ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Београд, 06.јул 2017

Хоризонтално законодавство
1.Процена утицаја на животну средину: Директива 2011/92/EУ са
изменама извршеним Директивом 2014/52/EЗ
2.Стратешка процена утицаја на животну средину: Директива 2001/42/EЗ
3.Приступ јавности информацијама о животној средини: Директива
2003/4/EК
4.Учешће јавности: Директива 2003/35/EЗ
5.Одговорност за штету према животној средини: Директива 2004/35/CE
6.Директива о еколошком криминалу: Директива 2008/99/EЗ
7.INSPIRE директива 2007/2/EЗ

1. Процена утицаја на животну средину: Директива
2011/92/EУ са изменама извршеним Директивом
2014/52/EЗ
Статус транспозиције
- Директива 2011/92/EУ је делимично пренета у домаће законодавство.
- План транспозиције
- Усвојен је Закон о потврђивању амандмана на ЕСПОО конвенцију
(„Сл.гл.Републике Србије“бр. 4/16).
- Урађен нацрт Закона о потврђивању мултилатералног споразума између
земаља југоисточне Европе за имплементацију ЕСПОО конвенције - пред
усвајање!
- Урађен предлог нове Уредбе са Листама пројеката 1 и 2- пред усвајање!
- Измене и допуне Закона о процени утицаја на животну средину укључујући
пет подзаконских аката(Правилника) - крај 2017.

2. Стратешка процена утицаја на животну средину: Директива 2001/42/EЗ

Статус транспозиције
Директива је делимично пренета у национално законодавство.
План транспозиције
Усвајање Закона о изменама и допунама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину - крај 2017.
Усвајање Правилника о раду Техничке комисије за израду извештаја о
стратешкој процени утицаја на животну средину - крај 2017.
Усвајање Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи
о извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину –крај 2017.

3. Приступ јавности информацијама о животној
средини: Директива 2003/4/EК
Статус транспозиције

Директива је делимично транспонована кроз следеће законе и подзаконска акта:
- Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС",
број 14/2016)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 18/16)
- Закон о потврђивању Конвенције о приступу информацијама, учешћу јавности у одлучивању
и приступу правосуђу у питањима заштите животне средине ("Службени гласник РС", број
38/09)
- Правилник о садржају и начину управљања информационим системом заштите животне
средине, методологије, структуре, заједничких основа, категорија и нивоа прикупљања
података и садржаја информација о којима је јавност стално и обавезно обавијештена
("Службени гласник РС", бр. 112/09)

4. Учешће јавности: Директива 2003/35/EЗ
Статус транспозиције
Директива је делимично пренесена кроз следеће законе:
• Закон о потврђивању Архуске конвенције ("СГ РС", број
38/09);
• Закон о заштити животне средине (ЛЕП) ("СГ РС", бр. 135/04,
36/09, 72/09, 43/11, 14/16);
• Закон о процени утицаја на животну средину (Службени
гласник РС бр.135 / 04, 36/09);
• Закон о спречавању и контроли загађивања животне средине
("Службени гласник", бр. 135/2004, 25/15).

5. Одговорност за штету према животној средини:
Директива 2004/35/CE

Статус транспозиције
Директива о одговорности за штету према животној средини је у
почетној фази транспозиције.
План транспозиције
Нацрт Закона о одговорности за штету према животној средини и
подзаконски акти разрађени су уз подршку „PLAC“ пројекта током 2015.
Потпуна транспозиција Директиве је планирана за 2018. годину
усвајањем Закона о одговорности за штету према животној средини у
погледу спречавања и ремедијације штете по животну средину.

6. Директива о еколошком криминалу: Директива
2008/99/EЗ

Статус транспозиције
Директива 2008/99/EЗ (о еколошком криминалу) је скоро у потпуности пренета у
домаће законодавство кроз одредбе Кривичног законика (“Службени гласник РС”,
бр. 85/05, 88/05-испр., 107/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14), Закона о
одговорности правних лица за кривична дела (“Службени гласник РС”, бр. 97/08) и
Закона о заштити природе (Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16).
Потпуна транспозиција се очекује 2018.године усвајањем измена и допуна
Кривичног законика Републике Србије.
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СТАТУС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
1. Процена утицаја на животну средину: Директива
2011/92/EУ са изменама из Директиве 2014/52/EЗ
Поступак процене утицаја на животну средину примењује се у Републици
Србији од 2004. године.
- “ТРЕНИНГ ТРЕНЕРА” - у оквиру „ECRAN“ пројекта (2013-2016)
- Урађен је преднацрт Закона о процени утицаја на животну средину
(сарадња са СКГО -дводневна радионица, јун 2017.)
- Унапређење пружања и размене информација и података између МПЗЖС и
органа одговорних за спровођење Закона о процени утицаја на животну
средину на локаланом, покрајинском и националном нивоу (јединствена
база података-УНДП/ГЕФ Пројекат “Јачање капацитета за унапређено
спровођење међународних споразума у области заштите животне средине“ –
одржане су две радионице 19. и 20.06.2017.у Београду и Новом Саду )

2. Стратешка процена утицаја на животну
средину: Директива 2001/42/EЗ
Поступак стратешке процене утицаја на животну средину је у великој мери
успостављен. У Републици Србији поступак је у примени од 2004. године.
Урађен је први нацрт Закона о стратешкој процени утицаја
Унапређење пружања и размене информација између МПЗЖС и органа
одговорних за спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину на локалном, покрајинском и националном нивоу – (јединствена
база података-УНДП/ГЕФ Пројекат “Јачање капацитета за унапређено
спровођење међународних споразума у области заштите животне средине“
– одржане су две радионице 19. и 20.06.2017.у Београду и Новом Саду ).

3. Јавни приступ информацијама о животној средини:
Директива 2003/4/EC

План активности:
•

Усклађивање
одредаба
Закона
о
слободном
приступу
информацијама од јавног значаја са захтевима Директиве у вези са
изузетком издавања информација о животној средини -до краја
2018. године.

•

Србија мора да узме у обзир пресуде Европског суда правде
приликом примене Директиве 2003/4/EC.

4. Учешће јавности: Директива 2003/35/EЗ
План активности:
Радионице за НВО у вези са поступцима учешћа јавности током
припреме и измене или ревизије планова и програма – 2017-2018;
Изградња капацитета органа из области животне средине на регионалном
и локалном нивоу – 2017-2018;
Информативне кампање у сарадњи са Архус центрима 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
План активности:
Организација радионица:
-Радионице за НВО у вези са условима из Закона којим се у домаће
законодавство преноси Директива о одговорности за штету према животној
средини, оператере и за компаније које пружају финансијске инструменте
(осигуравајућа друштва)
-Радионица о студијама случаја о типу мера ремедијације (тј. комбинација
између примарне, комплементарне и компензаторне ремедијације) код штете
нанете земљишту, водама, заштићеним врстама или природним стаништима
-Радионица о приступу правди код случајева штете по животну средину или
непосредне опасности од такве штете
-Радионица о искуству држава чланица у процени непосредне опасности од штете
-Израда методологија за процену штете нанете животној средини

6. Директива о еколошком криминалу: Директива
2008/99/EЗ

План активности :
Изградњa капацитета за органе из области животне средине одговорне
за примену законодавства у вези са животном средином – 2018;
Радионице о искуствима држава чланица у вези са успостављањем
посебних одељења судова који ће се бавити питањима животне
средине – 2018.

Процене трошкова / финансирања
Очекује се да ће већина трошкова у овом сектору настати спровођењем
„INSPIRE“ директиве у Србији (процена је заснована на искуству држава
чланица које су најсличније Србији по површини и броју становника ) и
захтевати око 15 милиона евра:
Планирано је да ови трошкови буду финансирани из националних
извора, као и из билатералне и мултилатералне подршке.
INSPIRE имплементација је међусекторска и више-институционална. На
основу таквог приступа, трошкови имплементације би требало да буду
покривени државним буџетом за институције које ће је имплементирати,
зајмовима, донаторима и ИПА пројектима. Неки од ових инструмената су
већ употребљени за текуће и предстојеће пројекте

ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
мр Сабина Ивановић
Шеф секторске групе за хоризонтално законодавство
Министарство заштите животне средине

