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Директива о стаништима: Директива 92/43/EEЗ, измењена и 
допуњена Директивом  97/62/EК, 2006/105/EК и Уредбом (EК) 
1882/2003

• ЕУ Директива о стаништима је скоро у потпуности транспонована изузев члана 8. 
који се односи на финансирање и чланова који се односе на извештавање; 

• Остале одредбе транспоноване су у национално законодавство, кроз: 
   - Закон о заштити природе, 

- Закон о дивљачи и ловству, 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
- Закон о процени утицаја на животну средину.

Планови за усклађивање:
• пуна транспозиција предвиђена је за 2020; 
• Уредба о оцени прихватљивости биће усвојена у 2017. год и утврђује процедуре, 

садржај и рокове као и разлоге преовладавајућег јавног интереса и компензаторне 
мере, укључујући процедуре оцене прихватљивости у оквиру поступака стратешке 
процене и процене утицаја;

• израда Уредбе о изменама и допунама Уредбе о еколошкој мрежи је у току и 
обухвата ажурирање постојећих прилога и израду нових прилога од стране Завода за 
заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе у сарадњи са 
другим научним и стручним организацијама и ОЦД;

• усвајање новог Закона о заштити природе предвиђено је за четврти квартал 2018. год. 



• имплементација одредаба Директиве о стаништима је у току; 

•у циљу пуне имплементације ЕУ Директиве о стаништима и успостављања Натура 

2000, Министарство заштите животне средине финансира и спроводи следеће 

пројекте: 
- друга фаза пројекта „Успостављање еколошке мреже у Републици Србији“  (2015-

2020), 
- друга фаза пројекта „Израда црвених књига флоре, фауне и гљива у Републици 

Србији" (2015-2017) и 
- Пројекат "Израда годишњег плана имплементације ЕУ Директиве о стаништима и 

ЕУ Директиве о птицама” на основу стратешког документа „Специфични план 

имплементације ЕУ Директиве о стаништима и птицама“ који је урађен 2015. год. 

уз подршку УНДП и сарадњу са свим заинтересованим странама; 



Главни кораци ка одређивању pSCI подручја у складу са 
Директивом о стаништима

Статус у Србији

Критеријуми за референтну листу Урађено 

Водич за Анекс I типове станишта 70%  завршено 

Референтне листе за Анекс I  типове станишта и Анекс II 
врсте

90% завршено 

Прикупљање података и идентификација недостатака Започето

Теренски рад (методологије, подаци) Започето

Обрада података  Започето

Критеријуми за селекцију подручја  (методологија за 
утврђивање граница)

Није започето

Листа pSCI са границама Није започето

Попуњавање стандардних образаца (Standard Data 
Forms-SDF)

Није започето



Главни кораци ка одређивању SPA подручја у складу са 
Директивом о птицама

Статус у Србији

Критеријуми за Анекс I и миграторне врсте птица које се 

редовно појављују

урађено

‘Референтне листе’ за Анекс I и миграторне врсте у току 

Провера података (за сваку врсту) у циљу одређивања 
подручја

није започето

Могући амадмани на Анекс I Директиве о птицама делимично

Критеријуми за одређивање подручја у току

Одређивање SPA подручја на бази најбољих доступних 
података провером IBA и Рамсарских подручја као 

референтних

у току

Листа врста за које нема довољно података у току

Мапирање врста за које нема довољно података није започето

Прикупљање недостајућих података за одабир подручја није започето

Успостављање листе  SPA подручја није започето

Попуњавање стандардних образаца (SDF) није започето



Директива 2009/147/EC Европског парламента и Савета од 30. 
новембра 2009. о заштити дивљих птица

• Директива пренета у национално законодавство осим одредаба 3.2 и 7 које су 
делимично пренете;

• на основу извршене анализе кроз пројекат "Мониторинг транспозиције и 
примене законодавства ЕУ у области заштите животне средине", утврђено је да 
ће одредбе 1.1, 4.3, 6.3 и 7.3 бити у потпуности пренете до 2020. године, тј. даном 
приступања Европској унији;

• Референтне листе за Анекс I и миграторне врсте су ревидиране и евалуиране;
• прелиминарна листа SPA подручја је елаборирана на основу тренутно доступних 

података, одабрано је 43 локација (на основу IBA подручја - Bird Life International 
критеријума) као интегрисани делови Еколошке мреже (Твининг пројекат Јачање 
административних капацитета за заштићена подручја у Србији НАТУРА 2000); 

• процес идентификације подручја од еколошког значаја за птице који су саставни 
део Уредбе о еколошкој мрежи наставља се кроз активности у планираним 
пројектима;

• постојећи подаци о статусу миграторних птица који су предмет лова и подаци о 
броју јединки које се лове, биће анализирани у наредном периоду како би се 
обезбедила научна основа за измене прописа у области ловства.



Уредба о CITES: Уредба 338/97 и њене измене и допуне

• Република Србија је ратификовала CITES конвенцију 2001. године;

• Национално законодавство је у великој мери усклађено са уредбом, процес 
преношења одредаба уредбе захтева периодично усклађивање са одлукама 
конференције чланица CITES конвенције;

• спровођење уредбе је обезбеђено континуираним обукама представника Управе 
царина и МУП;

• у спровођењу уредбе учествују овлашћене научне и стручне институције;

• за потпуну имплентацију је потребно обезбедити неоходну инфраструктуру за 
збрињавање пронађених  и одузетих примерака животиња;

• доношење просебног прописа који би регулисао прекогранични промет и 
трговину заштићеним врстама је планирано за 2018. годину.



Директива 99/22 / ЕК о чувању дивљих животиња у зоолошким 
вртовима

• Директива је потпуно пренета у национално законодавство усвајањем Измена и допуна 
закона о заштити природе 2016. године;

• За потпуну примену неопходно је јачање капацитета надлежних органа, контрола услова 
у свим постојећим зоолошким вртовима у земљи и издавање дозвола одн. услова 
постојећим зоолошким вртовима са одређеним роковима за њихово испуњавање, у 
случајевима када зоолошки вртови у потпуности не испуњавају националне стандарде;

• за потпуну примену је потребно обезбедити неоходну инфраструктуру за збрињавање 
одузетих примерака животиња, у случају затварања зоолошког врта;

Уредба 3254/91 којом се забрањује коришћење замки за животиње

• Општа забрана кориштења замки прописана је одредбама Закона о заштити 
природе и Закона о ловству, и на основу тога није потребно даље усклађивање;

•  Уредба ће се примењивати на Србију одмах након стицања чланства у ЕУ.



Уредба о трговини производима од фоке (737/2010/EК) и (EU) 
737/2010

• правни основ за примену одредби ове две уредбе дат је у Закону о заштити природе, 
као и мерама за санкционисање у случају непоштовања националног законодавства 
које уређује трговину производима од фоке, детаљније дефинисаним кроз одредбе и 
анексе Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама;

• ревизија и измене постојећег националног законодавства у области заштите природе 
планиране за 2018. ће додатно осигурати да одредбе које уређују трговину 
производима од фоке су у складу са релевантним законодавством ЕУ (2018).

Директива о увозу коже појединих младунаца фоке и 
производа добијених од њих (83/129/EEЗ)

• Директива је пренета у национално законодавство одредбама Закона о заштити 
природе; 

• одредбе и анекси Правилника о прекограничном кретању и промету заштићених 
врста детаљније регулишу увоз коже одређених младунаца фоке и њихових 
производа.



Уредбa (ЕУ) 511/2014 о мерама усклађености за кориснике из 
протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и поштеној 

и праведној подели користи које проистичу из њиховог 
коришћења у Унији и Имплементационa уредбa Комисије (ЕС) 

2015/1866

• Република Србија је потписала протокол 2011. године;

• доношење Закона о потврђивању протокола из Нагоје о приступу генетичким 
ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог 
коришћења, планирано за 2017. годину омогућиће примену одредби овог 
Протокола када исти ступи на снагу за Републику Србију, у складу са чланом 33. 
Протокола, односно деведесет дана од дана подношења инструмента ратификације;

• усклађивање националног законодавства је планирано за 2018. годину доношењем 
новог Закона о заштити природе;

• За спровођење овог прописа неопходно је обезбедити процес консултација и 
подизања свести о значају генетичких ресурса и традиционалним знањима везаним 
за генетичке ресурсе и питањима која се односе на приступ и поделу користи;

• потпуно спровођење је планирано за 2020. годину;



Уредба о дрвној грађи: Уредба 995/2010 (EUTR)

• Одредбе Уредбе EUTR (995/2010) делимично су уграђене у националне прописе:

- Законом о шумарству, 

- Законом о трговини, 

- Законом о спољној трговини,

- Законом о царини,

- Законом о царинским тарифама;

• предвиђена је ревизија актуелних прописа о заштити природе и других аката 
(шумарство, дрвна индустрија, трговина и царина) како би се осигурала усаглашеност са 
Уредбом о дрвној грађи;

• потребно је доношење посебних секторских закона који ће се усредсредити на 
детаљније спровођење EUTR, који ће такође обезбедити ефикасна решења за 
спровођење ових одредби и одредби казнене политике;

• Такође, неопходна је:

- идентификација свих релевантних органа са надлежностима у овој области (2018);

- успостављање јасних подела надлежности у вези са применом ове уредбе (2018);

- успостављање система контроле са оператерима (2020);



Уредба  2173/2005 измењена и допуњена Уредбом 657/2014 и 
Уредбом Комисије 1024/2008 о успостављању FLEGT шеме 

дозвола за увоз дрвне грађе у Европску заједницу

• типичан међусекторски пропис који захтева хоризонталну и вертикалну међусекторску 
повезаност;

•  Одредбе Уредбе делимично су уграђене у националне прописе:

- Закон о шумарству, 

- Закон о трговини, 

- Закон о спољној трговини,

- Закон о царини,

- Закон о царинским тарифама;

• предвиђена је ревизија актуелних прописа о заштити природе и других прописа (шумарство, 
дрвна индустрија, трговина и царина) како би се осигурала усаглашеност са Уредбом;

• имплементација Уредбе захтева поделу надлежности између Министарства финансија - Сектора 
за царине, Министарства трговине, туризма и телекомуникација - Сектора за тржишну инспекцију 
и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме;

• До сада нису предузети кораци ка коришћењу електронских система за руковање FLEGT 
дозволама.



Хвала на пажњи

Шефови секторске групе

Душан Огњановић dusan.ognjanovic@eko.minpolj.gov.rs

Снежана Прокић snezana.prokic@eko.minpolj.gov.rs
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