама (као део Специфичног плана спровођења Оквирне директиве о водама);
- Постизање неопходних нивоа финансирања за успостављање мониторинга подземних вода у складу са Оквирном директивом о водама до 2020. године (изузев неких
заштићених области, за које ће рок бити продужен до 2022. године);
- Успостављање стандарда квалитета за подземне воде у току 2021. године;
- Процена хемијског статуса водних тела подземних вода на основу постојећих података, као и за водна тела за која процена до сада није рађена. Почетна идентификација
значајних и сталних узлазних трендова и дефинисање почетне тачке за преокрет трендова уколико су доступне довољно дуге серије података за анализе трендова.
4) Директива 2009/90/EC од 31. јула 2009. године, којом се, у складу са Директивом
2000/60/EC Европског парламента и Савета, прописују техничке спецификације за
хемијску анализу и мониторинг статуса воде
Директива се практично већ примењује у спровођењу мониторинга вода кроз употребу
стандарда SRPS ISO 17025:2006, а пуна имплементација ће се додатно осигурати усва-
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јањем Правилника о техничким захтевима са спецификацијама за хемијске анализе и
анализе потребне за мониторинг вода.
5) Директива 2008/56/EC Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о
успостављању оквира за деловање заједнице у области поморске политике животне средине - EU MS FD
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
-Имплементација ће се спровести кроз спровођење Оквирне директиве о водама и међународну сарадњу у сливу реке Дунав кроз рад у оквиру Међународне комисије за
заштиту реке Дунав (International Commisssion for the Protection of Danube River Basni ICPDR);
-Детаљни кораци и рокови за спровођење MS FD -а ће бити одређени у складу са резултатима Специфичног плана спровођења Оквирне директиве о водама.
6) Директива 2007/60/EC Европског парламента и Савета од 23. октобра 2007. године о процени и управљању ризицима од поплава - EU FD
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
- Преиспитивање/новелирање Прелиминарне процене ризика од поплава;
- Израда карата угрожености и карата ризика од поплава кроз пројекат ИПА 20142020. По завршетку израде карата ће се радити ревизија Нацрта Плана управљања ризицима од поплава;
- План управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије складу са
Директивом о поплавама биће припремљен 2021. године.
7) Директива 98/83/EC о квалитету воде намењене људској употреби – ЕУ Директива о води за пиће
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
- Усвајање Правилника о здравственој исправности воде за пиће, који ће обухватити
одредбе које пружају могућност одступања у имплементацији вредности параметара
које се односе здравствену безбедност воде за пиће (нпр. арсен у води за пиће);
- Израда специфичног плана спровођења Директиве о води за пиће у оквиру пројекта
ИПА 2013 „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине“. Ова документација биће основа за прилагођавање временског оквира за спровођење директиве, и биће основа за припрему вишегодишњег инвестиционог и финансијског плана и биће подршка процесу програмирања;
- Унапређење система за наплату трошкова постепеним повећањем цене воде за пиће у
складу са принципом приступачности до краја 2020. године.
8) Директива 2006/7/EC о управљању квалитетом воде за купање – ЕУ Директива о
води за купање
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
Након усвајања Правилника о квалитету воде за купање, до краја 2020. извршиће се
класификација воде за купање.
9) Директива Савета 91/676/EEC од 12. децембра 1991. године о заштити вода од
загађења узрокованог нитратима из пољопривредних извора измењена и допуњена
Уредбама (EC) 1882/2003 и (EC) 1137/2008 – EU ND
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
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У периоду 2018 – 2021 планирано је:
- Израда специфичног плана спровођења Нитратне директиве у оквиру пројекта ИПА
2013 „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине“.
Ова документација биће основа за прилагођавање временског оквира за спровођење
директиве, и биће основа за припрему вишегодишњег инвестиционог и финансијског
плана и биће подршка процесу програмирања;
- Доношење акта о одређивању рањивих подручја и њихових граница планирано је до
краја 2019. године;
- Усвајање Правила добре пољопривредне праксе планирано је до краја2019. године;
- Усвање Акционих програма за одређена рањива подручја планирано је до краја
2021. године. (Напомена: у складу са НД рок за усвајање АП је две године рачунајући
од одређивања рањивих подручја и њихових граница);
- Укључивање пољопривредних стручних служби на локалном нивоу у процес обуке
пољопривредника у циљу ефикасног спровођења Правила добре пољопривредне праксе у рањивим подручјима на нитрате, а касније и мера утврђених Акционим програмима, планирано је до краја 2019. године.
10) Директива Савета 91/271/EEC од 21. маја 1991. године о третману комуналних
отпадних вода, измењена и допуњена Директивом Комисије 98/15/EC, Уредбом
1882/2003 и Уредбом 1137/2008, Имплемантацином Одлуком Комисије која се односи на формат за извештавање о националним програмима за имплементацију Директиве Савета 91/271/EEC – EU UWWTD (саопштено под бројем документа
C(2014) 4208, (2014/431/EU))
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021 планирано је:
- Успостављање правне основе за одређивање осетљивих подручја и одређивање осетљивих подручја;
- Израда специфичног плана спровођења Директиве о комуналним отпадним водама у
оквиру пројекта ИПА 2013 „Даља имплементација Стратегије за апроксимацију у
области животне средине“. Ова документација биће основа за прилагођавање временског оквира за спровођење директиве, биће основа за припрему вишегодишњег инвестиционог и финансијског плана и биће подршка процесу програмирања односно, доношења Вишегодишњег програма изградње јавне канализације на територији Републике Србије;
- Израда Националне стратегије за управљање муљем са планом имплементације;
- Успостављање правног основа за реформисање јавних комуналних предузећа;
- Започет процес реформе јавних комуналних предузећа;
- Унапређење тренутне процедуре за добијање дозвола и лиценци за скупљање и третман отпадних вода.
2.27.5. Заштита природе
1. Приказ статуса усклађености/преглед стањa
1) Директива о стаништима: Директива 92/43/EEЗ, измењена и допуњена Директивом 97/62/EК, 2006/105/EК и Уредбом (EК) 1882/2003
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Концепт еколошке мреже у РС је хармонизован са Натура 2000 и обухвата ширу листу
врста и станишта односно еколошки значајних подручја од међународног и националног значаја. Начин финансирања мера заштите еколошке мреже у целини примењује се
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у складу са параграфом 6, члана 8, Директиве о стаништима ЕУ. Директива је делимично усклађена са националним законодавством и то следећим прописима:
 Законом о заштити природе (,,Сл. гласник РС“, 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16) и
пратећа подзаконска акта.
 Законом о дивљачи и ловству (,,Сл. гласник РС“, 18/2010) и пратећа подзаконска
акта57
 Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (,,Сл. гласник РС“, број
128/14)
 Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС“,
135/2004, 36/2009)
 Законом о процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС“, 135/04, 88/10)
Нацрт Уредбе о оцени прихватљивости је припремљен58, у складу са чланом 6.
Директиве о стаништима, чија примена условљава измене и допуне Закона о процени
утицаја и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и њихових
подзаконских аката, у циљу усаглашавања са Директивом о стаништима.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Директива о стаништима се спроводи на националном, покрајинском и локалном нивоу, у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о заштити природе.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Одсеку за
еколошку мрежу смањен је број запослених за 1 извршиоца за поступак спровођења
оцене прихватљивости, тако да на пословима везано за транспозицију и имплементацију овог прописа ради 1 запослени.
в) Остале предузете мере и активности
-Завршена је прва фаза пројекта „Успостављање еколошке мреже у РС“- идентификација и мапирање типова станишта и сакупљање података (2015-2020, који се финансира
из Буџета РС). У току је друга фаза пројекта.
- Завршена је прва фаза пројекта „Израда Црвене књиге биљака, животиња и гљива у
РС“ (2015-2020, који се финансира из Буџета РС). Израђена је Црвена књига птица. У
току је друга фаза пројекта.
- У оквиру TAIEX помоћи реализовани су: експертска мисија о оцени прихватљивости
за Натура 2000 (новембар 2016, Београд); семинар на тему „Успостављање система
оцене прихватљивости“ (Београду, новембар 2016) и експертска мисија о успостављању Натура 2000 у Србији, чији је циљ обука националних експерата за примену методологије за мапирање станишта и врста ради успостављања Натура 2000 у Србији (Београд, јул 2017). Друга мисија је предвиђена за новембар 2017.
- Одржан је Семинар о заштити и управљању стаништима орла белорепана у Републици Србији у организацији Министарства и ЈП Војводинашуме ради анализе имплементације мера заштите у складу са директивама о стаништима и птицама, Бернском конвенцијом и националним законодавством (ловиште Кленак, Моровић).
- Израђена је ревизија Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период
од 2011. до 2018. године, у складу са глобалним Стратешким планом УН Конвенције о
57

Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи (,,Службени гласник РС“, 9/2012 и
97/2013).
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Нацрт ове уредбе обезбеђује: детаљнију дефиницију процедуре оцене прихватљивости у оквиру
поступка стратешке процене утицаја и процене утицаја на животну средину; садржај студије, рокове и
начин спровођења процедуре оцене прихватљивости, компензаторне мере и преовладавајући јавни интерес; процедуре учешћа јавности. У исто време, дефинисани су поступци јавних расправа у скрининг
фази стратешке процене утицаја и процене утицаја на животну средину.
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биолошкој разноврсности за период 2011-2020. године, и у складу са законом интегрисана кроз предлог Стратегије заштите природе Републике Србије за период 2017-2027.
- У току је реализација оквирног уговора о техничкој помоћи за израду пројектног задатка ИПА 2016 за пројекат Натура 2000 (Technical Assistance for preparation of ToR for
the project "Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature
protection - Natura 2000") у оквиру рада експерата ЕУ, укључујући састанке одржане у
октобру 2017, са планом одржавања семинара.
- У току је реализација регионалног пројекта Биодиверзитет Отвореног регионалног
фонда за Југоисточну Европу (ГИЗ/ОРФ БД), који финансира Немачко Федерално Министарство за економску сарадњу и развој (БМЗ), а спроводи ГИЗ у периоду 2015-2018.
године.
- У Београду је у октобру 2017. одржан регионални састанак подпројекта за успостављање регионалне мреже за управљање подацима о биодиверзитету и извештавање –
БИМР на ком су представљени извештаји за сваку земљу учесницу и регионални
извештај о процени стања.
- У септембру 2017. године, реализована је студијска посета у оквиру ORF BD пројекта
„Процена и вредновање услуга екосистема (ESAV) за будући правац деловања у Региону Југоисточне Европе (SEE)“.
- Одржани су Oсми састанак Групе експерата за заштићена подручја и еколошке мреже
Бернске конвенције, Други састанак одређене Групе експерата за извештавање о Емералд мрежи подручја од посебног интереса за очување као и Састанак представника
земаља чланица из југоисточне Европе, у организацији Секретаријата Бернске конвенције Савета Европе и Министарства заштите животне средине, уз активно учешће
представника Европске комисије за Натура 2000 (Београду, септембар 2017).
- У току је припрема Планова управљања за крупне карниворе у складу са Директивом
о стаништима и Бернском конвенцијом за мрког медведа (Ursus arctos), вука (Canis
lupus) и риса (Lynx lynx) ради очувања популација ових врста и њихових станишта.
-Припремљен је предлог Листе референтних врста са Анекса II Директиве о стаништима ради очувања врста и њихових станишта.
2) Директива о птицама: Директива 2009/147/EК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Законом о изменама и допунама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
број 14/16), прецизније су транспоноване одредбе 4.1, 4.2 и 5 Директиве, а до потпуне
хармонизације потребно је у потпуности транспоновати још одредбе 3, 2 и 7 Директиве.
Такође, на основу извршене анализе кроз пројекат „Праћење транспозиције и имплементације прописа ЕУ у области заштите животне средине“, утврђено је да ће одредбе
1.1, 4.3, 6.3 и 7.3, бити у потпуности транспоноване до 2021. године.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структуре за спровођење Директиве о птицама успостављене су на националном,
покрајинском и локалном нивоу: Министарство заштите животне средине, Завод за
заштиту природе Републике Србије, Агенција за заштиту животне средине – надлежна
за мониторинг заједно са Заводом за заштиту природе Србије, Инспекција за заштиту
животне средине и Инспекција за ловство (шумарство и лов) – задужене за контролу и
надзор; Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински завод за заштиту природе – пружа подршку Агенцији за заштиту животне средине
у пословима мониторинга.
Управљачи заштићеним подручјима и цивилни сектор (НВО које сарађују са националним заводима за заштиту природе и другим научним институцијама).
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За праћење Директиве о птицама задужена је једна особа у Министарству.
в) Остале предузете мере и активности
Општи систем заштите свих дивљих птица (свих дивљих врста биљака, животиња и
гљива) успостављен је кроз одговарајуће прописе у области заштите природе и ловства59. Систем овлашћења за изузетке (одступања) је регулисан и потпуно је у складу
са захтевима Директиве. У складу са наведеним, дозволе за дозвољене радње издаје
Министарство, по претходно прибављеном мишљењу Завода и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Инспекција МЗЖС је надлежна за послове контроле и надзора.
Постизање оптималног броја популација врста у складу са програмом развоја ловишта
прописује министарство надлежно за ловство, узгајалишта и узгајалишта за посебне
намене.
МЗЖС води консултативни процес са сектором ловства како би се размотрили предлози за измене статуса заштите (строже мере за заштиту од лова) грлица Streptopelia
turtur, препелица Coturnix coturnix, сиве чапље Ardea cinerea, великог корморана
Phalacrocorax carbo и јастреба Accipiter gentilis. Предлози организација цивилног друштва, стручних институција, Покрајинског секретаријата за заштиту природе, као и препоруке експерата ЕУ у области заштите птица налазе се у фази разматрања. Период
забране лова на грлицу продужен је до 31. марта 2018. године.
Планирана је анализа постојећих података о стању миграторних ловних врста птица и
подаци о броју ловних јединки, који ће бити анализирани у наредном периоду како би
се обезбедила научна основа за измене законодавства у области лова.
Током реализације ИПА 2007 твининг пројекта Јачање административних капацитета
за заштићена подручја у Србији (NATURA 2000), састављена је прелиминарна листа за
Анекс 1 (88) и за миграторне врсте (46); израђена је прелиминарна листа подручја посебне заштите (SPA) на основу расположивих података и одређена су 43 подручја на
основу критеријума за одређивање подручја од значаја за птице (IBA подручја).
Имплементација Директиве о птицама остварује се између осталог и кроз подршку
пројекта „Успостављање еколошке мреже у РС, идентификација и мапирање типова
станишта у Србији – сакупљање и процена постојећих података, истраживање и успостављање ГИС“ (2015-2020).
3)Уредбе о промету дивљим биљним и животињским врстама - CITES: Уредбe
338/97, 865/2006, 791/2012, 792/2012 и њихове измене и допуне
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Законодавна усклађеност националног оквира са уредбама о промету дивљим биљним
и животињским врстама је делимична.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структура за спровођење ових Уредби постоји на националном и покрајинском нивоу.
Надлежни органи за спровођење уредби су:
MЗЖС (Група за спровођење CITES Конвенције) – надлежно је за све послове управног органа за CITES који укључују, осим издавања дозвола, израду прописа, изградњу
59

Чл. 48, 74. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка и
14/16), Закон о дивљачи и ловству (,,Службени гласник РС", број 18/10), Правилник о проглашењу и
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (,,Службени гласник
РС", бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16), Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи
(,,Службени гласник РС", бр. 9/12 97/13, 55/15, 67/15 и 75/16), Правилник о прекограничном крета-

њу и трговини заштићеним врстама (,,Службени гласник РС ", бр. 99/09 и 6/14).
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капацитета, извештавање, координацију са другим телима о имплементацији прописа
којима се уређује промет дивљим врстама (3 службеника);
МЗЖС (Сектор за надзор и предострожност у животној средини) – надлежно је за контролу и надзор над законитошћу поседовања, узгоја и унутрашњег промета примерцима заштићених врста, као и за пружање подршке другим агенцијама за контролу и надзор на граници приликом контроле прекограничног кретања када је то потребно (9
службеника – којима је надзор везан за CITES Конвенцију део надлежности).
На покрајинском нивоу, Инспекција за заштиту животне средине има надлежност само
над контролом поседовања, узгоја и интерног промета (5 службеника којима је надзор
везан за CITES Конвенцију део надлежности);
Управа царина – надлежна је за контролу прекограничног кретања и промета примерцима заштићених врста на граници (надзор везан за CITES Конвенцију је само део надлежности – обуку 2014. године је прошло 275 цариника);
Управа граничне полиције – надлежна за контролу људи и возила (надзор везан за
CITES Конвенцију је само део надлежности – обуку 2014. године је прошло 182 полицајаца);
МУП – надлежно за спречавање илегалних активности које представљају кривично
дело у складу са Кривичним закоником, која у овом тренутку укључују: илегално прекогранично кретање и промет, кријумчарење, повређивање и убијање заштићених
врста);
Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе су две главне овлашћене научне и стручне организације, које обављају послове научног CITES
органа. Осим ове две институције, консултације се врше и са Природњачким музејом у
Београду, Биолошким факултетом Универзитета у Београду и Институтом за биолошка
истраживања;
Група за спровођење CITES Конвенције и Сектор за надзор и предострожност у животној средини МЗЖС, у сарадњи са овлашћеним научним и стручним организацијама
(нпр. Заводом за заштиту природе Србије, Природњачким музејом) пружа стручну помоћ и логистичку подршку органима за контролу и надзор на граничним прелазима.
Према важећим законима, непоштовање националних прописа који се спроводе одредбе CITES конвенције и регулише промет дивљим врстама, санкционише се као прекршај или привредни преступ, док се озбиљнији случајеви кршења санкционишу као
кривична дела.
Контрола прекограничног промета и трговине дивљим врстама, њиховим деловима и
дериватима је велики изазов за РС због знатне разноврсности роба која подлеже контроли у прекограничном промету, као и изузетно велики број примерака заштићених
дивљих врста чије је поседовање, излагање, размножавање и трговину неопходно контролисати унутар територије Републике Србије. Тренутни капацитети управног органа
за CITES, као и надзорних органа су неодговарајући, јер постоји непропорционалност
људских ресурса у односу на обим посла, како са аспекта административних капацитета, тако и са аспекта надзора и контроле спровођења прописа на терену.
в) Остале предузете мере и активности
Током реализације ИПА 2012 твининг пројекта SR/12/IB/EN/01,,Јачање капацитета
органа надлежних за CITES и спровођење прописа о промету дивљим врстама у Србији“ тежиште активности било је на јачању капацитета надлежних органа за контролу и
надзор, развој свести и информисање о CITES и спречавању илегалне трговине представника правосуђа, тужилаца, и других тела и институција релевантних за примену
CITES.
Такође, кроз пројекат Policy and Legal Advice Center (PLAC II), крајем 2016. године и
почетком 2017. године извршена је анализа постојећих прописа од стране стручњака из
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управних органа за CITES из ЕУ (Потругал и Шпанија), и као резултат активности
израђени су предлози за унапређење националних прописа из ове области, као и предлози одређених мера за њихово спровођење.
4) Директива о зоолошким вртовима: Директива 1999/22 /ЕК
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Одредбе Директиве Савета 1999/22/ЕК која се односи на држање дивљих животиња у
зоолошким вртовима делимично су усклађене са националним законодавством.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структура за спровођење ове уредбе постоји на националном и покрајинском нивоу.
Надлежни органи за спровођење уредбе су:
МЗЖС – надлежно за добробит живих животиња у заточеништву;
Сектор за надзор и предострожност у животној средини – надлежан за контролу над
поседовањем дивљих животиња у заточеништву, укључујући и контролу услова држања;
Ветеринарска инспекција – надлежна за контролу здравља и добробити животиња.
в) Остале предузете мере и активности
Кроз пројекат Policy and Legal Advice Center (PLAC), у току 2016. године извршена је
анализа постојећих прописа од стране стручњака из надлежног органа за зоолошке
вртове из једне од држава чланица ЕУ (Потругал), и као резултат активности израђени
су предлози за унапређење националних прописа из ове области, као и предлози одређених мера за њихово спровођење.
5) Нагојa Протокол: Уредба 511/2014
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национални прописи нису усаглашени са одредбама Уредбе 511/2014.
Република Србија је потписала Протокол из Нагоје 26.09.2011. године на маргинама
66. заседања Генералне скупштине Уједињених нација.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Орган надлежан за спровођење Уредбе је Министарство заштите животне средине –
Сектор за заштиту природе и климатске промене. Након доношења Закона о заштити
природе 2020. године, формираће се радно место за спровођење ове уредбе. Предвиђа
се да потпуно спровођење буде завршено до краја 2021. године.
в) Остале предузете мере и активности
Анализа постојећих прописа, примери најбоље праксе, процена капацитета за спровођење ове уредбе као и предлог одредаба новог Закона о заштити природе којим ће се
успоставити законодавни оквир за спровођење Уредбе 511/2014, биће извршена у
оквиру Пројекта „Правна подршка преговорима (PLAC)”, почетком 2018. године.
6) Замке за животиње: Уредба 3254/91 којом се забрањује коришћење замки за животиње
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Усаглашавање националног оквира са одредбама ове Уредбе о замкама за животиње
EEЗ 3254/91 и EК 35/97 је делимично.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структура за спровођење успостављена је на националном нивоу. Органи надлежни за
спровођење ове уредбе су:
Министарство финансија (Управа царина) – надлежно је за контролу прекограничног
кретања и промета робом;
Управа граничне полиције – надлежна за контролу људи и возила;
Инспекција за заштиту животне средине – надлежна је за контролу одрживог коришћења и активности које угрожавају заштићене врсте;
Инспекција за шумарство и ловство – надлежна је за контролу ловних активности;
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МУП – надлежно за спречавање илегалних активности које представљају кривично
дело у складу са Кривичним закоником, која у овом тренутку укључују: илегално прекогранично кретање и промет, кријумчарење, повређивање и убијање заштићених
врста).
7) Промет производима од фоке: Уредба 1007/2009
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Усклађеност националног оквира са одредбама Уредбе о производима од фоке
(737/2010/EК) је делимична.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структура за спровођење делимично је успостављена на националном нивоу. Органи
надлежни за спровођење ове уредбе су:
Министарство финансија (Управа царина) – надлежно је за контролу прекограничног
кретања и промета робом;
Управа граничне полиције – надлежна за контролу људи и возила;
Инспекција за заштиту животне средине на републичком и покрајинском нивоу;
МУП – надлежно за спречавање илегалних активности које представљају кривично
дело у складу са Кривичним закоником, која у овом тренутку укључују: илегално прекогранично кретање и промет, кријумчарење, повређивање и убијање заштићених
врста.
8) Производи од младунаца фоке: Директива 83/129/EEЗ и накнадне измене и допуне Директиве
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Одредбе Директиве (83/129/EЕЗ) су делимично пренете у национални оквир.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Структура за спровођење делимично је успостављена на националном нивоу. Органи
надлежни за спровођење ове уредбе су:
Министарство финансија (Управа царина) – надлежно је за контролу прекограничног
кретања и промета робом;
Управа граничне полиције – надлежна за контролу људи и возила;
Инспекција за заштиту животне средине на републичком и покрајинском нивоу;
МУП – надлежно за спречавање илегалних активности које представљају кривично
дело у складу са Кривичним закоником, која у овом тренутку укључују: илегално прекогранично кретање и промет, кријумчарење, повређивање и убијање заштићених
врста.
9) Уредба о дрвној грађи: Уредба 995/2010 (EUTR)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Одредбе Уредбе EUTR (995/2010) делимично су уграђене у националне прописе: Закон
о шумама („Сл. гласник РС“, 30/2010, 93/2012, 89/2015), Закон о трговини („Сл. гласник РС“ 53/2010 и 10/2013), Закон о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник РС“
36/2009, 36/2011 88/2011 и 89/2015), Царински закон („Сл. гласник РС“,18/2010,
111/2012, 29/2015 и 108/2016) и Закон о царинским тарифама („Сл. гласник РС“,
62/2005, 61/2007 и 5/2009).
10) FLEGT: Уредба 2173/2005 измењена и допуњена Уредбом 657/2014 и Уредбом
Комисије 1024/2008
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Одредбе Уредбе FLEGT (2173/2005) делимично су уграђене у националне прописе:
Закон о шумама („Сл. гласник РС“, 30/2010, 93/2012, 89/2015), Закон о трговини („Сл.
гласник РС“, 53/2010 и 10/2013), Закон о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник
РС“ 36/2009, 36/2011, 88/2011 и 89/2015), Царински закон („Сл. гласник РС“18/2010,
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111/2012, 29/2015 и 108/2016), Закон о царинским тарифама („Сл. гласник РС“ 62/2005,
61/2007 и 5/2009).
2. Планови за усклађивање
1) Директива о стаништима: Директива 92/43/EEЗ, измењена и допуњена Директивом 97/62/EК, 2006/105/EК и Уредбом (EК) 1882/2003
б) Планови за јачање институционалне структуре
На свим нивоима је потребно унапређење организационе структуре у оквиру институција као и повећање броја извршилаца који ће бити ангажовани само на пословима
имплементације ЕУ Директиве о стаништима у погледу еколошке мреже Натура 2000,
оцене прихватљивости, дерогација и мониторинга.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 -2021. планиранo је:
- Пројекат ИПА 2016 „Даља подршка успостављању Натура 2000 и успостављање
система за управљање тим подручјима” (2018-2020),узимајући у обзир резултате пројекта ИПА 2012, наставиће се активности на идентификацији нових подручја Натура
2000 и истраживање на терену.
- Наставак реализације пројекта „Успостављање еколошке мреже у РС“идентификација и мапирање типова станишта и сакупљање података (2015-2020, који
се финансира из Буџета РС) .
- Наставак реализације пројекта „Израда Црвене књиге биљака, животиња и гљива у
РС“- (2015-2020, који се финансира из Буџета РС) .
-Израда и усвајање Планова управљања за крупне карниворе у складу са Директивом о
стаништима и Бернском конвенцијом за мрког медведа (Ursus arctos), вука (Canis lupus)
и риса (Lynx lynx) ради очувања популација ових врста и њихових станишта.
- Израда и усвајање годишњих планова за примену Плана за спровођење директива ЕУ
о птицама и стаништима, укључујући рокове, план мониторинга и финансијске потребе
- Стратегија заштите природе за период 2017-2027. (I квартал 2018).
2) Директива о птицама: Директива 2009/147/EК
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2021. планирано је:
- Наставља се идентификација eколошки значајних подручја за птице, која су саставни
део Уредбе о еколошкој мрежи у складу са критеријумима Директиве о птицама и Bird
Life International критеријума, а кроз пројекте који су наведени у оквиру планова спровођења Директиве о стаништима;
- Завршетак листе за Анекс 1 и за миграторне врсте птица.
- Даље и систематско спровођење специјалних мера за очување типова станишта и
птица из Анекса 1 и миграторних врста које се редовно појављују на нашој територији;
- Успостављање информационог система за извештавање према Европској комисији.
3) Уредбе о промету дивљим биљним и животињским врстама - CITES: Уредбe
338/97, 865/2006, 791/2012, 792/2012 и њихове измене и допуне
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 – 2021. планирано је:
- Периодична обука за органе контроле и надзора и друге надлежне органе у циљу побољшања ефикасности у спровођењу CITES и регулативе која се односи на промет
дивљим врстама;
-Потписивање меморандума о разумевању између МЗЖС и Министарства финансија –
Управе царина, као и између МЗЖС и МУП за ефикасно спровођење одговарајућег
законодавства.
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-Активне мере како би се осигурала шира сарадња и укључивање полиције у истраге и
борбу против криминала против дивљих врста;
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
-Јачање званичне сарадње са зоолошким вртовима у земљи и иностранству за осигурање ефикасног смештаја и бриге над одузетим примерцима;
-Изградња потребне инфраструктуре за хитан смештај живих примерака дивљих животиња које су одузете или заплењене;
-Успостављање електронског система за издавање и евиденцију дозвола и потврда.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС и надлежни органи за контролу и надзор.
4) Директива о зоолошким вртовима: Директива 1999/22 /ЕК
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 – 2021. планирана је:
-Изградња капацитета у органима надлежним за контролу зоолошких вртова;
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
-Контрола услова у свим постојећим зоолошким вртовима у земљи;
-Издавање услова у дозволама постојећим зоолошким вртовима са специфичним роковима за испуњење истих, у случајевима када зоолошки врт не испуњава у потпуности
националне стандарде;
-Редовна инспекција у зоолошким вртовима;
-Затварање зоолошких вртова који не испуњавају стандарде прописане националном
регулативом.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
5) Нагојa Протокол: Уредба 511/2014
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 – 2021. планирано је одржавање консултација и подизање свести о
значају генетичких ресурса и традиционалног знања у вези са генетским ресурсима и
питањима која се односе на приступ и поделу користи као усвајање новог Закона о
заштити природе којим ће се успоставити систем мера усклађености, а које су обавезне
за примену Протокола из Нагоје у ЕУ. Овим ће РС ће размотрити да ли жели да обезбеди законска решења о оснивању националног механизма за приступ генетичким ресурсима или не. Овај механизам није прописан Уредбом о приступу генетским ресурсима и праведној и равноправној подели користи које проистичу из коришћења тих
ресурса у Унији, али је укључен у Протокол из Нагоје. У складу са циљевима садржаним у Протоколу из Нагоје, потребан је јасан и транспарентан правно обавезујући
оквир, који ће одредити како истраживачи и компаније које користе генетске ресурсе и
традиционално знање у вези са генетичким ресурсима могу да добију приступ овим
ресурсима Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
=в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У складу са циљевима садржаним у Протоколу из Нагоје, потребан је јасан и транспарентан правно обавезујући оквир, који ће одредити како истраживачи и компаније које
користе генетске ресурсе и традиционално знање у вези са генетичким ресурсима могу
да добију приступ овим ресурсима. Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
6) Замке за животиње: Уредба 3254/91 којом се забрањује коришћење замки за животиње
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 – 2021. планирана је изградња капацитета у органима за контролу и
надзор у погледу забране коришћења замки за животиње и контроле увоза крзна и ко-
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же дивљих животињских врста (2018) као и унапређење сарадње између релевантних
органа за контролу и надзор кроз програме обуке и координацију.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Спровођење периодичне обуке надлежних надзорних органа и координација активности контроле забране коришћења замки за животиње и увоза крзна и кожа дивљих животињских врста. У сарадњи са Управом царина неопходно је одређивање свих царинских тарифних ознака за робу која може да подлеже одредбама предметне Уредбе како
би се системски унапредила ефикасност контроле при увозу.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
7) Промет производима од фоке: Уредба 1007/2009
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 – 2021. планирана је изградња капацитета у органима за контролу и
надзор у погледу контроле увоза и промета производа од фоке као и унапређење сарадње између релевантних органа за конролу и надзор кроз програме обуке и координацију.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Спровођење периодичне обуке надлежних надзорних органа и координација активности надлежних органа за контролу увоза и промета производа од фоке. У сарадњи са
Управом царина неопходно је одређивање свих царинских тарифних ознака за робу
која може да подлеже одредбама предметне Уредбе како би се системски унапредила
ефикасност контроле при увозу.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
8) Производи од младунаца фоке: Директива 83/129/EEЗ и накнадне измене и допуне Директиве
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 – 2021. планирана је изградња капацитета у органима за контролу и
надзор у погледу контроле увоза и промета производима од фоке као и унапређење
сарадње између релевантних органа за контролу и надзор кроз програме обуке и координацију.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Спровођење периодичне обуке надлежних надзорних органа и координација активности надлежних органа за контролу увоза и промета производа од младунаца фоке. У
сарадњи са Управом царина неопходно је одређивање свих царинских тарифних ознака
за робу која може да подлеже одредбама предметне Уредбе како би се системски унапредила ефикасност контроле при увозу.
Предвиђене активности спроводи МЗЖС.
9) Уредба о дрвној грађи: Уредба 995/2010 (EUTR)
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду до краја 2018. планирана је:
-Идентификација надлежног органа за EUTR са одговарајућим надлежностима и обавезама између поменутих институција (2018);
-Идентификација свих релевантних органа са надлежностима у овој области (2018);
-Утврђивање јасне расподеле надлежности у вези са имплементацијом ове уредбе
(2018).
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2020. планирано је:
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-Увођење система дужне пажње у дрвној индустрији, између оператера и трговаца
дрвном грађом, где је то потребно (2020);
-Хармонизација актуелне казнене политике у сектору са казненом политиком из уредбе
(2020);
-Успостављање система мониторинга (2020).
10) FLEGT: Уредба 2173/2005 измењена и допуњена Уредбом 657/2014 и Уредбом
Комисије 1024/2008
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду до краја 2018. планирано је:
За спровођење захтева система FLEGT потребно је укључити све релевантне органе
(Министарство финансија – Сектор за царинске послове, Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор тржишне инспекције, Министарство економије,
МПШВ – Управа за шуме) и извршити јасну расподелу надлежности над имплементацијом ове Уредбе и то:
-Идентификација надлежног органа за FLEGT са одговарајућим надлежностима и обавезама између поменутих институција.
-Идентификација свих релевантних органа са надлежностима у овој области;
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018 – 2020. планирано је:
-Дефинисање и прописивање казни за кршење одредби Уредбе, које могу да се пореде
са другим прописима (нпр. CITES) на националном и ширем нивоу. Казнена политика
домаћег законодавства треба да укључи заплену или одузимање пошиљки дрвне грађе,
као и одлагање одузете дрвне грађе (2018).
-Идентификација надлежних националних органа;
-Израда специфичних одредби о физичкој провери пошиљки које су лиценциране у
оквиру FLEGT система и релевантних процедура;
-Номиновање стручњака који ће помагати у идентификацији врста дрвета;
-Успостављање одговарајуће сарадње између инспекција и царине
2.27.6. Индустријско загађење
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
1) Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ – ДИЕ
а) Ниво усаглашености са ЕУ прописом
Поглавље II ДИЕ је делимично пренесено у национално законодавство. Неки делови
Директиве пренесени су кроз Директиву о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 1996/61/EК у Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине у 2004. години, као и изменама и допунама истог закона у 2015. години (у
даљем тексту: Закон о ИСКЗ („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 25/2015)) и подзаконским актима.
Пуно преношење Директиве 2010/75/EУ (ДИЕ) у РС у делу који се односи на ИСКЗ ће
бити постигнуто до средине 2020. године.
Поглавље III ДИЕ је делимично пренето у национално законодавство кроз Закон о
заштити ваздуха (,,Службени гласник РСˮ, бр. 36/09 и 10/13, ), Уредбу о граничним
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
(„Службени гласник РС”, број 6/16) и Уредбу о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 5/16). У
циљу усклађивања са Поглављем III ДИЕ, преко PLAC II пројекта обезбеђена је стручна помоћ Министарству за припрему нацрта Правилника о критеријумима за одређивање периода покретања и заустављања великог постројења за сагоревање у складу са
имплементационом Одлуком ЕК 2012/249/ЕУ.
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Поглавље IV ДИЕ је делимично пренесено Законом о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС”, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о врстама отпада за које се врши термички
третман, о условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички
третман отпада, поступању са остатком након спаљивања (,,Сл. гласник РС”, број
102/10 и 50/12-испр.) – у даљем тексту: Уредба о термичком третману отпада.
Уз подршку ПЛАЦ 2 пројекта, у току је израда првог нацрта Уредбе о термичком третману отпада за област примене који се односи на постројења за гасификацију и пиролизу и првог нацрта Правилника о обрасцу за прибављање дозволе за складиштење,
третман и одлагање отпада.
Поглавље V (ДИЕ) о постројењима и активностима у којима се користе органски растварачи је делимично пренето у национално законодавство кроз Закон о заштити ваздуха (,,Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13) и Уредбу о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о
вредностима емисија испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Сл. гласник РС“, број 100/2011) (у даљем тексту: Уредба о испарљивим органским једињењима).
Поглавље VI (ДИЕ) је делимично пренесено у национално законодавство.
б) Институционалне структуре и административни капацитети
Поглавље II ДИЕ - Надлежност за издавање интегрисаних дозвола подељена је између
МЗЖС, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и јединица локалне самоуправе. Инспекције на свим нивоима су одговорне за контролу и
надзор над постројењима која су у обавези да имају интегрисану дозволу, а Агенција за
заштиту животне средине прикупља податке за Национални регистар извора загађивања и подноси извештаје о стању животне средине.
На пословима имплементације потребно је повећати број запослених на републичком и
покрајинском нивоу. Такође, на локалном нивоу потребно је запослити у наредном
периоду још службеника у јединицама локалних самоуправа где има више оператера, а
за све службенике у локалним самоуправама је потребна додатна едукација из области
интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине.
Поглавље III ДИЕ Министарство заштите животне средине је орган надлежан за
транспозицију и имплементацију законодавства у овој области. У оквиру Министарства, у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача, запослен је један државни
службеник са подељеном одговорношћу који ради на транспозицији и координацији
имплементације правних аката ЕУ из ове области.
Министарство рударства и енергетике је орган надлежан за спровођење ЛЦП одредби
и одредби Поглавља III ДИЕ у контексту Европске Енергетске заједнице.
Агенција за заштиту животне средине је надлежна за инвентар емисија, информациони
систем заштите животне средине и извештавање. У оквиру Агенције, у Националном
регистру извора загађивања запослен је један државни службеник са подељеном одговорношћу који је задужен за ову област.
Инспекције на свим нивоима су надлежне за контролу и надзор великих постројења за
сагоревање и спровођење законодавства на републичком, покрајинском и локалном
нивоу.
Поглавље IV ДИЕ Министарство заштите животне средине је надлежно за издавање
дозвола за спаљивање отпада.
Аутономној покрајини је поверено издавање дозвола за спаљивање отпада за све активности на својој територији и за сва постројења за која грађевинску дозволу издаје
надлежни орган АП.
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Јединице локалне самоуправе укључене су у издавање наведених дозвола кроз давање
мишљења на достављену документацију у поступку издавања дозвола.
Агенција за заштиту животне средине надлежна је за вођење регистра издатих дозвола.
Стручне организације за испитивање отпада и друга правна лица акредитована за
испитивање отпада (тј. акредитоване лабораторије).
Министарство врши надзор над радом Агенције, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и овлашћених правних лица. Активности контроле и надзора обавља
инспекција за заштиту животне средине.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
заштите животне средине, у Одељења за управљање отпадом предвиђено је повећање
броја државних службеника са 1 на 2. Тренутно je запослен један државни службеник
који ради на транспозицији и имплементацији правних аката ЕУ из ове области.
У 2017 започете су активности на јачању административних капацитета, у циљу неопходног потпуног усклађивања Поглавља IV ДИЕ (уз подршку ПЛАЦ 2 пројекта планирана је обука у децембру 2017. за администрацију у надлежним институцијама и другим органима – на пр. енергетику, здравље и ветерину).
Поглавље V (ДИЕ) Министарство заштите животне средине је орган надлежан за преношење и спровођење законодавства у овој области. У оквиру Министарства – Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача запослен је један државни службеник са подељеним одговорностима који ради на транспозицији и имплементацији правних аката
ЕУ у вези са постројењима и активностима у којима се користе органски растварачи
(Поглавље V ДИЕ), као и у вези са фазама I и II сакупљања бензинских пара (VOC
Петрол директиве).
Инспекција за заштиту животне средине на свим нивоима (републичком, покрајинском
и локалном) је надлежна за контролу и надзор над применом прописа.
Агенција за заштиту животне средине надлежна је за инвентар емисије, вођење информационог система у области животне средине и за извештавање.
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је надлежан за
спровођење прописа на нивоу Покрајине а локална самоуправа је надлежна за спровођење прописа на локалном нивоу.
Поглавље VI (ДИЕ) Министарство заштите животне средине је орган надлежан за
преношење и спровођење законодавства у овој области. У оквиру Министарства, у Одељењу за управљање отпадом – један државни службеник је задужен за транспозицију
правних аката ЕУ.
Сектор за предострожност и надзор у оквиру МЗЖС (инспекција) задужен је за контролу и надзор постројења која су у обавези да примењују пропис, када буду изграђена,
будући да у овом тренутку РС нема постројења за управљање отпадом из производње
титан-диоксида.
в) Остале мере за усаглашавање
Поглавље II ИСКЗ На основу актуелних планова и Закона о изменама и допунама
Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања (“Сл. гласник РС“, број
135/2004 и 25/201) РС ће издавати интегрисане дозволе за оператере који подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе до 31.12.2020. године. Услов који је потребан за
постизање овог рока подразумева обезбеђивање довољно запослених на свим нивоима
служби које се баве издавањем интегрисаних дозвола. У овом тренутку, изазов је недостатак капацитета за издавање интегрисаних дозвола на свим нивоима надлежности.
Поједине јединице локалне самоуправе своје захтеве прослеђују Министарству на даљу обраду на основу поверених послова.
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У оквиру IPA 2011 први Нацрт Специфичног плана имплементације ДИЕ је израђен у
првом кварталу 2016. (за поглавље II и III и V ДИЕ). Планови који су се односили на
ИСКЗ били су израђени према индустријским секторима. Припремне радње у вези са
тим плановима су започете кроз прикупљање података потребних за њихову израду.
Методологија је предвиђала прикупљање података од оператера а односила се на: анализу стања, опис захтева ЕУ, анализу недостатака, мере за превазилажење недостатака,
процену трошкова потребних за спровођење мера, временски распоред, информације о
производњи и податке о извозу на тржиште ЕУ, мониторинг, прекогранични утицај
постројења, итд.
Кроз пројекат Даља имплементација ДИЕ у Републици Србији, који финансира SIDA
(Шведска Агенција за међународну сарадњу), биће израђена Ревизија Специфичног
плана имплементације за поглавље II ДИЕ.
Имплементација Поглавља III ДИЕ је у почетној фази. Република Србија је тренутно
у процесу имплементације ЛЦП директиве. У складу са обавезама које проистичу из
Уговора о оснивању Енергетске заједнице, Република Србија је доставила прелиминални Национални план за смањење емисија (НЕРП) Секретаријату Енергетске заједнице 31.12.2015. године, као и прелиминарну листу великих постројења за сагоревање
предвиђених за коришћење тзв. „opt-out” механизма. Након објављивања званичних
коментара Секретаријата Енергетске заједнице на прелиминарни НЕРП, оператерима
који су укључени у прелиминарни НЕРП упућен је званичан захтев да се изјасне о коментарима. Сходно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“,број 6/16), оператери су
надлежном органу доставили коначне писане изјаве која постројења ће бити укључена
у НЕРП и за коришћење „opt-out” механизма. На основу званичнo добијених одговора,
извршене су корекције у тексту НЕРП-а. Израда финалног НЕРП-а је у току.
Спровођење поглавља IV ДИЕ је у почетној фази. Оперативни систем издавања дозвола у РС успостављен је 2010. године.
У циљу добијања цементног клинкера, издато је укупно четири дозволе за складиштење и термички третман отпада, (ко)инсинерацију отпадних гума, отпадних уља и SRF –
чврсто гориво из отпада/RDF – гориво из отпада фабрици цемента Лафарж Србија из
Беочина и за (ко)инсинерацију отпадих гума и SRF – чврсто гориво из отпада/RDF –
гориво из отпада фабрици цемента Холцим Србија из Поповца.
Такође, надлежни органи су издали две дозволе за термички третман отпада за спаљивање отпадних јестивих уља и масти агро-индустријском комбинату Бачка Топола из
Бачке Тополе, и за спаљивање дрвног отпада, отпада од иверице и неупотребљивих
дрвених палета компанији за производњу и маркетинг Форма Идеале д.о.о. из Крагујевца.
Инспекцијски надзор је успостављен на основу одредби из Поглавља XII НАДЗОР (чл.
83-86) и њу врше инспектори заштите животне средину у оквирима утврђеном законом. У складу са поделом власти у РС, извештавање врши Агенција за заштиту животне средине. Посебно је важно напоменути да се од 2009. подаци уносе у регистар дозвола које издају сви релевантни органи који воде национални регистар издатих дозвола
за управљање отпадом за потребе јавног увида (доступно на интернет страници Агенције, www.sepa.gov.rs).
Поглавље V ДИЕ је у почетној фази спровођења.
Недостатак капацитета на локалном нивоу и адекватног знања код инспектора за заштиту животне средине и код оператера идентификовани су као главне препреке за даљу
имплементацију захтева проистеклих из Поглавља V Директиве.
У циљу пружања помоћи у спровођењу планиране друге фазе обуке инспекције и јачања свести код оператера, уз подршку обезбеђену преко PLAC II пројекта, Министар1123

ство је припремило пројектни задатак „Подршка у спровођењу и контроли испуњења
обавеза
које проистичу из поглавља V Директиве о индустријским емисијама (2010/75/ЕУ) и
VOC Петрол директива (94/63/ЕЗ и 2009/126/ЕЗ), кроз обуку инспекције на централном
и локалном нивоу“. Крајњи рок за подношење пријава на основу објављеног пројектног задатка је крај октобра 2017. године.
Даља имплементација Поглавља V Директиве подразумева јачање постојећих административних и институционалних капацитета на свим нивоима.
Поглавље VI (TiO2)
Титан-диоксид се не производи у РС.
2) Директива 2012/18/EУ о контроли опасности од великог удеса који укључује опасне супстанце (СЕВЕСО III Директива)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национални прописи су делимично усклађени са СЕВЕСО III Директивом, којом је
замењена Директива Савета 96/82/EК (СЕВЕСО II Директива). У циљу усклађивања
националних прописа са СЕВЕСО III Директивом, израђен је први Нацрт Закона о контроли опасности од великог удеса који укључује опасне супстанце и први нацрти подзаконских аката, којима ће се пренети релевантни анекси директиве.
Такође је израђен Нацрт Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
Радна група која ради на изради закона, уважила је обавезу усклађивања са одредбама
SEVESO III директиве, који се односе на ванредне ситуације и исте имплементирала у
Нацрт закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(SEVESO III директива, у делу који се односи на израду екстерних планова (чл. 12 Директиве), прописаних рокова за њихову израду (чл. 12 Директиве), њиховог садржаја
(чл. 12 Прилог IV Директиве) , и то у чл.12 и 26 Нацрта закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
заштите животне средине, у Одсеку за заштиту од великог хемијског удеса предвиђено
је повећање броја државних службеника са 3 на 6. Тренутно су запослена три државна
службеника који раде на транспозицији и имплементацији правних аката ЕУ из ове
области.
в) Остале предузете мере и активности
На основу достављених Обавештења и Извештаја о безбедности Министарство води
Регистар постројења. У Републици Србији је идентификован 101 севесо комплекс, од
којих 52 комплекса припада „нижем реду”, а 49 припада „вишем реду” севесо комплекса. Оператери свих комплекса „нижег реда” израдили су Политику превенције удеса. Оператери 48 комплекса „вишег реда” су доставили Извештаје о безбедности и
Планове заштите од удеса Министарству, које је издало 29 (двадесет девет) решења о
давању сагласности на достављена документа и 2 решења о несагласности, са забраном
рада комплекса.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама, екстерни планови заштите од удеса чине саставни део Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. У току је прикупљање података и рад на изради планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на нивоу јединица локалне самоуправе, као и активности у вези са израдом Националне процене угрожености.
3) Уредба (EК) број 1221/2009 о добровољном учешћу организација у систему управљања заштитом животне средине и провере (EMAS)
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а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (,,Сл. гласник РС“,
014/2016) успоставља основ за EMAS GLOBAL или EMAS за регистрацију организација из трећих земаља.
4) Уредба (EК) број 66/2010 Европског парламента у савета од 25.11.2009. о екоозначавању у ЕУ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Усвајањем ,,Правилника о ближим условима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе еколошког знака за
производе и услуге” (,,Сл. гласник РС“, 049/2016) од 31.05.2016. године, Национални
систем еко-означавања усаглашен је са захтевима Уредбе (ЕК) број 66/2010. Прилог
правилника садржи 26 критеријума који дефинишу 26 група производа а који су утврђени на основу критеријума за еко-означавање и група производа ,,ЦВЕТА“ ЕУ.
5)Уредба (EК) број 1102/2008 о забрани извоза елементарне живе и одређених једињења живе и смеша и о безбедном складиштењу елементарне живе (Уредба о металној живи) и Уредба 2017/852 о живи
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Нови Правилник о извозу и увозу одређених опасних хемикалија којим је извршено
усклађивање са тачком 3. члана 1. Уредбе (ЕЗ) бр. 1102/2008 је у процесу усвајања.
Израда националнe регулативe у делу који се односи на безбедно складиштење је у
почетној фази. Комплетна усаглашеност регулативе у делу који се односи на безбедно
складиштење се очекује да буде завршена до краја 2018. године.
6) Директива Савета 1987/217/EEЗ од 19.03.1987. о спречавању и смањењу загађења
животне средине азбестом
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива 1987/217/EEЗ је делимично усклађена Законом о управљању отпадом (,,Сл.
гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и релевантним подзаконским актима као и Законом о хемикалијама.
7) 2004/42/CE Испарљива органска једињења (VOC) у бојама
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство у делу који се односи на ограничење емисија испарљивих
органских једињења због употребе органских растварача у одређеним бојама и лаковима и средствима за лакирање возила усклађено је са Директивом (ЕК) бр 2004/42,
осим одредби које захтевају чланство у ЕУ.
8) Директива о средњим постројењима за сагоревање 2015/2193/ЕУ
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива о средњим постројењима за сагоревање није пренета у национално законодавство.
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења
за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16) и Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник
РС”, број 5/16) прописују граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух из
малих и средњих постројења за сагоревање и обавезе оператера у погледу мерења емисије из малих и средњих постројења за сагоревање и делимично се заснивају на националним прописима Немачке, Словеније и Хрватске који су били на снази пре 2010. године.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
Министарство заштите животне средине је орган надлежан за транспозицију и имплементацију Директиве о средњим постројењима за сагоревање. У оквиру Министарства,
у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача, запослен је један државни службе1125

ник са подељеном одговорношћу који ради на транспозицији и координацији имплементације правних аката ЕУ из ове области.
Инспекције на свим нивоима су надлежне за контролу и надзор средњих постројења за
сагоревање и спровођење законодавства на републичком, покрајинском и локалном
нивоу.
Агенција за заштиту животне средине је надлежна за инвентар емисија, информациони
систем заштите животне средине и извештавање. Тренутно, у Националном регистру
извора загађивања у оквиру Агенције није запослен ниједан државни службеник који је
задужен за ову област.
в) Остале предузете мере и активности
Активности на имплементацији Директиве о средњим постројењима нису започете али
оператери малих и средњих постројења за сагоревање већ имају одређене обавезе прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16) и Уредбом о мерењима
емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени
гласник РС”, број 5/16) у погледу граничних вредности емисија и мерења емисије загађујућих материја у ваздух из малих и средњих постројења за сагоревање.
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
1) Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ – ДИЕ
б) Планови за јачање институционалне структуре
Поглавље II На републичком нивоу за послове транспозиције потребно је запослити
једног правника и једно стручно лице у периоду 2016-2017. година. За послове имплементације потребно је задржати поменуте ново запослене и повећати број за још три
запослена у 2018. и за још двоје запослених од 2018. године па надаље до потпуне
имплементације одредаба директиве. На локалном потребно је запослити у периоду
2016-2020. и касније још 15 службеника у локалним самоуправама где има више оператера, а за све службенике у локалним самоуправама је потребна додатна едукација из
области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине.
Поглавља III ДИЕ У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине, у Одељењу
за заштиту ваздуха и озонског омотача планирано је да три запослена раде на транспозицији и координацији имплементације правних аката ЕУ из области емисија у ваздух.
Поглавље IV
-Спровођење кампања подизања јавне свести (у вези са поновном употребом отпада
као алтернативног горива или алтернативне сировине);
-Обука инспектора за заштиту животне средине на регионалном и локалном нивоу до
краја 2017.
Поглавље V -У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине, у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача планирано је да три запослена раде на транспозицији
и координацији имплементације правних аката ЕУ из области емисија у ваздух. У циљу адекватног преношења и спровођења захтева поглавља V ДИЕ неопходно је у Министарству ангажовање још једног запосленог без подељене одговорности.
У циљу испуњавања надлежности Агенције, у Националном регистру извора загађивања неопходно је ангажовање једног стално запосленог на пословима прикупљања података у вези са захтевима поглавља V ДИЕ, који истовремено може бити ангажован и
за прикупљање података у вези са захтевима VOC Петрол директива.
У циљу ефикасне имплементације и даљег спровођење захтева директива неопходно је
јачање постојећих административних капацитета на свим нивоима.
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в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
-Ревизија нацрта Специфичног плана имплементације за Директиву о индустријским
емисијама, осим.
- За Поглавље V ДИЕ (VOC петрол) израда ДСИП је планиран у оквиру ИПА 2014.
-На основу израђених ДСИПова, биће утврђен потребан прелазни период за имплементацију ове Директиве.
Поглавље II
-Наставак издавања интегрисаних дозвола (крај 2018 - крај 2020):
-Усаглашавање рада у постројењима за које су потребни прелазни периоди.(2021-даље)
Поглавље III
- Планирана је израда стратешке процене утицаја НЕРП-а на животну средину.
- На основу одлуке Министарског савета Енергетске заједнице из октобра 2013. године, за уговорне стране прописан је 1. јануар 2018. године као рок за имплементацију
Поглавља III ДИЕ за нова велика постројења за сагоревање.
- На основу одлуке Министарског савета Енергетске заједнице из октобра 2015. године, за уговорне стране прописан је рок 1. јануар 2028. године за имплементацију
Поглавља III ДИЕ за стара велика постројења за сагоревање.
У периоду 2021. године и даље планирано је:
- Усаглашавање рада великих постројења за сагоревање за која ће бити потребни прелазни периоди.
- Датуми спровођења биће предмет преговора о приступању ЕУ.
Поглавље IV
-Усвајање Интегрисаног плана за управљање опасним отпадом;
-Утврђивање листе постројења за (ко)инсинерацију са номиналнимм капацитетом који
не прелази две тоне отпада на сат;
У периоду крај 2018 - крај 2020. планирано је:
-Усвајање нове Стратегије управљања отпадом;
-Подстицање употребе отпада као алтернативног горива у складу са хијерархијом
отпада (у цементарама, челичанама, термоелектранама и топланама);
-Изградња инфраструктуре за управљање комуналним отпадом и подстицање употребе
комуналног отпада као алтернативног горива за производњу енергије (топлотна и електрична енергија) у најнасељенијим градовима Србије (Београд и Нови Сад);
-Формирање ефикасних економских инструмената.
У периоду (2020. и даље) планирано је:
Даљи планови за побољшање спровођења зависе од анализе ситуације у постројењима
која подлежу Уредби, и од идентификације усаглашених садржаја, што ће бити дефинисано у припреми планова спровођења ДИЕ;
Ревизија Стратегије о управљању отпадом;
Одређивање локација за изградњу постројења за (ко)инсинерацију;
Професионална обука особља за успостављање постројења за (ко)инсинерацију.
Поглавље V
-Израда свеобухватне листе постројења на које се Уредба о испарљивим органским
једињењима односи, као и прикупљање релевантних техничких података о тим постројењима и процена усаглашености са захтевима Директиве. Ово је активност која је започета кроз IPA 2011 пројекат, а услов за наставак њене реализације је један стално
запослени у Агенцији за заштиту животне средине који ће радити на пословима прикупљања података у вези са поглављем V ДИЕ.
-Побољшање инспекцијског надзора оператера у циљу обезбеђивања спровођења
постојећег прописа. Друга фаза обуке инспекције за заштиту животне средине и јачање
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свести код оператера планирани су уз подршки PLAC II пројекта у периоду крај 2017.
године - половина 2018. године.
-Даљи планови за побољшање спровођења зависе од анализе стања у постројењима
која подлежу Уредби и идентификовања обима усклађивања.
У периоду након 2021. године планирано је:
Усаглашавање рада индустријских постројења и активности у којима се контролише
емисија испарљивих органских једињења за која ће бити потребни прелазни периоди.
2) Директива 2012/18/EУ о контроли опасности од великог удеса који укључује опасне супстанце (СЕВЕСО III Директива)
а) План спровођења
У периоду 2018 - до краја 2019. године, потребно је извршити ревизију и измене:
- Закона о процени утицаја на животну средину
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
- Закона о планирању и изградњи (надлежност МГСИ);
- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
- Планирано је усвaјање новог Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама чији нацрт је израђен;
б) Планови за јачање институционалне структуре
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
заштите животне средине, у Одсеку за заштиту од великог хемијског удеса предвиђено
је повећање броја државних службеника са 3 на 6, при чему је реално планирати промену броја запослених у 2018. години у смислу повећања броја за двоје запослених и у
2019. години повећање броја за још једног запосленог.
У циљу јачања административних капацитета, нарочито на пословима спровођења
прописа, за чију је примену неопходно поседовање знања и искуства запослених из
широког спектра научних области потребно је континуирано спроводити едукацију и
обуку запослених из области превенције великих хемијских удеса. У том смислу
потребно је омогућити и учешће запослених (у својству посматрача) на састанцима
надлежних органа земаља чланица, што ће допринети даљем јачању капацитета и стицању знања и вештина које су неопходне за пуноправно учешће у раду након приступања, као и за примену прописа из ове области. Капацитети надлежног органа за
управљање ризиком од великог хемијског удеса додатно ће се унапређивати кроз
наставак коришћења помоћи земљама корисницама Програма помоћи, у оквиру УНЕЦЕ Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса.
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
Даље спровођење СЕВЕСО III Директиве подразумева и следеће активности:
У периоду 2018 - до краја 2019. планирано је:
- Обезбеђивање координисаног укључивања свих надлежних органа у процес
спровођења (органи надлежни за заштиту животне средине, ванредне ситуације,
просторно планирање и изградњу).
У периоду крај 2019 - крај 2021. планирано је:
- Ревизија идентификованих комплекса и ажурирање постојећих регистара;
- Ревизија постојећих или израда нових докумената у складу са директивом и њихова
валидација;
- Ревизија или израда нових екстерних планова заштите од удеса;
- Обезбедити да циљеви превенције великих удеса и ограничавања њихових последица
по људско здравље и животну средину морају бити узети у обзир у процесу планирања
коришћења земљишта (надлежност МГСИ);
- Непрестано усавршавање знања свих заинтересованих страна.
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У периоду од 2021. и надаље планирано је:
Спровођење обавезе извештавања према ЕК.
3) Уредба (EК) број 1221/2009 о добровољном учешћу организација у систему управљања заштитом животне средине и провере (EMAS)
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду до краја 2018. планирано је:
Праћење измена и допуна критеријума који дефинишу 26 група производа као и повлачење истеклих критеријума и ревизија према листи ЕУ критеријума, као и праћење
свих измена и допуна Уредбе (ЕК) 66/2010.
4 )Уредба (EК) број 66/2010 Европског парламента у савета од 25.11.2009. о екоозначавању у ЕУ
У периоду од краја 2018 -краја 2020. планирано је:
- Утврђивање листе од 35 критеријума за тренутно постојеће групе производа, као и
нове групе производа које до тада буду усвојене (према листи ЕУ критеријума);
Системско праћење и уврштавање нових критеријума као анекса Правилнику о националном Еко-знаку, као и повлачење истеклих критеријума и ревизија према листи ЕУ
критеријума, као и праћење свих измена и допуна Уредбе (ЕК) 66/2010.
5) 2004/42/CE Испарљива органска једињења (VOC) у бојама
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду до краја 2018. године:
Континуирано праћење, усклађивање и спровођење измена Директиве (ЕК) број
2004/42;
Побољшање комуникације са свим релевантним заинтересованим странама (ПКС, произвођачи боја и лакова, Институт за стандардизацију Србије, Акредитационо тело
Србије);
Припрема за испуњење обавеза прописаних Директивом (ЕК) број 2004/42 које су намењене за надлежне органе држава чланица.
У периоду крај 2018 - крај 2020. планирано је:
Развој програма мониторинга у циљу верификације усаглашености са овом Директивом планира се у периоду до 2020. године;
Развој нацрта правног акта за спровођење Директиве (ЕК) број 2004/42 планира се до
2020. године.
Спровођење директиве захтева додатна средства из буџета РС за потребе инспекцијског надзора (административни трошкови).
6) Уредба (EК) број 1102/2008 о забрани извоза елементарне живе и одређених једињења живе и смеша и о безбедном складиштењу елементарне живе (Уредба о
металној живи)
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
С обзиром да нова уредба (Уредба 2017/852 о живи) ступа на снагу 1. јануара 2018.
године у ЕУ којом се Уредба 1102/2008 замењује и ставља ван снаге, активности преко
PLAC пројекта су планиране за 2018. годину у циљу измене Нацрта Закона о спровођењу уредбе у складу са захтевима нове уредбе. Планирани рок за доношење Закона о
спровођењу Уредбе 2017/852 о живи је четврти квартал 2021. године.
7) Директива Савета 1987/217/EEЗ од 19.03.1987. о спречавању и смањењу загађења
животне средине азбестом
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б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 - крај 2021. планирано је:
- Повећање административних капацитета (за сада само једна особа ради на усклађивању Директиве)
в) Плaниране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду до краја 2018. планирано је:
- Спровођење кампање за подизање јавне свести о одговарајућој методи за уклањање
производа који садрже азбест, као и о одлагању азбеста, као и израда вебсајта са законским регулативама и упутствима за рад са азбестом, уз помоћ Твининг пројекта.
У пероду до краја 2020 планирано је:
Усвајање нове Стратегије управљања отпадом;
Усвајање Националног плана управљања отпадом који садржи азбест;
Спровођење јединствене шеме за одвојено сакупљање отпада који садржи азбест;
Спровођење система за одвојено сакупљање отпада који садржи азбест;
Постојање довољног броја санитарних депонија на које се може одлагати отпад који
садржи азбест, или адекватне техничке опреме и обученог особља.
8) Директива о средњим постројењима за сагоревање 2015/2193/ЕУ
б) Планови јачања институционалне структуре
У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству заштите животне средине, у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача планирано је да три запослена раде на преношењу и координацији
спровођења правних аката ЕУ из области емисија у ваздух.
У оквиру Агенције, у Националном регистру извора загађивања планирано је да један
државни службеник буде задужен за ову област.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Потребно је израдити анализу доступних података о средњим постројењима за сагоревање – одредити коначни број средњих постројења за сагоревање у Републици Србији
(постојећа и нова средња постројења за сагоревање).
Имајући у виду да је Директива о средњим постројењима за сагоревање ступила на
снагу крајем 2015. године, да државе чланице ЕУ од момента њеног ступања на снагу
имају обавезу до краја 2017. године да је пренесу у своја национална законодавства,
као и чињенице да је државама чланицама ЕУ дат рок до 2025. године односно 2030.
године за пуну имплементацију директиве, у наредном периоду предстоји да се изврши
детаљна анализа степена транспозиције директиве у национално законодавство, како
би се сходно томе прилагодили наредни кораци ка даљој имплементацији националне
регулативе.
2.27.7. Хемикалије
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
1) Класификација, обележавање и паковање супстанци и смеша (Уредба 1272/2008)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство је делимично усклађено са Уредбом 1272/2008, нису преузете само одредбе чије спровођење није могуће у земљи која није чланица ЕУ.
У периоду након друге ревизије НПАА постигнут је већи степен усаглашености са амандманима на ову уредбу (АТП). Тренутно, национално законодавство је усаглашено
закључно са 7. АТП, тако што је донет:
- Правилник о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармо1130

низованим системом класификације и обележавања УН („Сл. гласник РС“, бр. 105/13 и
52/17) и
- Правилник о Списку класификованих супстанци („Сл. гласник РС“, број 50/17)
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Институционални оквир за усклађивање, спровођење и примену је успостављен у
оквиру МЗЖС, Одељења за хемикалије, Одсека за класификацију, процену опасности и
саопштавање опасности од хемикалија и биоцидних производа. На пословима усклађивања и спровођења захтева усаглашених са овом уредбом ангажовано је двоје запослених; за потребе пуне имплементације ове уредбе потребно је запослити још четворо
људи.
Контролу и инспекцијски надзор над применом одредби којима се уређује класификација, паковање и обележавање хемикалија врши Министарство преко организационе
јединице у оквиру Сектора инспекције заштите животне средине, Одељење за велике
хемијске удесе, хемикалије и биоцидне производе. У МЗЖС, Сектору инспекције за
заштиту животне средине, Одсеку за хемикалије и биоцидне производе, на свим пословима везаним за инспекцијски надзор по Закону о хемикалијама и Закону о биоцидним
производима ради укупно 6 инспектора, којим у неким случајевима подршку дају запослени Одсека за велики хемијски удес у коме ради 10 инспектора. Новим правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине број систематизованих радних места у Одсеку за велики хемијски удес
је 12.
У 2017. години настављен је рад на унапређивању капацитета запослених у централној
администрацији кроз твининг пројекат са Словенијом и Аустријом и билатералну
техничку помоћ Шведске кроз пројекат Управљање ризиком од хемикалија у Србији“.
Европска агенција за хемикалије (ECHA) такође пружа техничку помоћ кроз радионице организоване у оквиру IPA пројекта ECHA.
Идентификован је недостатак капацитета за израду и подношење предлога за хармонизовану класификацију и обележавање супстанци. Централна администрација до сада
није извршавала ове ни сличне послове.
в) Остале предузете мере и активности
Национални Инфо-пулт је оперативан и пружа помоћ привреди у вези са националним
прописима као и са Уредбом REACH и Уредбом CLP. Предвиђа се да ће овај Инфопулт бити члан ECHA мреже Инфо-пултова када Србија постане земља чланица ЕУ.
Запослени на Инфо-пулту учествују у активностима HelpNet мреже у својству посматрача.
Инфо-пулту се може приступит преко Интернет презентације МЗЖС путем директног
линка: info.hemikalije@ekologija.gov.rs
Представници Одељења за хемикалије учествују са капацитетом посматрача на
CARACAL састанцима надлежних органа за REACH и CLP, као и на састанцима радних група организованих у оквиру CARACAL експертске групе.
Прати се развој у погледу имплементација Анекса 8 Уредбе, активности ЕК и ЕСНА,
како би се идентификовао степен хармонизације који Србија може достићи у претприступном периоду, као и потребне припремне мере за директну имплементацију након
приступања ЕУ.
2) REACH (Уредба 1907/2006)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство је делимично усклађено са наведеном Уредбом. У периоду
након друге ревизије НПАА постигнут је већи степен усаглашености са хармонизованим одредбама REACH уредбе и анексима који су предмет хармонизације са националном легислативом.
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Одлуке EК о супстанцама које подлежу издавању ауторизације (Анекс XIV) преузете
су у облику Листе супстанци које изазивају забринутост.
Обавезе у вези са забранама и ограничењима су преузете у национално законодавство.
Рокови које предвиђа национално законодавство одложени су у односу на рокове које
предвиђа Уредба REACH (тј. REACH Анекс XVII).
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
На пословима усаглашавања и спровођења хармонизованих REACH одредби раде 2
запослена. За пуну имплементацију REACH уредбе потребно је запослити још пет
државних службеника.
Контролу и инспекцијски надзор над применом наведених одредби врши Министарство преко организационих јединица у оквиру Сектора инспекције заштите животне
средине, Одељење за велике хемијске удесе, хемикалије и биоцидне производе, Министарство здравља преко санитарних инспектора. У МЗЖС, Сектору инспекције за заштиту животне средине, Одсеку за хемикалије и биоцидне производе, на свим пословима
везаним за инспекцијски надзор по Закону о хемикалијама и Закону о биоцидним производима ради укупно 6 инспектора, којим у неким случајевима подршку дају запослени Одсека за велики хемијски удес у коме ради 10 инспектора. Новим правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине број систематизованих радних места у Одсеку за велики хемијски удес
је 12.
У 2017. години настављен је рад на унапређивању капацитета запослених у централној
администрацији и инспектора кроз сарадњу са Словенијом/Аустријом и Шведском;
Европска агенција за хемикалије (ECHA) такође је пружила подршку запосленима у
централној администрацији кроз радионице организоване у оквиру IPA пројекта
ECHA.
Представници Одељења за хемикалије учествују са капацитетом посматрача на
CARACAL састанцима надлежних органа за REACH и CLP.
в) Остале предузете мере и активности
- Одредбе анекса XIV, Уредба (ЕУ) број 895/2014, односно списак супстанци које
подлежу обавези ауторизације објављен је у Листи о допунама Листе супстанци које
изазивају забринутост („Службени гласник РС“, број 101/16.
- Одредбе Анекса XVII REACH Уредбе (Уредбе EC бр: 2015/1494; 2016/1005; 2016/217;
2016/26; 301/2014; 1272/2013; 2015/326; 2015/628; 317/2014) хармонизоване су са националним законодавством у 2017 години и пренете у Правилник о изменама и допунама
Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија („Службени гласник РС“, број 44/17)
- Национални Инфо пулт, пружа помоћ посебно малим и средњим произвођачима и
увозницима како би могли да испуне обавезе прописане националним законодавством
које је хармонизовано са Уредбом REACH и пружа подршку заинтересованим странама у разумевању саме Уредбе REACH Званична Интернет страница МЗЖС садржи
линк ка страници Инфо пулта info.hemikalije@ekologija.gov.rs
- Надлежни орган је такође успоставио интернет презентацију намењену потрошачима
www.iophem.gov.rs која садржи информације о хемикалијама у домаћинству и о важности сарадње са Организацијама потрошача.
3) Уредба (EК) број 850/2004 о дуготрајним органским загађујућим материјама
(POPs)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
РС је преузела Уредбе ЕК бр. 1342/2014, 2015/2030, 2016/293 и 2016/460 о изменама и
допунама Уредбе ЕК број 850/2004 у национално законодавство – кроз усвајање Правилника o изменама и допунама Правилника о oгрaничeњимa и зaбрaнaмa прoизвoдњe,
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стaвљaњa у прoмeт и кoришћeњa хeмикaлиja („Сл. гласник РС“, број 44/17) и Правилника o изменама Правилника о листи POPs материја, начину и поступку за управљање
POPs отпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе
на одлагање отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама („Сл. гласник
РС“, број 17/17).
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Тренутно на пословима спровођења РОРѕ уредбе раде троје запослених из организационих јединица у оквиру МЗЖС.
в) Остале предузете мере и активности
Након усвајања ажурираног НИП од стране Владе Републике Србије, наставиће се
спровођење активности дефинисаних у специфичним акционим плановима који су
саставни део ажурираног НИП.
У оквиру UNIDO/GEF пројекта „Правилно управљање и коначно одлогање PCB у РС“
одржана су два семинара на којима је представљена Анализа законодавноинституционалног оквира за управљање PCB у РС, израђен Технички водич за правилно управљање PCB отпадом у складу са смерницама Стокхолмске конвенције и извршена обука за узорковање и коришћење тест китова за брзи скрининг садржаја PCB у
узорцима трансформаторских уља и израђена брошура о утицају PCB на здравље људи.
Такође, Министарство надлежно за заштиту животне средине је током 2017. године
припремило два предлога пројекта који ће ојачати имплементацију законске регулативе којима је уређено управљање POPs хемикалијама и POPs отпадом. Пројекти су у
фази одобравања од стране UNEP поверилачког фонда и Глобалног фонда за животну
средину (GEF).
У оквиру предлога пројекта „Јачање имплементације Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције (БРСМ конвенција) у Републици Србији“ које је Министарство надлежно за заштиту животне средине припремило у сарадњи са Програмом УН за развој (UNDP), предложено је институционално јачање Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције које ће се спроводити кроз реализацију заједничких активности које се односе на јачање имплементације обавеза прописаних
овим конвенцијама, а као главне компоненте овог пројекта дефинисане су: подршка
политици и развоју подршке синергије међународних споразума из области управљања
хемикалијама и отпадом, изградња капацитета и подизање свести и праћење, извештавање и управљање подацима.
Такође, предлог регионалног пројекта „Увођење најбољих доступних техника и пракси
(BAT/BEP) елиминације ненамерно произведених перзистентних органских загађујућих супстанци (POPs) у металуршкој индустрији” планирано је да корисници пројекта
буду следеће земље региона централне и источне Европе: Јерменија, Република Македонија, Република Молдавија и Република Србија. Кључни циљеви предложеног пројекта су: јачање институционалних и администативних капацитета за имплементацију
најбољих доступних техника и пракси (BAT/BEP), упознавање са могућим опцијама
најбољих доступних техника и пракси (BAT/BEP) за елиминацију ненамерно произведених POPs ослобођених у процесима у металургији, обука и техничка помоћ при демонстрацији примене BAT/BEP на конкретном постројењу металуршке индустрије.
4) Увоз/извоз хемикалија (Уредба (EU) број 649/2012 о извозу и увозу опасних хемикалија)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Нови Правилник о извозу и увозу одређених опасних хемикалија којим је извршено
усклађивање са следећим прописима Европске уније: Уредбом (ЕУ) бр. 649/2012 о
извозу и увозу опасних хемикалија, Делегираном Уредбом Комисије (ЕУ) бр.
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1078/2014, Изменом Делегиране Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1078/2014 и Делегираном
Уредбом Комисије (ЕУ) бр. 2015/2229 је у процесу усвајања.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
У погледу административних капацитета, тренутно 1 особа ради на пословима извоза и
увоза хемикалија. Унутрашњом реорганизацијом и прерасподелом послова у оквиру
Одсека за управљање хемикалијама још једна особа биће укључена у спровођења административних поступака у складу са PIC Уредбом (управни поступак).
в) Остале предузете мере и активности
Годишњи план Инспекције за заштиту животне средине садржи активности у вези са
инспекцијском контролом спровођења Правилника о увозу и извозу одређених опасних
хемикалија.
5) Биоцидни производи (Уредба о биоцидним производима - Уредба (ЕУ) 528/2012)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Уредба о биоцидним производима (528/2012/ЕУ) није пренета у национално законодавство. Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 92/11 и
25/15) и пратећа подзаконска акта60делимично су усклађени са Директивом о биоцидним производима (98/8/ЕК).
Одредбе које нису преузети из Директиве о биоцидним производима односе се на процедуре које се спроводе централизовано на нивоу ЕУ и којима се уређује поступак одобравања активне супстанце. Одобрене активне супстанце, укључујући услове под
којима може бити донет акт за стављање у промет и коришћење биоцидног производа
који садржи те активне супстанце, као и активне супстанце за које је донета одлука да
се не одобре преузимају се из ЕУ и објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“. У периоду након друге ревизије НПАА објављене су Листе активних супстанци у
биоцидном производу („Службени гласник РС“, број 94/16) чиме је извршено усклађивање са Спроведбеним Уредбама Комисије бр. 2015/984, 2015/985, 2015/1609,
2015/1610, 2015/1726, 2015/1727, 2015/1728, 2015/1729, 2015/1730, 2015/1731,
2015/1757, 2015/1758, 2015/1759, 2015/1981, 2015/1982, 2016/105, 2016/124, 2016/125 и
2016/131, као и са Спроведбеним Одлукама Комисије бр. 2015/1736, 2016/107,
2016/108, 2016/109 и 2016/110.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Институционални оквир за усклађивање и спровођење прописа којима се уређују биоцидни производи успостављен је у оквиру МЗЖС, Одељења за хемикалије, Одсека за
управљање биоцидним производима. Тренутно на тим пословима ради троје запослених, док је новом систематизацијом предвиђено да на овим пословима ради петоро
запослених. За извршавање свих обавеза које ће надлежни орган имати у складу са новим Законом о биоцидним производима у периоду до приступања, односно за пуну
имплементацију Уредбе o биоцидним производима након приступања неопходно је
запослити још најмање седам нових државних службеника.
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Правилник о обиму и садржини техничког досијеа за биоцидни производ, односно за биоцидни производ мањег ризика („Службени гласник РС“, број 97/10); ступио на снагу 2010. године; Смернице за процену биоцидног производа на основу техничког досијеа („Службени гласник РС“, број 28/11); ступиле на
снагу 2011. године; Правилник о врстама биоцидних производа („Службени гласник РС“, број 23/10);
ступио на снагу 2010. године; Правилник о специфичним захтевима за паковање, обележавање и оглашавање биоцидног производа („Службени гласник РС“, број 59/10 и 26/11); ступио на снагу 2010. године; Листе активних супстанци у биоцидном производу („Службени гласник РС“, број 94/16); први пут
објављене 2010. године.
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На основу Законa о изменама и допунама Закона о биоцидним производима постоји
подела одговорности у инспекцијској контроли. Четири инспекције су задужене за
контролу усклађености биоцидних производа.
Настављен је рад на јачању капацитета централне администрације кроз учешће на
састанцима надлежних органа за спровођење Уредбе о биоцидним производима, Координационе групе за биоцидне производе, као и на састанцима групе за координацију
мреже информативних пултова. Административни капацитети запослених и инспектора додатно се унапређују кроз твининг пројекат који се реализује у сарадњи са Аустријом и Словенијом, као и сарадњом са Шведском агенцијом за хемикалије. Европска
агенција за хемикалије (ECHA) такође пружа техничку помоћ кроз организовање радионица у оквиру IPA пројекта за подршку земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима.
Идентификован је недостатак капацитета за процену ризика од биоцидних производа.
Централна администрација до сада није извршавала послове.
в) Остале предузете мере и активности
Од 2009. године када је Закон о биоцидним производима ступио на снагу, надлежни
орган за управљање биоцидним производима спроводи национални прелазни поступак
на основу ког се биоцидни производи стављају у промет, односно поступак уписа биоцидног производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа. До краја трећег квартала 2017. године у Привремену листу уписано је око 1.650 биоцидних производа. У истом периоду надлежном органу није поднет ниједан захтев за издавање одобрења за биоцидни производ.
Национални Инфо-пулт је оперативан и пружа помоћ привреди у вези са националним
прописима, као и са Уредбом о биоцидним производима. Предвиђа се да ће овај Инфопулт бити члан ECHA мреже Инфо-пултова када Србија постане земља чланица ЕУ.
Представник Одсека учествује у активностима HelpNet мреже у својству посматрача.
Настављена је сарадња са ПКС. Организован је семинар на коме је индустрија биоцидних производа информисана о улогама и обавезама које има у складу са националним
прописима којима се уређују биоцидни производи, као и Уредбом о биоцидним производима.
6) Коришћење животиња у научне сврхе (Директива 2010/63/EУ)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива је делимично транспонована у национално законодавство, односно у Закон
о добробити животиња (,,Сл. гласник РС“, број 41/09) и пратећа подзаконска акта.
Већина одредби је транспонована, a у наредном периоду планирана је ревизија националног законодавства у циљу транспозиција преосталих.
Управа за ветерину је развила план транспозиције који садржи план за наредне активности неопходнe за преношење одредаба директиве.
б) Институционалне структуре и стање административних капацитета
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, као надлежни орган за добробит огледних животиња, укључује Одељење за здравствену заштиту, добробит и следљивост, у оквиру којег послује Група за добробит животиња. У
Групи су запослена два лица. Није планирано запошљавање нових лица. Управа за ветерину издаје одобрења за обављање огледа на животињама, врши регистрацију свих
корисника, узгајивача и добављача и води Регистра о огледима на животињама.
Поред тога, основана су и тела предвиђена Директивом 2010/63:
 Етичка комисија за заштиту огледних животиња у свакој научној организацији и другом правном лицу које спроводи огледе (Тело за добробит животиња, чланови 26. и 27.
Директиве);
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 Етички савет за добробит огледних животиња као специјална радна група (Национални комитет за заштиту животиња, које се користе у научне сврхе, члан 49. Директиве).
У складу са чланом 76. Закона о добробити животиња (,,Сл. гласник РС”, број 41/09),
инспекцијски надзор над спровођењем Закона о добробити животиња и прописа донетих на основу њега, а који се односе, између осталог и на добробит животиња, које се
користе у научне сврхе, врши се на основу анализе ризика, случајним одабиром места
контроле и по сазнању о поступању супротно одредбама Закона.
У складу са чланом 76. поменутог Закона, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о добробити животиња и прописа донетих на основу њега, а који се односе, између
осталог и на добробит животиња, које се користе у научне сврхе, врши се на основу
анализе ризика, случајним одабиром места контроле и по сазнању о поступању
супротно одредбама Закона.
в) Остале предузете мере и активности
Од 2009. године, када је Закон о добробити животиња (''Службени Гласник РС'' бр.
41/09 ступио на снагу до данас у Регистар за огледе на животињама уписана су 23 корисника.
Редовно се врши анализа и издају Решења о одобрењу спровођења огледа на животињама. До сада су издата 423 Решења о одобрењу спровођења огледа на животињама.
Сви корисници Управи за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке године достављају извештаје о раду.
Редовно се одржавају састанки Етичког савета за добробит огледних животиња Републике Србије.
Административни капацитети запослених и ветеринарских инспектора се унапређују
бројним обукама на тему добробити огледних животиња, организованих од стране
TAIEX-a, у виду радионица, као и студијске посете. Поред тога, одржан је и на Факултету ветеринарске медицине Семинар за све кориснике, као и чланове Етичких комисија унутар корисника.
У оквиру PLAC II пројекта (Europe Aid/137065/DH/SER/RS9), организоване су две мисије, у периоду од 29. маја до 2. јуна 2017. године, током којих су припремљени амандмани на Правилник о добробити огледних животиња, а у циљу потпуне транспозиције
Директиве 2010/63/EU. Такође је 20. јуна одржана обука ветеринарских инспектора и
чланова Етичке комисије за добробит огледних животиња Републике Србије, припремљни су и подељени тренинг материјали и пропремљене препоруке за стандардне
оперативне процедуре за примену ретроспективне порцене пројекта и контроле од
стране ветеринарске инспекције.
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
б) Планови за јачање институционалне структуре
У периоду 2018 – 2021. планирано је:
-Процена постојећих административних капацитета, прерасподеле пословa и повећање
бројa запослених како би се достигао ниво неопходан за спровођење прописа ЕУ у
области хемикалија.
-Израдa Планa развоја надлежног органа који ће обухватити питања као што су тренутни административни капацитети и задужења (нпр. листа стручности, знања и вештина и сл.), расположиви запослени и њихово оптерећење, потребни капацитети на дан
приступања у смислу обавеза које има надлежни орган државе чланице, као и временски план запошљавања нових кадрова. План ће се заснивати на постојећим капацитетима и омогућиће максимално искоришћење постојећег броја запослених.
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-Посебна пажња биће посвећена обезбеђивању довољног броја адекватно обучених
државних службеника како би се испунили сви задаци делегирани надлежном органу
државе чланице, укључујући и обавезу сарадње са Комисијом и Европском агенцијом
за хемикалије. Ресурси потребни за даље запошљавање обезбедиће се из републичког
буџета.
-Недостаци у вези са стручношћу и вештинама запослених у надлежном органу ће се
превазићи у претприступном периоду. Неки од недостатака отклониће се кроз даље
активности на јачању капацитета предвиђене у оквиру ИПА 2013 твининг пројекта
SR13 IB EN 03 ,,Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима”.
-Запослени у Одељењу за хемикалије ће наставити да учествују у својству посматрача
на састанцима надлежних органа земаља чланица што ће допринети даљем јачању капацитета и стицању знања и вештина које су неопходне за пуноправно учешће у раду
након приступања.
-Да би се осигурао ефикасни надзор над спровођењем ЕУ прописа, извршиће се и даља
обука инспектора.
-Кроз активности на билатералном пројекту „Управљање ризиком од хемикалија у
Србији“, који траје до 2020. године предвиђена је подршка у изради Нацрта закона о
спровођењу уредби из области управљања хемикалијама и биоцидним производима.
Резултати пројекта „Процена капацитета за имплементацију Минамата Конвеције о
живи у Републици Србији“, који ће бити завршен другом кварталу 2018. године, даће
основу за обезбеђивање и даљи развој потребних капацитета за имплементацију Уредбе о живи (2017/852).
- У складу са планираним обавезама припреме и доношења спроведбених закона за
уредбе којима се уређује област управљања хемикалија и биоцидних производа потребно је припремити на српском језику и све амандмане поменутих уредби, одлуке ЕК и
друга обавезујућа акта.
Учешће научног сектора
Министарство надлежно за животну средину, Одељење за хемикалије, МЗЖС остаће
надлежни орган за Уредбе REACH, CLP, PIC, BPR, POPs, Mercury. У свом раду, надлежни орган ће користити подршку научне заједнице, тако што ће извршне послове
као што су евалуација супстанце, процена различитих делова досијеа за биоцидни производ и др. за које су потребна специфична експертска знања из нпр. токсикологије и
екотоксикологије, поверити научним институцијама или појединачним експертима, као
што је случај у неким државама чланицама ЕУ. Представници научне заједнице присуствовали су обукама за регулаторну процену ризика које су организоване у оквиру
IPA 2013 пројекта и биће даље подржани у смислу додатних обука, међутим пре тога
потребно је прецизно дефинисати услове сарадње, начин уговорања, и међусобне обавезе и одговорности.
У периоду 2018 – 2021. планирано је:
Размотриће се различити модели сарадње са научним сектором како би се идентификовала најбоља опција за Србију. Такође, дефинисаће се правни основ као и уговори о
ангажовању тог сектора у техничком раду како би се осигурало да су аранжмани успостављени и функционални до приступања.
У том смислу већ су започете одређене активности. Договорено је да академски сектор
утврди специфичне области из свог делокруга које је потребно ојачати како би могли
да пруже подршку МЗЖС у складу са захтевима и процедурама утврђеним Уредбом о
биоцидним производима.
Подизање свести и спремности приватног сектора
Приватном сектору ће бити пружена даља подршка, како би се придружио „правилима
игре на терену“ јединственог ЕУ тржишта. Компанијама, а нарочито малим и средњим
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предузећима, биће пружена помоћ како би разумели своје улоге и обавезе на начин
који ће омогућити не само да их испуне, већ и да направе стратешке изборе у вези са
одрживошћу њиховог производног портфолиа. То ће се постићи унапређењем комуникације и путем различитих средстава информисања и ширења знања (информативни
семинари, радионице). Наставиће се стални дијалог са индустријом и пракса одржавања „Дана заинтересованих страна“. Поред хемијске индустрије, циљне групе биће и
индустријска удружења, као и консултантски сектор који треба да пружи подршку
индустрији.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
1) Класификација, обележавање и паковање супстанци и смеша (Уредба 1272/2008)
У периоду 2018 – 2021. планирано је:
-Израдa Закона о спровођењу Уредбе 1272/2008 (CLP) којим ће се одговорити на захтеве Уредбе у смислу именовања надлежног органа, органа надлежног за контролу и надзор над применом, органа одговорног за подношење предлога за хармонизовану класификацију и обележавање, као и именовања органа одговорног за пријем информација
о смешама које су у вези са случајевима хитног здравственог одговора. Планирани рок
за доношење Закона је четврти квартал 2021.
-Успостављање потребне информационе инфраструктуре и процедура како би се осигурала сигурна веза са Европском Агенцијом за хемикалије (ЕСНА) и успоставио
систем рада у складу са захтевима за безбедност података.
2) REACH (Уредба 1907/2006)
У периоду 2018 – крај 2021. планирано је:
-Израда нацрта и усвајање Закона о спровођењу REACH Уредбе којим ће се усагласити
са захтевима Уредбе које се односе на именовање надлежног органа, органа надлежног
за процену супстанци, контролу и надзор над применом. Планирани рок за доношење
Закона је четврти квартал 2021.
-Усаглашавање Листе супстанци које изазивају забринутост са Уредбом (ЕУ) 2017/999
у другом кварталу 2018. године.
-Даље усклађивање са амандманима на Анекс XIV (измена и допуна Листе супстанци
које изазивају забринутост) планира се у складу са ступањем на снагу амандмандмана
на поменути Анекс (IV квартал године у којој амандман ступи на снагу у ЕУ).
-Тренутно су у припреми измене које ће осигурати усаглашавање са амандманима на
Анекс XVII REACH, Уредбама (EУ) број 2016/1017, 2016/2235, 2017/1000 и 2017/227,
за које је планирано да ступе на снагу у првом кварталу 2018.године.
-Даље усклађивање са амандманима на Анекс XVII (измена и допуна Правилника о
ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија)
планира се у складу са ступањем на снагу амандмандмана на поменути Анекс (IV квартал године у којој амандман ступи на снагу у ЕУ).
-Успостављање потребне информационе инфраструктуре и процедура како би се осигурала сигурна веза са Европском Агенцијом за хемикалије (ЕСНА).
-У оквиру ИПА 2014 пројекта „Даљи развој апроксимације правних тековина ЕУ у
области животне средине – ваздух, хемикалије и хоризонтална питања” биће израђен
специфичан план имлентације за REACH Уредбу, који ће дати предлог адаптационог
периода за овај пропис.
У периоду након 2021. (REACH) планирано је:
До 2021, прелазни периоди утврђени REACH уредбом ће истећи. Додатно, у складу са
чланом 29 (3) Уредбе REACH, сваки SIEF биће оперативан до 1. јуна 2018. године. Домаћој индустрији су потребни прелазни периоди који ће омогућити да се придруже
„правилима игре на терену“.
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Србија ће осигурати пуну имплементацију већег дела одредби Уредбе REACH, али је
за одређене чланове потребно дефинисати прелазне аранжмане. Ово се првенствено
односи на одредбе REACH којима су утврђена правила за регистрацију и ауторизацију.
Захтеви за преговоре о прелазним периодима дефинисаће се у оквиру преговарачке
позиције за Поглавље 27.
3) Уредба (EК) број 850/2004 о дуготрајним органским загађујућим материјама
(POPs)
У периоду 2018 – крај 2021. планирано је:
Након усвајања ажурираног НИП од стране Владе Републике Србије, наставиће се
спровођење активности дефинисаних у специфичним акционим плановима који су
саставни део ажурираног НИП. Национално законодавство је усклађено са свим амандманима на POPs Уредбу који су до сада ступили на снагу у Европској унији. Даље
усклађивање (измена и допуна Правилника о ограничењима и забранама производње,
стављања у промет и коришћења хемикалија) планира се у складу са ступањем на снагу амандмана на поменуту уредбу (IV квартал године у којој амандман ступи на снагу
у ЕУ). Планирани рок за доношење Закона о спровођењу POPs Уредбе је четврти квартал 2021. године.
4) Увоз/извоз хемикалија (Уредба (EU) број 649/2012 о извозу и увозу опасних хемикалија)
У периоду 2018 – 2021. планирано је:
- Правилник о извозу и увозу одређених опасних хемикалија, којим је извршено усклађивање националног законодавства са свим амандманима на Уредбу (ЕУ) 649/2012 који су до сада ступили на снагу у Европској унији, је у фази усвајања. Даље усклађивање (измена и допуна Правилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија) планира се у складу са ступањем на снагу амандмана на поменуту уредбу (IV квартал године у којој амандман ступи на снагу у ЕУ).
- Израда нацрта и усвајање Закона/акта о спровођењу PIC Уредбе којим ће се усагласити са захтевима Уредбе које се односе наименовање националног органа за обављање
административних процедура, царинског органа одговорног за контролу увоза и извоза
хемикалија наведених у Анексу PIC Уредбе, контролу и надзор над применом исте.
Планирани рок за доношење Закона о спровођењу PIC Уредбе је четврти квартал 2021.
године.
5) Биоцидни производи (Уредба (ЕУ) 528/2012)
У периоду 2018 – 2021. планирана је:
- Израда Нацрта листи измена и допуна Листи активних супстанци у биоциднoм производу и то: у другом кварталу 2018. године, другом кварталу 2019. године, другом
кварталу 2020. године идругом кварталу 2021. године ради усклађивања са релевантним изменама и допунама ЕУ прописа. Објављивање прописа планирано је за четвти
квартал 2018, 2019, 2020. и 2021. године.
- Израда Нацрта закона о биоцидним производима ради усклађивања са Уредбом о
биоцидним производима. Планирани рок за усвајање Предлога закона је четврти квартал 2018. године. Доношење новог закона планирано је за други квартал 2019. године.
Подзаконски прописи за извршавање новог закона донеће се у року од шест месеци од
дана ступања на снагу закона.
- Израда нацрта Закона о спровођењу Уредбе о биоцидним производима. Доношење
Закона планирано је за четврти квартал 2021. године.
- Успостављање потребне информационе инфраструктуре и процедура како би се осигурала сигурна веза са Европском агенцијом за хемикалије (ЕСНА) и успоставио
систем рада у складу са захтевима за безбедност података.
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- У оквиру ИПА 2014 пројекта „Даљи развој апроксимације правних тековина ЕУ у
области животне средине – ваздух, хемикалије и хоризонтална питања” биће израђен
специфичан план имлентације за Уредбу о биоцидним производима, који ће дати предлог адаптационог периода за овај пропис.
6) Коришћење животиња у научне сврхе (Директива 2010/63/EУ)
б) Планови за јачање институционалне структуре
Неопходно је ојачати капацитете Управе за ветерину запошљавањем још два ветеринара на централном нивоу.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Управа за ветерину планира организовање обука за кориснике, добављаче, узгајиваче,
чланове Етичког савета и Етичке комисије у вези са имплементацијом одредби Директиве 2010/63/ЕУ, које се односе на ретроспективну анализу експеримената.
2.27.8. Бука
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Прописи који се односе на област заштите од буке у животној средини су делимично
усклађени са прописима који се односе на заштиту од буке у ЕУ. Директива о процени
и управљању буком у животној средини 2002/49/ЕЗ је делимично транспонована прописима донетим 2009/2010 године: Законом о заштити од буке у животној средини
(,,Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката
буке у животној средини (,,Сл. гласник РС“, број 75/10), Правилником о методологији
израде акционих планова (,,Сл. гласник РС“, број 72/10) и Правилником о садржини и
методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности
(,,Сл. гласник РС“, број 80/10).
Нацрт Закона о изменама и допунама закона о заштити од буке је у завршној фази.
б) Институционална структура и стање административних капацитета
У складу са новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству, Група за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења је
прерасла у Одсек. Поред четворо запослених (троје раде на заштити од буке) предвиђено је још једно радно место. Такође, Поред Министарства за заштиту животне средине, заштитом од буке се баве: Агенција за заштиту животне средине, организације на
покрајинском и на локалном нивоу, јавна предузећа, Аеродром Београд и друга правна
лица.
в) Остале предузете мере и активности
Израдом стратешких карата буке за друмски саобраћај, делимично је имплементирана
Директива 2002/49/ЕЗ. Посао израде стратешких карта буке је предузело ЈП „Путеви
Србије“ и стратешке карте буке су израђене за свих 843 км пута, колико је предвиђено
у НПАА. Такође, израђен је пројектни задатак за израду стратешких карата буке за
град Ниш.
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
а) План спровођења
До фебруара 2018. године, уз помоћ ПЛАЦ пројекта биће утврђен начин увођења Директиве 2015/996 (CNOSSOS) у законодавство Србије. Директива CNOSSOS прописује
јединствене методе прорачуна нивоа буке за цело подручје ЕУ.
б) Планови за јачање институционалне структуре
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Планирано доношење прописа треба да обезбеди боље успостављање институционалног оквира, бољу поделу надлежности, увођење принципа „загађивач плаћа“, а израда
стратешких карата ће постати обавеза управљача путева, железничких пруга, аеродрома и јединица локалне самоуправе. Предвиђено је да се до 2020. године у Одсеку запосли још један инжењер.
в) Планиране мере за успостављање потпуне усаглашености
Потпуна имплементација Директиве 2002/49/ЕЗ је предвиђена до краја 2021. године.
То подразумева израду стратешких карата буке и акционих планова за 5 агломерација
(Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Суботица), путеве, железницу и аеродром Београд.
Уз помоћ пројекта ИПА 2014 „Израда стратешке мапе буке за Град Ниш“ чији почетак
је планиран у 2018. годину, биће израђена мапа буке за Ниш са Водичем за општине/градове за израду мапа буке.
2.27.9. Климатске промене
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
1) Уредба ЕУ/525/2013 о мониторингу и извештавању емисија гасова са ефектом
стаклене баште и извештавању других информација од значаја за климатске промене (ММR) – Monitoring mechanism Regulation
a) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство није усклађено са Уредбом. Активности на усаглашавању
националног законодавства са Уредбoм ЕУ/525/2013 кроз подршку ИПА 2013 твининг
пројекта: „Успостављање механизма за спровођење Уредбе о механизму мониторинга“
су у завршној фази. Период трајања пројекта је од маја 2015. године до новембра 2017.
године.
У оквиру ових активности дефинисан је правни и институционални оквир за спровођење Уредбе ЕУ/525/2013 и Одлуке EЗ/406/2009, односно извршене су:
- Анализ актуелне ситуације и припремa предлога измене и израде релевантних прописа;
- Анализa трошкова и користи за предложене активности;
- Јачање постојећих административних и институционалних капацитета, кроз, између
осталог, организовае низа обука за запослене у Одсеку и Агенцији;
- Припрема предлога за успостављање потребне институционалнe структурe за спровођење Уредбе.
У оквиру ових активности, израђен је Нацрт Закона о климатским променама, који
транспонује одредбе:
 Уредбе ЕУ/525/2013 о мониторингу и извештавању емисија гасова са ефектом стаклене баште и извештавању других информација од значаја за климатске промене
(ММR),
 Одлуке ЕЗ/406/2009 о заједничком настојању на смањењу емисија гасова са ефектом
стаклене баште
 Директиве ЕЗ/1999/94 о доступности података за потрошаче о економичности
потрошње горива и емисијама CO2 за нова возила.
Финални Нацрт закона је израђен након представљања и узимања у обзир коментара
Радне групе пројекта.
Нацрт Закон укључује и претходно израђени Закон о систему смањења емисија ГХГ (у
оквиру ИПА 2012 твининг пројекта „Успостављање система мониторинга, извештавања и верификације неопходног за ефикасно спровођење Система за трговину емисионим јединицама ЕУ“, реализованог у периоду 2013-2015.) који транспонује део Директиве EЗ EЗ/2003/87 о систему трговине емисионим јединицама гасова са ефектом ста1141

клене баште који је могуће спроводити на националном нивоу. Ово с обзиром да Закон
о систему смањења емисија ГХГ није усвојен, као и да су анализе показале да је ефикасније имати један интегрални закон за област климатских промена.
б) Институционалне структуре и стањe административних капацитета
Министарство заштите животне средине/Одсек за климатске промене је институција
одговорна за спровођење, односно за извештавање према UNFCCC (кроз националне
комуникације и двогодишње ажуриране извештаје). На основу финансијскоадминистративне процене постојећих и потребних капацитета показано је да је за
спровођење ММР Уредбе потребно 4 нова радна места у Одсеку.
У Одсеку за климатске промене, систематизацијом радних места у Министарству из
септембра 2017. године, предвиђено је повећање броја радних места сa 5 на 8, од чега
ће 7. запослених (тренутно троје) обављати послове на испуњењу обавеза према
UNFCCC (али и UNCCD) и усклађивању са законодавством ЕУ у области климатских
промена. Овим интерним актом Министарства, формирано је Одељење за климатске
промене са две радне јединице – Групом за ублажавање и Групом за прилагођавање,
где су надлежности у вези са Директивом предвиђене у Групи за ублажавање.
Агенција за заштиту животне средине (СЕПА) је надлежна за припрему и унапређење
инвентара гасова са ефектом стаклене баште.
2) Директива ЕЗ /2003/87 - Систем трговине емисионим јединицама ЕУ – EU
emissions trading system (EU ETS)
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива није транспонована у национално законодавство. Министарство је започело
активности на усклађивању са Директивом 2013. године (уз подршку ИПА 2012 твининг пројекта „Успостављање система мониторинга, извештавања и верификације неопходног за ефикасно спровођење Система за трговину емисионим јединицама ЕУ“, у
трајању од 2013. до 2015. године).
Анализе у оквиру ових активности указале су на оправданост успостављања система
мониторинга, извештавања и верификације (МРВ) које захтева Директива. Израђен је
Нацрт закона о систему смањења емисија ГХГ, као и подзаконска акта која транспонују:
Уредбу EУ/600/2012 о верификацији извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене
баште и извештаја о тонским километрима и о акредитацији верификатора у складу са
Директивом EЗ/2003/87
Уредбу EУ/601/2012 о мониторингу и извештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште у складу са Директивом EЗ/2003/87
Нацрт закона о систему смањења емисија инкорпориран је у Нацрт закона о климатским променама.
У оквиру ових активности припремљена су и преведена и релевантна упутства, обрасци и друга документа ЕУ.
б) Институционалне структуре и стањe административних капацитета
У складу са Закључком Владе 05 Број: 337-9275/2014-1 од 13.09.2014. године о успостављању институционалне организације за спровођење мониторинга, извештавања и
верификације у оквиру система трговине емисијама ГХГ из септембра 2014. године,
Одсек за климатске промене је надлежан за спровођење система трговине емисионим
јединицама ГХГ; Агенција за заштиту животне средине и Директорат цивилног ваздухопловства пружаће техничко стручну подршку Одсеку у провери мониторинг планова
стационарних постројења, односно авио оператера; Сектор за контролу и надзор Министарства вршиће инспекцију стационарних постројења; Акредитационо тело Србије
вршиће акредитацију верификатора.
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На основу финансијско-административне процене постојећих и потребних капацитета
показано је да је за спровођење МРВ одредби Директиве потребно 2 нова радна места у
Одсеку. У Одсеку за климатске промене, систематизацијом радних места у Министарству из септембра 2017. године, предвиђено је повећање броја радних места сa 5 на 8,
од чега ће 7. запослених (тренутно троје) обављати послове на испуњењу обавеза према UNFCCC (али и UNCCD) и усклађивању са законодавством ЕУ у области климатских промена. Овим интерним актом Министарства, формирано је Одељење за климатске промене са две радне јединице – Групом за митигацију и Групом за адаптацију, где
су надлежности у вези са Директивом предвиђене у Групи за митигацију.
3) Одлука о заједничком настојању на смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште - ЕЗ /406/2009 – Effort sharing decision
a) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство није усклађено са Одлуком. Министарство је уз подршку
ИПА 2013 твининг пројекта „Успостављање механизма за спровођење ММР“ дефинисане су методе и временски оквир, као и правни и институционални оквир за спровођење ове Одлуке. У скаду са тим, релевантне одредбe Одлуке транспоноване су у
Нацрт Закона о климатским променама. Ове одредбе односе се на ограничавање емисија ГХГ из сектора и флексибилне механизме дефинисане Одлуком. Квантификоване
могућности смањења емисија ГХГ у секторима, на које се Одлука односи, као и конкретне активности, потребе и надлежности за спровођење ових активности утврдиће
Стратегија борбе против климатских променама са Акционим планом (ИПА 2014), чија
израда је започела 2016. и трајаће до половине 2018. године.
4) Директива 1999/94/ЕЗ о доступности података за потрошаче о економичности
потрошње горива и емисијама CO2 за нова возила
a) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива није транспонована у национално законодавство. Активности на усаглашавању националног законодавства са Директивом уз подршку ИПА 2013 твининг пројекта: „Успостављање механизма за спровођење Уредбе о механизму мониторинга“ су
у завршној фази.
У оквиру ових активности, израђен је Нацрт Закона о климатским променама, који
транспонује основне одредбе Директиве ЕЗ/1999/94 о доступности података за потрошаче о економичности потрошње горива и емисијама CO2 за нова возила, док ће потпуно усаглашавање бити остварено кроз израду подзаконског акта уз подршку TAIEX.
б) Институционалне структуре и стањe административних капацитета
Нису вршене финансијско-административне процене постојећих и потребних капацитета за спровођење одредби Директиве.
5) Емисије CO2 из путничких возила и лаких привредних возила -Уредбе
EЗ/443/2009 и Уредбе ЕУ/510/2011
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство још увек није усклађено са захтевима прописаним уредбама. Још увек није успостављен систем за прикупљање података мониторинга, као ни
систем за прослеђивање података мониторинга произвођачима и њиховим званичним
увозницима или представницима у земљи, у складу са захтевима Уредбе EЗ/443/2009 и
Уредбе ЕУ/510/2011.
б) Институционална структура и стањe административних капацитета
Агенција за безбедност саобраћаја је првонадлежан орган за овај пропис. Друге институције са надлежностима у овој области – МУП, МЗЖС, МГСИ
в) Остале предузете мере и активности
Агенција за безбедност саобраћаја је завршила израду новог софтвера (базе података)
података за потврде о саобразности што је неопходан предуслов за успостављање
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система за сакупљање и праћење података према захтевима свих прописа ЕУ у области
емисија CO2 из путничких возила и лаких привредних возила.
6) Директива ЕЗ /98/70 о квалитету нафте и дизел горива
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Директива ЕЗ/98/70, делимично je пренетa у законодавство РС на основу Законa о
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник РС“, бр.
36/09) и пратећег подзаконског акта којим се регулише област квалитета горива61; Законa о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14)62; Националнoг акционoг планa за
обновљиве изворе енергије („Сл. гласник РС“, бр. 53/13); Законa о заштити потрошача
(„Сл. гласник РС“, бр. 73/10, 6/16); Законa о стандардизацији („Сл. гласник РС“, бр.
36/09, 40/15); Закон о акредитацији („Сл. гласник РС“, бр. 73/10).
У периоду од новембра 2016. године до данас донети су следећи акти:
1. Уредбa изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива („Службени гласник РС бр. 5/17);
2. Правилник о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2017. годину („Службени гласник РС“, број
30/17);
3. Правилник о измени правилника о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Службни гласник РС“, број 60/17);
У циљу пуне транспозиције у наредном периоду потребно је припремити предлоге за
измену одговарајућих законских аката и институционалног оквира и ојачати постојеће
административне и институционалне капацитете.
б) Институционална структура и стањe административних капацитета
Министарство рударства и енергетике је надлежно за израду прописа којима се уређује
квалитет нафтних деривата. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је
надлежно за контролу квалитета добара која се стављају у промет у РС. Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде које обавља административне послове у
вези са стратегијом и политиком развоја пољопривредe; Институт за стандардизацију
је надлежан за усвајање стандарда. Акредитационо тело Србије обавља послове у вези
са акредитацијом.
У Министарству рударства и енергетике, Сектор за нафту и гас, троје запослених са
подељеним одговорностима ради на транспоновању и имплементацији Директиве
98/70.
У циљу јачања административних капацитета, а ради имплементације овог прописа
потребан је још један запослени у Сектору за нафту и гас.
7) Директива EЗ /2009/31 Геолошко складиштење угљен диоксида
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Основни принципи и приоритети утврђени у Директиви ЕЗ/2009/31 делимично су
транспоновани Законом о рударству и геолошким истраживањима. Закон о рударству и
геолошким истраживањима створио је правну основу за доношење подзаконских аката
који ће успоставити потпуну усклађеност са директивама ЕУ које се односе на геолошка истраживања која се односе на одвајање повољних геолошких формација и струк-

61 Правилник о техничким и другим захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник
РС“, бр. 123/12, 63/13, 75/13, 144/2014).
62 Правилник о техничким и другим захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник
РС“, бр. 123/12, 63/13, 75/13, 144/2014).
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тура, као и осиромашене депоније минералних сировина за складиштење CО2.
б) Институционалне структуре и стањe административних капацитета
Mинистарство рударства и енергетике надлежно је за израду релевантних прописа у
вези са геолошким истраживањима која се односе издвајање погодних геолошких формација и структура, али и истрошених лежишта минералних сировина, за складиштење
CO2 и за издавање одговарајућих дозвола из области вршења геолошких истраживања.
Министарство заштите животне средине је одговорно за контролу и праћење концентрација гасова стаклене баште у атмосфери на нивоу који би спречио опасне антропогене сметње у климатском систему а Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре за изградњу постројења за складиштење CО2.
8) Уредба EЗ/1005/2009 и Уредба ЕУ/744/2010 - Супстанце које оштећују озонски
омотач
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство је делимично усклађено са одредбама Уредбе ЕЗ
/1005/2009/и то кроз Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и
13/2010) и Уредбу о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о
условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС“,
број. 114/13). У Републици Србији забрањена је производња супстанци које оштећују
озонски омотач, а поступно смањивање потрошње хлорофлуороугљоводоника у РС
спроводи се према плану смањења потрошње у складу са распоредом искључивања за
земље члана 5. Монтреалског протокола (земље у развоју).
Национално законодавство је делимично усклађено и са одредбама Уредбе ЕУ
/744/2010, која се односи на критичне употребе халона, кроз Уредбу о поступању са
супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за
увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник РС“, број. 114/13). Дозвољен је увоз,
извоз, стављање у промет и употреба сакупљених, обновљених или обрађених халона
под условом да се користе за критичне употребе и да су набављени из Центара за сакупљање, обнављање и обраду контролисаних супстанци – регистрованих за сакупљање, обнављање и обраду халона (тзв. банки халона). Прописани рок у РС за повлачење
из употребе система за заштиту од пожара и уређаја за гашење пожара који садрже халоне који нису намењени за критичне употребе је 31.12.2020. године.
б) Институционалне структуре и стањe административних капацитета
Министарство заштите животне средине - Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача одговорнo је за: спровођење контролних мера, систем издавања дозвола, прикупљање података, извештавање, спровођење пројеката и регионалну и међународну
сарадњу (контакт особа за Бечку конвенцију и Монтреалски протокол). Једна запослена особа са подељеним одговорностима у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача ради на усклађивању и спровођењу ЕУ прописа који се односе на поступање са
супстанцама које оштећују озонски омотач и на поступање са одређеним флуорованим
гасовима са ефектом стаклене баште.
Инспекција за заштиту животне средине на свим нивоима (републичком, покрајинском
и локалном) је надлежна за контролу и надзор над применом прописа из области заштите озонског омотача.
Управа царина у оквиру Министарства финансија одговорна је за контролу увоза/извоза и спречавање илегалне трговине на граничним прелазима.
в) Остале предузете мере и активности
Република Србија, као земља члана 5. Монтреалског протокола (земље у развоју), у
потпуности је усклађена са одредбама које се односе на потрошњу супстанци које
оштећују озонски омотач. Увоз је дозвољен само за хлорофлуороугљоводонике и
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потрошња ове групе супстанци контролише се кроз систем издавања дозвола и утврђених квота. Република Србија је до сада спровела две контролне мере, и то: у 2013. години када је утврђен базни ниво и замрзнута потрошња, а затим и друга у 2015. години
смањењем потрошње за 10% у односу на базни ниво (РС има обавезу да смањи
потрошњу ХЦФЦ за 35% до 2020. године).
Укупна квота за увоз хлорофлуороугљоводоника за 2016. годину износила је 7,15 ОДП
тоне, а реализована у износу од 6,397 ОДП тона. Укупна утврђена увозна квота за 2017.
годину је 6,72 ОДП тона и расподељена је за 9 регистрованих увозника, на основу њиховог удела у укупном увозу у периоду 2009-2012. година.
Такође, смањење потрошње хлорофлуороугљоводоника постиже се кроз пројекте који
се финансирају из средстава Мултилатералног фонда помоћу имплементационе агенције УНИДО, а реализују преко Националне озонске канцеларије у оквиру Министарства заштите животне средине: ХПМП (План смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника) и пројекат Институционално јачање.
У оквиру Инвестиционе компоненете ХПМП пројекта, замена технологија је у завршној фази.
Једна од обавеза РС према Озонском секретаријату и Мултилатералном фонду јесте
достављање годишњег извештаја о потрошњи и употреби супстанци које оштећују озонски омотач и у вези са тим, извештај за 2016. годину је припремљен и достављен.
С обзиром на то да се смањењем потрошње супстанци које оштећују озонски омотач
повећала потрошња флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, које се користе
као алтернативa за супстанце које оштећују озонски омотач, у 2016. години спроведено
је истраживање и израђен је извештај у вези потрошње и употребе ХФЦ супстанци у
различитим секторима и подсекторима.
У октобру 2016. године, усвојен је Кигали амандман којим се контрола потрошње ХФЦ
супстанци уводи у Монтреалски протокол. На 79. састанку Извршног комитета Мултилатералног фонда одобрена су финансијска средства за земље у развоју као подршка за
припрему стратегије и ратификацију Кигали амандмана. Имплементациона агенција
УНИДО поднела је захтев за Републику Србију за добијање финансијских средстава за
реализацију одређених активности које се односе на смањење потрошње ХФЦ супстанци и припрему стратегије за ратификацију Кигали амандмана.
У току 2016. и 2017. године припремљен је Верификациони извештај о потрошњи супстанци које оштећују озонски омотач у Републици Србији за 2014, 2015. и 2016. годину, у циљу подношења захтева за одобрење III транше ХПМП пројекта. Након поднетог захтева и достављеног извештаја, на 79. састанку Извршног комитета Мултилатералног фонда одобрена је III транше ХПМП пројекта за Републику Србију, у оквиру
које ће се спроводити активносту помоћу имплементационих агенција УНИДО и УНЕП.
9) Уредба ЕУ/517/2014 Флуоровани гасови са ефектом стаклене баште
а) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство је делимично усклађено са одредбама Уредбe EУ/517/2014
и то кроз Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 13/2010) и
Уредбу о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и услови за издавање дозволе за увоз и извоз тих гасова („Службени гласник РС“, број.
120/13). Такође, у национални законодавни систем уведени су неки од захтева садржани у Уредби EЗ/1493/2007, Уредби EЗ/1497/2007, Уредби EЗ/516/2007 и Директиви EЗ/
2006/40.
Уредба о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцама
које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене
баште („Службени гласник РС“, број 24/16) делимично је усклађена са одредбама У1146

редбе ЕЗ/303/2008 (минимум захтева и услови за узајамно признавање поступака издавања сертификата предузећима и запосленима у погледу стационарне расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи који садрже одређене флуороване гасове са
ефектом стаклене баште) и Уредбом ЕЗ/307/2008 (минимум захтева за програме обуке
и услови за узајамно признавање потврде обуке за запослене у погледу расхладних и
климатизационих система одређених моторних возила који садрже одређене флуороване гасове са ефектом стаклене баште).
У циљу усклађивања са Уредбом ЕУ/517/2014/ о флуорованим гасовима са ефектом
стаклене баште, Министарство је уз стручну подршку обезбеђену преко PLAC II пројекта током 2017. године извршило процену степена усклађености постојећег законодавства са одређеним одредбама наведене Уредбе и израдило предлог за измене и допуне постојећег националног законодавства из области поступања са одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште.
б) Институционална структура и стањe административних капацитета
Министарство заштите животне средине - Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача одговорнo је за: спровођење мера контроле, систем издавања дозвола, прикупљањe података, извештавањe, спровођење пројеката и регионалну и међународну сарадњу (контакт особа за Бечку конвенцију и Монтреалски протокол). Две запослене
особе у Одељењу за заштиту ваздуха и озонског омотача раде на усклађивању и спровођењу ЕУ прописа који се односе на поступање са флуорованим гасовима са ефектом
стаклене баште, од којих је једна са подељеним одговорностима (ради и на усклађивању и спровођењу ЕУ прописа из области заштите озонског омотача).
Инспекција за заштиту животне средине на свим нивоима (републичком, покрајинском
и локалном) је надлежна за контролу и надзор над применом прописа из области области поступања са одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште.
Управа царина у оквиру Министарства финансија одговорна је за контролу увоза/извоза и спречавање илегалне трговине на граничним прелазима.
Агенција за заштиту животне средине – Одељење за национални регистар извора загађивања је одговорно за прикупљање података за национални попис емисија флуорованих гасова.
в) Остале предузете мере и активности
Управљање ф-гасовима у Србији у овом тренутку прати структуру управљања супстанцама које оштећују озонски омотач, при чему се обе групе супстанци углавном
користе као расхладно средство.
Кроз систем издавања дозвола за увоз/извоз ф-гасова и клима уређаја који садрже фгасове врши се контрола и прикупљају подаци о потрошњи и употреби ф-гасова у Републици Србији. Такође, у вези са тим, у 2016. години спроведено је истраживање у
вези потрошње и употребе ХФЦ супстанци у различитим секторима и подсекторима.
Режим сертификације и обуке још није уведен, али су реализоване неке од активности
у циљу имплементације – одређени су и опремљени центри за обуку, припремљен је
материјал, спроведене су две обуке тренера. Такође, у оквиру два јавна позива за доделу опреме сервисним центрима, направљена је листа сервисних техничара који ће похађати обуку.
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
1) Уредба ЕЗ/525/2013 о мониторингу и извештавању емисија гасова са ефектом
стаклене баште и извештавању других информација од значаја за климатске промене (ММR) – Monitoring mechanism Regulation
б) Планови за јачање институционалне структуре
- Планирано је јачање постојећих административних и институционалних капацитета.
1147

в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018-2021. године планирано је:
- Почетак спровођењa Уредбе о механизмима мониторинга планиран је најкасније
2019. године.
- Почетак спровођењa Уредбе о механизмима мониторинга планиран је најкасније
2019. године
- Попуњавање CRF табела планирано је најкасније у 2019. години
- Израда инвентара гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) започеће најкасније у
2019. години
- Израда Националног извештаја о инвентару ГХГ започеће најкасније у 2019. години
- Израда Извештаја о политикама и мерама започеће у 2020. години
- Израда Извештаја о пројекцијама антропогених емисија ГХГ започеће 2020. године
- Систем за израду Двогодишњих ажурираних извештаја биће успостављен 2020 годие
- Систем за израду Националних комуникација биће успостављен 2020. године
2) Систем трговине емисионим јединицама ЕУ (EU ETS) – Директива ЕЗ/2003/87
б) Планови за јачање институционалне структуре
На основу финансијско-административне процене постојећих и потребних капацитета
показано је да је за спровођење МРВ одредби Директиве потребно два нова радна
места у Одсеку. У Одсеку за климатске промене, систематизацијом радних места у
Министарству из септембра 2017. године, предвиђено је повећање броја радних места
сa 5 на 8, од чега ће 7. запослених (тренутно троје) обављати послове на испуњењу обавеза према UNFCCC (али и UNCCD) и усклађивању са законодавством ЕУ у области
климатских промена. Овим интерним актом Министарства, формирано је Одељење за
климатске промене са две радне јединице – Групом за ублажавање и Групом за прилагођавање, где су надлежности у вези са Директивом предвиђене у Групи за прилагођавање.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018-2021. године планирано је:
- Почетак спровођењa дела Директиве који се односи на мониторинг, извештавање и
верификацију планирано је 2019. године.
3) Одлука о заједничком настојању на смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште - ЕЗ/406/2009 – Effort sharing decision
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018-2021. године планирано је:
- Квантификоване могућности смањења емисија ГХГ у секторима на које се Одлука
односи, биће утврђене 2019. године, Стратегијом борбе против климатских промена са
акционим планом.
4) Директива ЕЗ/1999/94 о доступности података за потрошаче о економичности
потрошње горива и емисијама CO2 за нова возила
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018-2021. година планирано је:
- Почетак спровођењa Уредбе о механизмима мониторинга планиран је најкасније
2019. године.
5) Емисије CO2 из путничких возила и лаких привредних возила -Уредбе
EЗ/443/2009 и Уредбе ЕУ/510/2011
б) Планови за јачање институционалне структуре
- Неопходно је јачање институционалног и административног капацитета Агенције за
безбедност саобраћаја како би се испунили сви захтеви из ових Уредби.
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в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018-2021. године планирано је:
-Активности везане за усклађивање и институционалну организацију би требало да
буду завршене, а планирано је да одговарајући Правилник буде усвојен у национално
законодавство до краја 2020. године;
- Пуно спровођење сакупљања података мониторинга се предвиђа до краја 2019. године, што ће бити неопходан предуслов за успостављање система за сакупљање и праћење података према захтевима ових Уредби.
6) Директива EЗ/98/70 о квалитету нафте и дизел горива
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У периоду 2018-2021. године планирано је:
Израда Посебног плана имплементације који ће садржати свеобухватне анализе и финансијске процене неопходне за потпуну имплементацију Директиве кроз релизацију
пројекта ИПА 2014 (2016-2018).
7) Директива EЗ/2009/31 Геолошко складиштење угљен диоксида
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Процес је у току. Постојећа институционална структура захтева јачање.Додатна идентификација постојећих капацитета надлежних органа као органа одговорног за обраду
захтева и издавање дозвола за складиштење CО2. је потребна.
8) Уредба EЗ/1005/2009 и Уредба ЕУ/744/2010 - Супстанце које оштећују озонки
омотач
б) Планови за јачање институционалне структуре
У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству заштите животне средине, у Групи за заштиту озонског омотача
у оквиру Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, планирано је да два запослена раде на усклађивању и координацији спровођења правних аката ЕУ из области
поступања са супстанцама које оштећују озонски омотач, од којих је једна са подељеним одговорностима.
У циљу даље ефикасне имплементације захтева ЕУ прописа из области заштите озонског омотача, неопходно је даље спровођење активности које ће допринети јачању административних капацитета надлежних органа.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
У складу са дефинисаним планом смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника, у
плану је да се постигне смањење потрошње ХЦФЦ за 35% у односу на базни ниво до
2020. године.
Планирано је наставити са обукама у оквиру ХПМП пројекта - обука и сертификација
сервисних техничара из расхладног сектора, затим са обуком инспекције животне средине у циљу побољшања примене прописа из области заштите озонског омотача, као и
са обуком царинских службеника.
У циљу потпуне усклађености и имплементације, у плану је припрема плана за убрзано
смањења потрошње ХЦФЦ-а у оквиру II фазе ХПМП пројекта, како би се до дана приступања РС припремила за потпуно искључивање из употребе ових супстанци. Припрема II фазе ХПМП пројекта очекује се у 2018. години.
9) Уредба ЕУ/517/2014 - Флуоровани гасови са ефектом стаклене баште
б) Планови за јачање институционалне структуре
У складу са усвојеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству заштите животне средине, у Групи за заштиту озонског омотача
у оквиру Одељења за заштиту ваздуха и озонског омотача, планирано је да два запо1149

слена раде на преношењу и координацији спровођења правних аката ЕУ из области
поступања са одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, од којих је
једна са подељеним одговорностима.
У циљу испуњавања надлежности Агенције неопходно је ангажовање једног стално
запосленог на пословима прикупљања података у вези са захтевима Уредбе
517/2014/ЕУ о флуорованим гасовима.
У циљу даље ефикасне имплементације захтева ЕУ прописа из области поступања са
одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, неопходно је даље
спровођење активности које ће допринети јачању административних капацитета надлежних органа.
в) Планиране мере за постизање пуне усаглашености
Планирано је наставити са компонентом обуке у оквиру ХПМП пројекта - обука и сертификација сервисних техничара из расхладног сектора, затим са обуком инспекције
животне средине у циљу побољшања примене прописа из области заштите озонског
омотача и поступања са одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште,
као и са обуком царинских службеника.
На 79. састанку Извршног комитета Мултилатералног фонда одобрена су финансијска
средства за земље у развоју као подршка за припрему стратегије и ратификацију Кигали амандмана. Имплементациона агенција УНИДО поднела је захтев за Републику
Србију за добијање средстава за реализацију одређених активности које ће помоћи у
сагледавању стања и олакшати ратификацију Кигали амандмана. Након реализације
ових активности и детаљне анализе, у плану је припрема плана за ратификацију Кигали
амандмана.
У плану је припрема плана за смањења потрошње ХФЦ супстанци, таквог да се до дана
приступања РС припреми за смањење потрошње ових супстанци у складу са планом и
распоредом који се односи на земље ЕУ.
*НАПОМЕНА: План спровођења активности у овој области зависи од потребног
јачања институционалног капацитета на националном нивоу.
2.27.10 Цивилна заштита
1. Приказ статуса усклађености/преглед стања
1) Одлука 1313/2013/ЕУ Европског парламента и Савета од 17. децембра 2013. године о Механизму цивилне заштите Уније – Decision 1313/2013/EU of the European
Parliament and Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism, и
2) Одлука 2014/762/ЕУ Комисије о имплементацији oд 16. октобра 2014. године о
утврђивању правила имплементације Одлуке 1313/2013/ЕУ и о стављању ван снаге
Одлука Комисије 2004/277/EЗ, Еуроатом и 2007/606/ЕЗ, Еуроатом – 2014/762/EU
Commission Implementing Decisionof 16 October 2014 laying down rules for the
implementation of Decision No 1313/2013/EU and of the Council on a Union Civil
Protection Mechanism and repealing Commission Decisions 2004/277/EC, Euratom and
2007/606/EC, Euratom
a) Ниво усаглашености домаћих прописа са кључним прописима ЕУ
Национално законодавство је делимично усклађено са Одлуком 1313/2013/ЕУ и Одлуком 2014/762/ЕУ.
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Република Србија и DG ECHO су 16. априла 2015. године потписали споразум којим је
отворен пут за званично чланство Републике Србије у Механизму цивилне заштите
Европске уније. Након што је споразум прошао интерну процедуру и ратификован 26.
маја 2015. године, Република Србија је постала 32. Земља која партиципира у Механизму, при чему је Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова
контакт тачка испред Републике Србије у активностима које покрива Механизам.
Механизам цивилне заштите Европске уније представља један од најважнијих приоритета СВС МУП РС који је на основу изузетно успешне досадашње праксе (координисане операције пружања помоћи прилиом активације, доступност алата за мониторинг
и системе раног упозорења, јачање људских ресурса, учешће у заједничким тренинзима
и вежбама и сл.) у потпуности посвећен даљем развоју сарадње са другим партнерским
службама европских земаља које окупља овај програм Европске уније.
Механизам цивилне заштите Европске уније посебан значај даје и реализацији обука
припадника надлежних служби држава чланица будући да је један од крајњих циљева
усвајање заједничких оперативних процедура и стварање што униформнијег европског
система заштите и спасавања, при чему би уз стварање широке мреже стручњака свих
држава чланица Механизма разлике између националних система уз одређене специфичности суштински биле занемарљиве.
СВС МУП РС дубоко уважава препоруку Европске комисије да би се смањење ризика
од катастрофа и управљање катастрофама требали третирати као приоритетна питања,
посебно у светлу катастрофалних поплава из 2014. године. Полазећи од искустава стечених у примени Закона о ванредним ситуацијама, преузетих међународних обавеза и
новог развоја који је после 2009. године уследио у области политике смањења ризика
од елементарних и других непогода на светском и европском нивоу, као и од препорука које су упућене Републици Србији у вези са доградњом правног и институционалног
оквира за управљање ризиком од елементарних и других непогода, нарочито у погледу
потребе даљег развоја превентивних активности у овој области, оцењено је целисходним да се припреми нови Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
У том смислу, приступило се изради новог законског документа, Нацрту закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама чија основна карактеристика јесте у свеобухватном нормирању превентивних мера и активности ради
смањења ризика од елементарних и других непогода, ефикасном реаговању у случају
наступања елементарних и других непогода и отклањању њихових последица како би
се што пре обезбедили опоравак и нормализација услова за живот и рад на погођеном
подручју. Сагласно томе, а у складу са усвојеним документима на Другој и Трећој
светској конференцији о смањењу ризика од катастрофа (Хјого оквир за деловање од
2005. године и Сендаи оквир за деловање од 2015. године) и узимајући у обзир савремена упоредна решења и усвојене документе ЕУ у овој области, Нацртом закона стављају се у први план принципи, плански документи и мере и активности које треба да
допринесу што успешнијој превенцији од елемантарних и других непогода, јачању отпорности појединаца и заједнице на последице елемнтарних и дргих непогода и подизању нивоа спремности за реаговање у случају наступања елементарне и друге непогоде. Посебни акценти су стављени на заштиту рањивих група и родну равноправност,
особа са инвалидитетом као и на успостављање партнерства између јавног и приватног
сектора и укљученост научних организација, удружења и организација цивилног друш1151

тва у процес креирања и спровођења политике смањења ризика од елементарних и других непогода.
Новину представља и нагласак на међународној сарадњи, како у домену превенције,
тако и домену хуманитарне помоћи и пружања, односно примања међународне помоћи
ради заједничког одговора на последице елементарних и других непогода. С тим у вези, поред обавеза које за Републику Србију проистичу из већ закључених билатералних
уговора и мултилатералних конвенција, посебно се имала у виду чињеница да је Влада
Републике Србије 16. априла 2015. године потписла Споразум о учешћу Републике
Србије у Механизму ЕУ за цивилну заштиту.
Основни циљ и разлог за доношење овог Закона је потреба да се систем смањења ризика од елементарних и других непогода и управљања ванредним ситуацијама као део
јединственог система националне безбедности у Републици Србији, правно уреди на
јединствен начин, стварањем правних услова за успостављање јединственог и интегрисаног система, а да се истовремено систем организације и функционисања усклади са
реалним потребама заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних и других непогода.
б) Институционалне структуре и стањe административних капацитета
У складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 111/09,
92/11, 93/12) Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (СВС
МУП) координира активности свих државних институција укључених у управљање
ванредним ситуацијама и катастрофама. Главни задаци Сектора, у складу са овим Законом су заштита живота и имовине у случају природних или техничко-технолошких
катастрофа, као и рад на смањењу ризика од катастрофа и превенцији ванредних ситуација и хитан први одговор у случају ванредних ситуација.
Републички орган задужен за управљање ванредним ситуацијама и заштиту и спасавање становништва и материјалних ресурса у случају природних или катастрофалних
несрећа, као и за примену Закона о ванредним ситуацијама, је СВС МУП који чине
Управа за превентивну заштиту, Управа за управљање ризиком, Управа за ватрогасно
спасилачке јединице, Управа за цивилну заштиту, Одељење за опшпе правне послове и
међународну сарадњу и 27 окружних одељења широм Србије.
Административне и оперативне капацитети Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије чине око 3 800 људи, укључујући специјализоване ватрогасне и спасилачке јединице, које прве реагују на ванредне ситуације.
Ватрогасно спасилачке јединице које прве реагују на ванредне ситуације имају приближно 3 000 људи (оперативне јединице и специјализоване тимове).
У случају катастрофа великих размера када постојећи капацитети СВС МУП нису довољни за ефикасан одговор након проглашења ванредне ситуације на основу одлуке
Републичког штаба за ванредне ситуације могу се активирати додатни ресурси других
субјеката који учествују у националном систему заштите и спасавања.
Истовремено, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, РШВС основан је као политички и стручни државни орган формиран у циљу координације и управљања активностима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и политикама смањења
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ризика од катастрофа. Његов циљ је координација активности у области управљања
ванредним ситуацијама на националном, регионалном и локалном нивоу, као и имплементација концепта смањења ризика од катастрофа у националне и локалне политике,
стратегије одрживог развоја и стратегије заштите и спасавања.
У погледу непосредног одговора на ванредне ситуације, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, надлежности локалних самоуправа у ванредним ситуацијама (превенција, одговор, опоравак) су проширене и оне су одговорне за организовање хитног
одговора и управљање ванредним ситуацијама на локалном нивоу.
Такође, Канцеларија за управљање јавним улагањима као ново тело Владе Републике
Србије задужено за управљање пројектима обнове и доделе помоћи након природних и
других опасности, представља важан део ових заједничких националних напора у превенцији и управљању катастрофама.
в) Остале предузете мере и активности
Република Србија са Генералним директоратом за европску цивилну заштиту и хуманитарну помоћ (DG ECHO) односно Европском комисијом претходних година остварује изузетно успешну сарадњу. Основни модалитети ове сарадње су учешће Републике
Србије у Механизму цивилне заштите Европске уније, као и IPA пројекти сарадње у
региону Југоисточне Европе односно пројекти прекограничне сарадње са суседним
земљама које је такође финансирала Европска комисија.
Када је Република Србија у мају 2014. године због катастрофалних поплава затражила
међународну помоћ у циљу ефикаснијег одговора, поред помоћи која је Републици
Србији тада била упућена на билатералној основи, преко Европске комисије односно
DG ECHO, у Републику Србију су тада посредством Механизма цивилне заштите
Европске уније били упућени тимови за заштиту и спасавање, иако у то време Република Србија још увек није била чланица овог Механизма.
Област цивилне заштите и управљања ванредним ситуацијама регулисана је Законом о
ванредним ситуацијама, усвојеним 2009. године, са изменама и допунама из 2011. и
2012. године (Службени гласник РС бр. 111/2009, 92/2011 и 93 / 2012) који је тренутно
на снази. Поред Закона о ванредним ситуацијама, обим активности на смањењу ризика
од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и заштите и спасавања заснован је
на Националној стратегији заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени
гласник РС 86/11), као и принципима Хјого оквира за деловање 2005-2015, и Сендаи
оквира за смањење ризика од катастрофа 2015-2030 као званичних докумената усвојених од стране Уједињених нација на Глобалним конференцијама за смањење ризика од
катастрофа у 2005. години, и потом у 2015. години. У децембру 2016. Републички штаб
за ванредне ситуације (РШВС) усвојио је Закључак о активностима које се односе на
имплементацију Сендаи оквира за смањење ризика од катастрофа (број 33/16 од 12.
децембра 2016. године).
Активности од 2009. укључују изградњу институционалних капацитета и јачање сопствене позиције на националном и међународном нивоу како би се унапредила ефикасност у области заштите и спасавања. Најјачи напредак у области управљања катастрофама у Србији постигнут је усвајањем Закона о ванредним ситуацијама у 2009. години који је консолидовао све активности заштите и спасавања и довео до усвајања
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Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени лист
РС 86/11). Сврха стратегије је заштита живота, здравља и имовине грађана, животне
средине и културног насљеђа, док се у овом документу дефинишу механизми за превенцију, припрему, координацију и програм усмеравања за смањење катастрофа изазваних природним катастрофама и технолошким несрећама, заштиту и отклањање
последица. Такође, у складу са приоритетима Хјого оквира за деловање, Влада Србије
је на својој редовној седници одржаној 12. маја 2011. године усвојила Одлуку о именовању чланова РШВС. Прва седница РШВС одржана је 3. јуна 2011. године. Уз продужење надлежности, 24. јануара 2013. године, РШВС је проглашен Националном платформом за смањење ризика од катастрофа у складу са препорукама УН-а. У складу са
Законом о ванредним ситуацијама, Национална платформа је оперативно и стручно
државно тело основано са циљем координације и управљања активностима заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, као и увођењем политике за смањење ризика од
катастрофа.
После недавних догађаја, поготово након ванредне ситуације у мају 2014. године,
спремност и способност Србије за реаговање на катастрофе се показало успешним, уз
простор за побољшање. Стога су извршене промене у оквиру претходне Методологије
за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени гласник РС, 96/2012) и ревидирана Методологија за процену угрожености и планове заштите и спасавања представљена је у марту 2017. године.
Поред горепоменутог као кључне иновације засноване на најбољим светским праксама
и наученим лекцијама у потпуности усклађене са Сендаи оквиром за смањење ризика
од катастрофа 2015-2030, Законом о обнови након природних и других опасности који
је ступио на снагу 22. јула 2014. године, Национални програм управљања ризиком од
катастрофа представљен је 4. марта 2015. године, а 2017. године, а Акциони план за
његову имплементацију развијен за период 2017-2020 уз подршку Европске уније, Уједињених нација и Светске банке омогућио је системски приступ у процесу управљања
ризиком од катастрофа и обнове (превенција- реаговање-реконструкција).
Док су у току активности усмерене на израду процене ризика на целокупној територији, нови нацрт Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама предвиђа потпуно нове одговорности за локалне самоуправе, када се ради о
управљању ризиком од катастрофа, укључујући и обавезну израду процена, као и планова смањења ризика на локланом нивоу.
Полазећи од искустава стечених у имплементацији Закона о ванредним ситуацијама,
као и на основу научених лекција након 2009. године уз додатно узимање у обзир међународних обавеза усвојених у политици смањења ризика од природних и техничкотехнолошких катастрофа на глобалном и европском нивоу, и препоруке упућене Републици Србији које се односе на унапређење правног и институционалног оквира за
управљање ризицима од природних непогода и других несрећа, посебно у погледу даљег развоја превентивних активности у овој области, процењено је прикладним припремити нови Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Његова главна карактеристика је свеобухватна стандардизација превентивних
мера и активности како би се смањили ризици од природних и техничко-технолошких
катастрофа, с ефективним одговором у случају природних катастрофа и техничкотехнолошких несрећа и отклањање њихових последица како би се осигурала благовремена обнова и нормализација услова живота и рада у погођеним подручјима. Планира1154

но је да се до краја 2018. године усвоји нови Закон о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама.
Република Србија је у потпуности посвећена развоју и проширењу сарадње са другим
партнерским државама у оквиру Механизма цивилне заштите Европске уније. Због
тога је планиран наставак даљег усаглашавања у складу са релевантним прописима ЕУ.
Будући да се решења одређених прописа већ имплементирају у свакодневном раду, она
ће бити обрађена у новом Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
У погледу прегледа активности везаних за учешће СВС МУП Републике Србије на
пројектима које финaсира Европска комисија важно је напоменути да је СВС МУП као
један од корисника упоредо учествује и у пројектима финансираним од стране Европске уније који имају за циљ подизање националних капацитета одговора на ванредне
ситуације. У том смислу Република Србија је била веома активна у програму IPA Civil
Protection Cooperation Programme II који је наставак сарадње на IPA Civil Protection
Cooperation Programme I, а у којем је Република Србија такође активно учествовала.
IPA CP Cooperation Programme II је имао за циљ да смањи угроженост на природне и
техничко-технолошке катастрофе на националном и регионалним нивоима кроз повећање способности корисника да ефикасно сарађују са Механизмом цивилне заштите
Европске уније и релевантним институцијама увећавајући способност даљег развоја
ефикасног система цивилне заштите и одговора на катастрофе као и регионалне сарадње. Србија је такође активно укључена и у програму превенције, приправности и одговора на поплаве IPA Floods. Тренутно је актуелно и учешће на пројекту „Процена ризика од катастрофа и мапирање“ (IPA Disaster Risk Assessment and Mapping – IPA
DRAM) који има за циљ даље техничко побољшање националног система за прикупљање података о катастрофама, развој сегмента процене ризика, као и израду мапе ризика и електронског атласа регионалних ризика у циљу комплементарности са постојећим решењима и праксом земаља чланица Механизма цивилне заштите Европске уније.
Такође је активан рад и на другим IPA пројектима: Пројекат прекограничне сарадње
Србија-Црна Гора под називом „Прекогранична заштита и спасавање од поплава“;
Пројекат прекограничне сарадње Румунија – Србија под називом „Побољшање способности румунских и српских власти за реаговање у ванредним ситуацијама“ (1403);
Пројекат прекограничне сарадње Румунија–Србија под називом „Заједничко управљање ванредним ситуацијама у пограничним областима Карансебеш-Јужно Банатски
округ“ (1421); Пројекат прекограничне сарадње Румунија–Србија под називом „Заједничко управљање ванредним ситуацијама у пограничним областима РумунијaРепубликa Србијa (борски округ)“ (1413); Пројекат „Свеобухватна заштита од шумских пожара у Јадранском региону“ (HOLISTIC); Пројекат прекограничнe сарадњe
Србија-Босна и Херцеговина под називом „Заједничко сузбијање и праћење шумских
пожара у Западној Србији“; Пројекат прекограничне сарадње Србија-Хрватска под називом „Јачање капацитета српских и хрватских власти надлежних за управљање неексплодираним убојним средствима (НУС) и минама“; Пројекат „Јачање способности
првог одговора на хемијске, биолошке, радиолошке и нуклеарне (ХБРН) претње и регионалне сарадње у Југоисточној Европи, Јужном Кавказу, Молдавији и Украјини“;
Пројекат за спремност и одговор у случају поплава „NEIFLEX“; Пројекат „Програм за
превенцију, спремност и реаговање на поплаве на западном Балкану и Турској“ (IPA
FLOODS); Пројекат „Заједничко реаговање у ванредним ситуацијама у пограничном
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региону Србија-Бугарска“ (247) у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020; Пројекат „Унапређење капацитета за управљање
ризицима у случају већих шумских пожара у пограничној области“ (189) у оквиру
Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020; Пројекат
„Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и
земљотреса“ у оквиру Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија;
укључујући и учешће у пројектима GEO-CRADLE, „DAREnet“, „EUrban Water Aid
2016“ (EUWA2016).
2. Планови за усклађивање са правним тековинама Европске уније
Учешће Републике Србије у Механизму цивилне заштите Европске уније представља
максимум достигнућа и највиши ниво интегрисаности у области европске цивилне
заштите, док је пуна имплементација Одлуке 1313/2013/ЕУ и Одлуке 2014/762/ЕУ које
утврђују поступања земаља чланица Европске уније у предметној области у директној
вези за пријемом Републике Србије у чланство ЕУ.
Новим Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
чије усвајање се очекује до краја 2018. године планирано је да буду обухваћене и
Смернице за процену ризика и мапирање за управљање ванредним ситуацијама
(Commission staff working document - Risk Assessment and Mapping Guidelines for
Disaster Management, 2010), односно ЕУ Смернице за подршку земље домаћина
(Commission staff working document - EU Host Nation Support Guidelines, 2012).
3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.2. Хоризонтално законодавство
Рок за утврНадлежно
ђивање
Шифра
министарство
Редни
/усвајање
план.
Назив прописа
или
број
од стране
прописа
посебна
владе
организација
/министaрства
1
2017- Закон о изменама и допунама Закона о
МЗЖС
2018/IV
148
процени утицаја на животну средину
Celexi: 1:32014L0052(преведен)
2
2017- Закон о изменама и допунама Закона о
МЗЖС
2018/IV
259
стратешкој процени утицаја на животну
средину
Celexi: 2:32001L0042(стручно редигован)
3
2017- Закон о изменама и допунама Кривичног МП
2018/IV
482
законика
Celexi: 2:32017L1371(није номинован) 2:32013L0040(у процесу превођења)
2:32012L0029(стручно редигован) 2:32011L0093(стручно редигован)
2:32011L0036(стручно редигован) 2:32008L0099(стручно редигован)
2:32004L0081(стручно редигован) 2:32004D0919(стручно редигован)
4
2017- Закон о одговорности за штету према жи- МЗЖС
2019/II
370
вотној средини
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Celexi: 1:32004L0035(стручно редигован)
5
2017- Закон о потврђивању мултилатералног
254
споразума између земаља ЈИЕ за спровођење Конвенције о процени утицаја у прекограничном контексту
Celexi: 1:32014L0052(преведен)
6
2017- Подзаконски акт за интероперабилност
540
Celexi: 2:32010R1089(стручно редигован)
7
2017- Подзаконски акт за метаподатке
539
Celexi: 2:32007L0002(стручно редигован)
8
2017- Подзаконски акт за мрежне сервисе
541
Celexi: 2:32009R0976(стручно редигован)
9
2017- Подзаконски акт за праћење и извештава543
ње
Celexi: 2:32009D0442(стручно редигован)
10
2017- Подзаконски акт за приступ скуповима и
542
сервисима геоподатака, укључујући јавни
приступ и размену података између органа
јавне власти
Celexi: 2:32010R0268(стручно редигован)
11
2017- Правилник о начину вођења јавне књиге о
282
донетим одлукама о процени утицаја на
животну средину
Celexi: 1:32014L0052(преведен)
12
2017- Правилник о поступку јавног увида, пре255
зентацији и јавној расправи о студији
Celexi: 1:32014L0052(преведен)
13
2017- Правилник о процедури рада техничке
261
комисије за оцену извештаја о стратешкој
процени
Celexi: 2:32001L0042(стручно редигован)
14
2017- Правилник о раду техничке комисије за
258
оцену студије
Celexi: 1:32014L0052(преведен)
15
2017- Правилник о садржини захтева о потреби
256
процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину
Celexi: 1:32014L0052(преведен)
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МЗЖС

2018/I

РГЗ

2019/IV

РГЗ

2018/III

РГЗ

2019/IV

РГЗ

2018/IV

РГЗ

2019/IV

МЗЖС

2018/IV

МЗЖС

2018/IV

МЗЖС

2018/IV

МЗЖС

2018/IV

МЗЖС

2018/IV

16

2017257

Правилник о садржини студије о процени МЗЖС
утицаја на животну средину и садржини,
изгледу и начину вођења јавне књиге о
спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину
Celexi: 1:32014L0052(преведен)
17
2017- Правилник о учешћу јавности, презентаци- МЗЖС
260
ји и јавној расправи за извештај о стратешкој процени
Celexi: 1:32001L0042(стручно редигован)
18
2017- Уредба која утврђује листу (1) пројеката за МЗЖС
253
које је обавезна процена утицаја, и листу
(2) пројеката за које се процена утицаја
може захтевати
Celexi: 1:32014L0052(преведен)

2018/IV

2018/IV

2018/IV

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.3. Климатске промене и квалитет ваздуха
Рок за утврНадлежно
ђивање
Шифра
министарство
Редни
/усвајање
план.
Назив прописа
или
број
од стране
прописа
посебна
владе
организација
/министaрства
19
2017- Правилник о изменама и допунама праМЗЖС
2019/II
151
вилника о садржају планова квалитета
ваздуха
Celexi: 1:32008L0050(у процесу превођења)
20
2017- Закон о изменама и допунама Закона о
МЗЖС
2018/IV
310
заштити ваздуха
Celexi: 1:32010R0744(стручно редигован) 1:32009R1005(стручно редигован)
21
2017- Закон о климатским променама
МЗЖС
2018/II
344
Celexi: 1:32014R0666(стручно редигован) 1:32013R0525(правнотехнички редигован)
1:32009L0029(стручно редигован) 1:32009D0406(стручно редигован)
1:32008L0101(стручно редигован) 1:32003L0087(стручно редигован)
1:31999L0094(стручно редигован)
22
2017- Правилник о извештавању о емисијама
МЗЖС
2018/IV
350
гасова са ефектом стаклене баште
Celexi: 1:32014R0749(преведен) 1:32013R0525(правнотехнички редигован)
1:32009D0406(стручно редигован)
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23

2017347

Правилник о мониторингу и извештавању МЗЖС
2018/IV
о емисијама гасова са ефектом стаклене
баште
1:32012R0601R(02)
24
2017- Правилник о о условима које морају да
МЗЖС
2018/IV
348
испуне верификатори, процедури, критеријумима верификације и садржини
извештаја о верификацији
1:32012R0600
25
2017- Правилник о ознаци, упутству и подацима МЗЖС
2018/IV
352
који требају бити укључени у промотивни
материјал за означавање емисија угљендиоксида
Celexi: 2:31999L0094(стручно редигован)
26
2017- Уредба којом се утврђују институције
МЗЖС
2018/IV
353
одговорне за припрему и спровођење секторских планова и програма адаптације на
измењене климатске услове
Celexi: 1:32009D0406(стручно редигован)
27
2017- Уредба о активностима и гасовима који се МЗЖС
2018/IV
346
емитују приликом обављања тих активности, а за које је потребно прибавити дозволу за емисију гасова
Celexi: 1:32009L0029(стручно редигован) 1:32003L0087(стручно редигован)
28
2017- Уредба о годишњим ограниченјима емиси- МЗЖС
2018/IV
351
ја асова са ефектом стаклене баште
Celexi: 1:32009D0406(стручно редигован)
29
2017- Уредба о изменама и допунама Уредбе о МЗЖС
2020/II
315
поступању са супстанцама које оштећују
озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци
Celexi: 1:32010R0744(стручно редигован) 1:32009R1005(стручно редигован)
30
2017- Уредба о изменама и допунама Уредбе о МЗЖС
2020/II
312
поступању са флуорованим гасовима са
ефектом стаклене баште, као и о условима
за издавање дозвола за увоз и извоз тих
гасова
Celexi: 1:32015R2068(није номинован) 1:32015R2067(није номинован)
1:32015R2066(није номинован) 1:32015R2065(није номинован) 1:32014R1191(није номинован) 1:32008R0307(у процесу превођења) 1:32008R0306(у процесу превођења)
1:32008R0304(у процесу превођења) 1:32007R1516(у процесу превођења)
1:32007R1497(у процесу превођења) 1:32006L0040(у процесу превођења)
31
2017- Уредба о изменама и допунама Уредбе о МЗЖС
2019/IV
160
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
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Celexi: 1:32015L1480(није номинован) 1:32008L0050(у процесу превођења)
1:32004L0107(стручно редигован)
32
2017- Уредба о националном систему за израду МЗЖС
2018/IV
349
Инвентара гасова са ефектом стаклене
баште и о систему за извештавање о политикама, мерама и пројекцијама
Celexi: 1:32014R0666(стручно редигован) 1:32013R0525(правнотехнички редигован)
33
2017- Уредба у институцијама укљученим у на- МЗЖС
2018/IV
354
ционални савет за климатске промене, начин рада и надлежност
Celexi: 1:32009D0406(стручно редигован)
34
2017- Правилник о изменама и допунама ПраМРЕ
2018/II
339
вилника о техничким и другим захтевима
за течна горива нафтног порекла
Celexi: 2:32016L0802(није номинован) 2:31998L0070(стручно редигован)
35
2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2019/IV
163
вилника о техничким мерама и захтевима
који се односе на дозвољене емисионе
факторе за испарљива органска једињења
која потичу из процеса складиштења и
транспорта бензина
Celexi: 1:32014L0099(преведен) 1:32009L0126(стручно редигован)
1:31994L0063(стручно редигован)
36
2017- Правилник о садржини и начину спрово- МРЕ
2018/I
425
ђења годишњег програма мониторинга
квалитета деривата нафте и биогорива
Celexi: 2:32016L0802(није номинован) 2:31998L0070(стручно редигован)
37
2017- Правилник о техничким и другим захте- МРЕ
2018/IV
337
вима за биогорива и биотечности
Celexi: 2:32009L0030(није номинован) 2:31998L0070(стручно редигован)
38
2017- Правилник о успостављању стандарда е- МГСИ
2020/IV
484
мисионих вредности за нова путничка и
лака привредна возила у циљу смањења
емисије СО2
Celexi: 2:32011R0510(стручно редигован) 2:32009R0443(стручно редигован)
39
2017- Уредба о изменама и допунама Уредбе о МРЕ
2018/II
413
мониторингу квалитета деривата нафте
Celexi: 2:31998L0070(стручно редигован)

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.4. Заштита од буке
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Шифра
Редни
план.
број
прописа

Назив прописа

40

2017- Закон о изменама и допунама Закона о
206
заштити од буке у животној средини
Celexi: 1:32002L0049(стручно редигован)
41
2017- Правилник о методологији израде акцио208
них планова
Celexi: 1:32002L0049(стручно редигован)
42
2017- Правилник о садржини и методама израде
209
стратешких карата буке и начину њиховог
приказивања јавности
Celexi: 2:32002L0049(стручно редигован)
43
2017- Уредба о индикаторима буке, граничним
207
вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини
Celexi: 1:32002L0049(стручно редигован)

МЗЖС

Рок за утврђивање
/усвајање
од стране
владе
/министaрства
2018/IV

МЗЖС

2019/IV

МЗЖС

2019/IV

МЗЖС

2019/IV

Надлежно
министарство
или
посебна
организација

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.5. Управљање отпадом
Рок за утврНадлежно
ђивање
Шифра
министарство
Редни
/усвајање
план.
Назив прописа
или
број
од стране
прописа
посебна
владе
организација
/министaрства
44
2017- Акт о спровођењу Уредбе (ЕК) број
МЗЖС
2021/IV
575
1013/2006 о пошиљкама отпада
Celexi: 1:32006R1013(стручно редигован)
45
2017- Закон о изменама и допунама Закона о
МЗЖС
2019/IV
531
амбалажи амбалажном отпаду
Celexi: 1:32015L0720(није номинован)
46
2017- Закон о изменама и допунама Закона о
МЗЖС
2019/I
529
управљању отпадом
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
47
2017- Правилник о изгледу и садржини дозволе, МЗЖС
2018/I
507
врсти и висини финансијске гаранције или
другог инструмента за покриће трошкова
управљања отпадом
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
1161

48

2017514

Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
вилника о категоријама, спитиванју и класификацији отпада са листом српских стандарда који садрже техничке захтеве за
категорије и компоненте отпада
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
49
2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
525
вилника о отпадним батеријама и акумулаторима
1:52014SC0023

2018/III

50

МЗЖС

2019/IV

МЗЖС

2018/II

МЗЖС

2019/IV

МЗЖС

2019/II

МЗЖС

2019/II

МЗЖС

2019/IV

МЗЖС

2019/III

МЗЖС

2018/II

МЗЖС

2018/III

2017524
1: 32000L0053
51
2017517

Правилник о изменама и допунама Правилника о отпадним возилима

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступању са уређајума и одпадом који садржи ПЦБ са Упутством за
сакупљање и одлагање уређаја који садрже
ПЦБ мање од 5 дм3 који су саставни делови других уређаја
Celexi: 1:31996L0059(у процесу превођења)
52
2017- Правилник о изменама и допунама Пра535
вилника о управљању отпадним гумама
Celexi: 1:32010L0075(стручно редигован)
53
2017- Правилник о изменама и допунама Пра534
вилника о управљању отпадним уљима
Celexi: 1:32010L0075(стручно редигован)
54
2017- Правилник о изменама и допунама Пра520
вилника о управљању отпадом који садржи азбест
Celexi: 1:31987L0217(стручно редигован)
55
2017- Правилник о изменама Правилника о
523
листи електричних и електронских производа
Celexi: 1:32012L0019(стручно редигован)
56
2017- Правилник о изменама Правилника о на519
чину и поступку управљања отпадом од
титан диоксида, мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији
Celexi: 1:31978L0176(обустављено превођење)
57
2017- Правилник о критеријумима за одређива509
ње нуспроизвода
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
58
2017- Правилник о листи мера превенције ства515
рања отпада
1162

2019/III

Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
59
2017- Правилник о обрасцу захтева за издавање
602
дозвола за третман отпада (складиштење,
поновно коришћење и одлагање отпада)
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
60
2017- Правилник о обрасцу извештаја о нуспро511
изводима, начину и роковима за његово
достављање
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
61
2017- Правилник о ограничењу коришћења
522
одређених опасних супстанци у електричном и електронском отпаду
Celexi: 1:52017PC0038(није номинован)
62
2017- Правилник о садржини, начину вођења и
518
изгледу регистра издатих дозвола за
управљање отпадом и регистру издатих
потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе и регистру посредника у
управљању отпадом и трговаца отпадом
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
63
2017- Правилник о техничким захтевима за по528
једине врсте отпада који су у складу са
прописима европске уније, престају да
буду отпад, као што су папир, стакло, гума, текстил, агрегат и метал као и поступак оцењивања усаглашености, затим
техничким захтевима за по
Celexi: 1:32008L0098(стручно редигован)
64
2017- Уредба о изменама и допунама Уредбе о
521
одлагању отпада на депоније
Celexi: 1:31999L0031(стручно редигован)
65
2017- Усвајање Уредбе о утврђивању плана
532
смањења амбалажног отпада за период
2020-2024
Celexi: 1:32015L0720(није номинован)

МЗЖС

2018/I

МЗЖС

2018/II

МЗЖС

2019/IV

МЗЖС

2019/III

МЗЖС

2018/II

МЗЖС

2019/III

МЗЖС

2019/III

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.6. Цивилна заштита
Рок за утврНадлежно
ђивање
Шифра
министарство
Редни
/усвајање
план.
Назив прописа
или
број
од стране
прописа
посебна
владе
организација
/министaрства
1163

66

2017- Закон о смањењу ризика од катастрофа и МУП
2018/IV
594
управљању ванредним ситуацијама
Celexi: 1:32014D0762(није номинован) 1:32013D1313(преведен) 1:32007L0060(стручно
редигован)

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.7. Заштита и управљање водама
Рок за утврНадлежно
ђивање
Шифра
министарство
Редни
/усвајање
план.
Назив прописа
или
број
од стране
прописа
посебна
владе
организација
/министaрства
67
2017- Правилник о техничким спецификацијама МЗЖС
2020/IV
155
за хемијске анализе и анализе потребне за
мониторинг вода
Celexi: 1:32000L0060(у процесу превођења)
68
2017- Закон о водама
МПШВ
2019/IV
152
Celexi: 2:32013L0039(преведен) 2:32009L0090(стручно редигован)
2:32008L0056(стручно редигован) 2:32007L0060(стручно редигован)
2:32006L0118(стручно редигован) 2:32006L0007(стручно редигован) 2:32000L0060(у
процесу превођења) 2:31998L0083(преведен) 2:31991L0676(преведен)
2:31991L0271(преведен)
69
2017- Уредба о граничним вредностима емисије МЗЖС
2020/IV
157
загађујућих материја у воде и рокова за
њихово достизање
Celexi: 1:32000L0060(у процесу превођења)
70
2017- Уредба о граничним вредностима загађу- МЗЖС
2020/IV
156
јућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање
Celexi: 1:32006L0118(стручно редигован) 1:32000L0060(у процесу превођења)
71
2017- Уредба о граничним вредностима приори- МЗЖС
2020/IV
158
тетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање
Celexi: 1:32013L0039(преведен) 1:32000L0060(у процесу превођења)
72
2017- Уредба о утврђивању критеријума за
МПШВ
2020/IV
183
одређивање референтне цене воде
Celexi: 2:32000L0060(у процесу превођења)
73
2017- Уредба о утврђивању методологије за
МПШВ
2020/IV
180
обрачун цене водних услуга
Celexi: 2:32000L0060(у процесу превођења)
1164

74

2017177

Правилник о параметрима еколошког и
МПШВ
хемијског статуса површинских вода и
параметрима квантитативног и хемијског
статуса подземних вода
Celexi: 2:32000L0060(у процесу превођења)
75
2017- Правилник о утврђивању водних тела
МПШВ
171
површинских и подземних вода
Celexi: 2:32000L0060(у процесу превођења)

2020/IV

2020/IV

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.8. Заштита природе
Рок за утврНадлежно
ђивање
Шифра
министарство
Редни
/усвајање
план.
Назив прописа
или
број
од стране
прописа
посебна
владе
организација
/министaрства
76
2017- Закон о заштити природе
МЗЖС
2020/I
167
Celexi: 1:32015R1866(у процесу превођења) 1:32014R1143(у процесу превођења)
1:32014R0511(стручно редигован) 1:31999L0022(стручно редигован)
1:31992L0043(стручно редигован) 1:31979L0409(обустављено превођење)
77
2017- Закон о потврђивању протокола из Нагоје МЗЖС
2018/I
166
о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које
проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности, усвојен 29. октобра 2010. године у Нагоји, Јапан
Celexi: 1:52011PC0049(није номинован)
78
2017- Закон о прекограничном промету и трго- МЗЖС
2020/I
643
вини дивљим врстама
Celexi: 1:32012R0791(стручно редигован) 1:01997R0338-20170204 1:02006R086520150205 1:02012R0792-20150205
79
2017- Закон о спровођењу Уредби 865/2006,
МЗЖС
2021/IV
605
100/2008,791/2012, 792/2012, 1158/2012,
2017/1915 и промету дивље флоре и фауне
Celexi: 1:32012R1158(није номинован) 1:32012R0791(стручно редигован)
1:32008R0100(стручно редигован) 1:02012R0792-20120972 1:32017R1915
80
2017- Уредба о изменама и допунама Уредбе о МЗЖС
2018/III
165
еколошкој мрежи
Celexi: 1:31992L0043(стручно редигован)
81
2017- Уредба о оцени прихватљивости
МЗЖС
2018/IV
164
1165

Celexi: 1:31992L0043(стручно редигован)

3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.9. Хемикалије
Рок за утврНадлежно
ђивање
Шифра
министарство
Редни
/усвајање
план.
Назив прописа
или
број
од стране
прописа
посебна
владе
организација
/министaрства
82
2017- Закон о биоцидним производима
МЗЖС
2018/IV
228
Celexi: 1:32012R0528(стручно редигован)
83
2017- Закон о изменама и допунама Закона о
МЗЖС
2018/III
231
добробити животиња
Celexi: 1:32010L0063(стручно редигован)
84
2017- Закон о спровођењу Уредбе (ЕЗ)
МЗЖС
2021/IV
224
1272/2008 о класификацији, обележавању
и паковању супстанци и смеша
Celexi: 1:32008R1272(стручно редигован)
85
2017- Закон о спровођењу Уредбе (ЕЗ)
МЗЖС
2021/IV
199
1907/2006 о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (РЕАЦХ), и о оснивању Европске агенције за
хемикалије,измени Директивеа 1999/45/ЕЗ
и стављању ван снаге Уредбе Савета (ЕЕЗ)
број 793/93 и Уредбе Коми
Celexi: 1:32006R1907(стручно редигован)
86
2017- Закон о спровођењу Уредбе (ЕЗ)850/2004 МЗЖС
2021/IV
230
Европског парламента и Савета о перзистентним органским загађујућим супстанцама и изменама и допунма Директиве
79/117/ЕЕЗ
Celexi: 1:32004R0850(стручно редигован)
87
2017- Закон о спровођењу Уредбе (ЕУ) 528/2012 МЗЖС
2021/IV
229
о чињењу доступним на тржишту и коришћењу биоцидних производа
Celexi: 1:32012R0528(стручно редигован)
88
2017- Закон о спровођењу Уредбе 2017/852 о
МЗЖС
2021/IV
570
живи
Celexi: 1:32017R0852(није номинован)
89
2017- Закон о спровођењу Уредбе 649/2012 о
МЗЖС
2021/IV
568
извозу и увозу опасних хемикалија
Celexi: 1:32012R0649(стручно редигован)
1166

90

2017- Закон о хемикалијама
МЗЖС
2021/I
198
Celexi: 1:32004L0042(стручно редигован) 1:31974L0557(стручно редигован)
1:31974L0556(стручно редигован)
91
2017- Листа о допунама Листе супстанци које
МЗЖС
2018/II
223
изазивају забринутост
Celexi: 1:32017R0999(није номинован)
92
2017- Листа о допунама Листе супстанци које
МЗЖС
2019/IV
557
изазивају забринутост
1: 32017R0999
93

2017- Листа о допунама Листе супстанци које
558
изазивају забринутост
1: 32017R0999
94

МЗЖС

2020/IV

2017- Листе измена и допуна Листи активних
МЗЖС
2018/IV
240
супстанци у биоцидном производу
Celexi: 1:32012R0528(стручно редигован)
95
2017- Листе измена и допуна Листи активних
МЗЖС
2019/IV
242
супстанци у биоцидном производу
Celexi: 1:32012R0528(стручно редигован)
96
2017- Листе измена и допуна Листи активних
МЗЖС
2020/IV
243
супстанци у биоцидном производу
Celexi: 1:32012R0528(стручно редигован)
97
2017- Листе измена и допуна Листи активних
МЗЖС
2021/IV
244
супстанци у биоцидном производу
Celexi: 1:32012R0528(стручно редигован) 1:32010R0744(стручно редигован)
98
2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2018/IV
573
вилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија
Celexi: 1:32012R0649(стручно редигован)
99
2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2019/IV
262
вилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија
Celexi: 1:32012R0649(стручно редигован)
100 2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2020/IV
574
вилника о извозу и увозу одређених опасних хемикалија
Celexi: 1:32012R0649(стручно редигован)
101 2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2018/IV
225
вилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и
одређеног производа у складу са Глобално
хармонизованим системом класификације
и обележавања хемикалија УН
1167

Celexi: 1:32016R0918(није номинован)
102 2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2018/I
222
вилника о ограничењима и забранама производње, стваљања у промет и коришћеа
хемикалија
Celexi: 1:32016R2235(у процесу превођења) 1:32016R1017(у процесу превођења)
1:3201RR1000 1:3217R0227
103 2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2019/IV
552
вилника о ограничењима и забранама производње, стваљања у промет и коришћеа
хемикалија
Celexi: 1:32016R2235(у процесу превођења) 1:32016R1017(у процесу превођења)
1:3201RR1000 1:3217R0227
104 2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2020/IV
555
вилника о ограничењима и забранама производње, стваљања у промет и коришћеа
хемикалија
Celexi: 1:32016R2235(у процесу превођења) 1:32016R1017(у процесу превођења)
1:3201RR1000 1:3217R0227
105 2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2018/IV
226
вилника о Списку класификованих супстанци
Celexi: 1:32016R1179(није номинован) 1:32016R0918(није номинован)
106 2017- Правилник о изменама и допунама ПраМЗЖС
2019/IV
227
вилника о Списку класификованих супстанци
1:32017R0776
107 2017- Правилник о ограничењима укупног
МЗЖС
2021/IV
221
садржаја испарљивих органских једињења
у бојама и лаковима
Celexi: 1:32010L0079(није номинован) 1:32004L0042(стручно редигован)
108 2017- Правилник о саветнику за хемикалије и
МЗЖС
2021/IV
220
условима за обуку и проверу знања саветника за хемикалије
Celexi: 1:31974L0557(стручно редигован) 1:31974L0556(стручно редигован)
109 2017- Уредба о граничним вредностима емисија МЗЖС
2019/IV
219
загађујућих материја у ваздух из средњих
постројења за сагоревање
Celexi: 1:32010R0744(стручно редигован) 1: 32015L2193
3. СПОСОБНОСТ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕУ
3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА
3.27.10. Контрола индустријског загађења и управљање ризиком
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Назив прописа

2017182

Надлежно
министарство
или
посебна
организација

Рок за утврђивање
/усвајање
од стране
владе
/министaрства
2019/IV

Закон о изменама и допунама Закона о
МЗЖС
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Celexi: 1:32010L0075(стручно редигован)
111 2017- Закон о контроли опасности од великог
МЗЖС
2019/I
170
удеса који укључује опасне супстанце
Celexi: 1:32012L0018(стручно редигован)
112 2017- Закон о потврђивању амандмана на Анекс МЗЖС
2018/II
179
и Конвенције о прекограничним ефектима
индустријских удеса
Celexi: 1:32014D0871(није прихваћен за превођење)
113 2017- Акт о спровођењу Уредбе (ЕЗ) бр. 66/2010 МЗЖС
2021/IV
598
Европског парламента и Већа од 25. новембра 2009. о знаку ЕУ за заштиту животне средине
Celexi: 1:32010R0066(стручно редигован)
114 2017- Акт о спровођењу Уредбе бр.1221/2009
МЗЖС
2021/IV
596
Европског парламента и Већа од 25. новембра 2009. о добровољном учешћу
организација у оквиру система управљања
еко-управљањем и ревизијом (ЕМАС) Заједнице, којом се укида Уредба (ЕЗ) бр.
761/2001 и Комисија Одлуке 2001
Celexi: 1:32009R1221(стручно редигован)
115 2017- Правилник о елементима и захтевима
МЗЖС
2019/III
178
система управљања безбедношћу
Celexi: 1:32012L0018(стручно редигован)
116 2017- Правилник о изменама Правилника о
МЗЖС
2018/I
577
листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање
врсте документа које израђује оператер
севесо постројења, односно комплекса
Celexi: 1:32014D0871(није прихваћен за превођење) 1:32012L0018(стручно редигован)
117 2017- Правилник о листи опасних материја
МЗЖС
2019/III
172
Celexi: 1:32012L0018(стручно редигован)
118 2017- Правилник о садржини и изгледу интегри- МЗЖС
2020/II
184
сане дозволе
Celexi: 2:32010L0075(стручно редигован)

1169

119

2017576

Правилник о садржини и обрасцу захтева МЗЖС
2018/I
за издавање потврде о подацима о којима
се води службена евиденција у области
заштите животне средине ради укључивања у систем ЕМАС, документацији која се
подноси уз захтев, садржини и обрасцу
потврде и садржини, нач
Celexi: 1:32009R1221(стручно редигован)
120 2017- Правилник о садржини Извештаја о без- МЗЖС
2019/III
175
бедности
Celexi: 1:32012L0018(стручно редигован)
121 2017- Правилник о садржини интерног плана
МЗЖС
2019/III
176
заштите од удеса
Celexi: 1:32012L0018(стручно редигован)
122 2017- Правилник о садржини, изгледу и начину МЗЖС
2020/II
187
попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе
Celexi: 1:32010L0075(стручно редигован)
123 2017- Правилник о садржини, форми и начину МЗЖС
2019/III
173
достављања обавештења
Celexi: 1:32012L0018(стручно редигован)
124 2017- Уредба о врстама активности и постројења МЗЖС
2020/II
186
за које се издаје интегрисана дозвола
Celexi: 1:32010L0075(стручно редигован)
125 2017- Уредба о граничним вредностима емисија МЗЖС
2019/IV
202
загађујућих материја у ваздух из великих
постројења за сагоревање
Celexi: 1:32015L2193(у процесу превођења) 1:32010L0075(стручно редигован)
126 2017- Уредба о граничним вредностима емисија МЗЖС
2019/IV
219
загађујућих материја у ваздух из средњих
постројења за сагоревање
Celexi: 1:32010R0744(стручно редигован) 1: 32015L2193
127 2017- Уредба о листи индустријских постројења МЗЖС
2019/IV
203
и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о
вредностима емисија испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи
растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење
Celexi: 2:32010L0075(стручно редигован)

3.28. Здравствена заштита и заштита потрошача
3.28.1. Заштита потрошача
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