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АРХУСКА конвенција
▪

▪
▪

Конвенција Економске комисије УН за Европу (УНЕЦЕ) о доступности информација, учешћу
јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима која се тичу животне
средине усвојена је 25. јуна 1998. у данском граду Архус (Åрхус) на Четвртој министарској
конференцији „Животна средина за Европу“. Ступила је на снагу 30. октобра 2001. године.
Народна скупштина РС усвојила је Закон о потврђивању Конвенције (ратификована Архуска
конвенција) 12. маја 2009. године ( „Сл. Гласник РС – Међународни уговори“, бр. 38/09).
Одредбама члана 74. Устава Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 98/06), дефинисано је
да свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о
њеном стању, да је свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран за
заштиту животне средине, као и то да је свако дужан да чува и побољшава животну средину.

▪

Циљ Архуске конвенције је да ојача улогу грађана и организација цивилног друштва у
питањима која се тичу животне средине.

▪

Архуска конвенција дефинише низ права појединаца и организација цивилног друштва у вези
са животном средином. Стране потписнице су дужне да законодавно обезбеде да државни
органи, на националном, регионалном или локалном нивоу, допринесу остварењу тих права.

Архуска конвенција обезбеђује:
1. Доступност информација о животној средини:
Право грађана на информације о животној средини које се налазе у поседу државних органа;

2. Учешће јавности у доношењу одлука од значаја за животну средину:
Право грађана да учествују у изради планова, програма, политике и законодавства који могу
утицати на животну средину;
3. Правну заштиту:
Право грађана на приговор у случају да су им права у вези с приступом информацијама или
јавним учешћем повређена.

Законодавство у Србији укључивање јавности
У сваки од закона који се односи на област заштите животне средине,
уграђен је сегмент права јавности на информисање, учествовање
у одлучивању и право на приговор:
Закон о заштити животне средине
Закон о процени утицаја на животну средину
Закон о стратешкој процени утицаја
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине
✓ Закон о управљању отпадом
✓ Закон о заштити природе
✓ Закон о заштити ваздуха....
✓
✓
✓
✓

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –
УКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНОСТИ
▪ Закон о локалној самоуправи
Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко
слободно изабраних представника управљају јавним пословима
од непосредног, заједничког и општег интереса за локално
становништво, као и право и обавеза органа ЛС да, у складу са
законом, планирају, уређују и управљају јавним пословима који су
у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво.

Највиши правни акт ЈЛС је СТАТУТ.
▪ Члан 67 – Облици непосредног учешћа грађана у остваривању
локалне самоуправе су:
- грађанска иницијатива,
- збор грађана и
- референдум.
▪ Облици непосредне самоуправе из става 1. овог члана уређују се
законом и статутом.

СТАТУТ ГРАДА БОРА (“Сл. лист града Бора”, бр. 3/19)
VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ГРАДА
▪ Јавна анкета
Члан 95.
▪
Органи Града могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности. Консултације
се врше путем јавне анкете.
▪ Јавна расправа
Члан 96.
▪
Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред
предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту
неког акта. Јавна расправа обавезно укључује организовање најмање једног отвореног састанка
представника надлежних органа Града, односно јавних служби са заинтересованим грађанима,
представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања (округли столови,
трибине, презентације и сл.) и прикупљање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих
учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми. Орган надлежан за организовање
јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова Града омогући учешће у јавној расправи.
▪
Начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења
прописа и других oпштих аката, односно планских докумената из надлежности града Бора
ближе се уређује посебном одлуком Скупштине града. - ОДЛУКА О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА
(„Службени лист града Бора’’, бр. 8/19),
Она је у сагласности са Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи
ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика:
8/2019-79
▪ Време трајања јавне расправе
Члан 97.
▪
Јавна расправа траје најмање 15 дана.
▪ Објављивање отпочињања рада на припреми прописа
Члан 98.
▪
Надлежни орган Града је дужан да на интернет презентацији Града, односно на други
примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси
скупштина.

▪ Обавезна јавна расправа
Члан 99.
▪
Органи Града дужни су да одрже јавну расправу: 1) у поступку
припреме статута; 2) у поступку припреме буџета Града (у делу планирања
инвестиција; 3) у поступку припреме стратешких планова развоја; 4) у
поступку утврђивања стопа изворних прихода Града; 5)у поступку припреме
просторних и урбанистичких планова; 6) у другим случајевима предвиђеним
законом и статутом Града. Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се
о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у припреми), а може се спровести
и раније на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог члана организује Градско веће на начин и у
време које предложи орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим
статутом или посебном одлуком из члана 96. став 4. овог статута није
другачије одређено.
▪ Јавна расправа на основу предлога, односно захтева
Члан 100.
▪
Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих
аката из надлежности Скупштине града, на основу захтева предлагача
општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана. Ради
спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим
потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији
Града. Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става
1. овог члана, спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску
иницијативу. Надлежно радно тело Скупштине града одлучује по примљеном
предлогу, односно захтеву из става 1. овог члана. Уколико надлежно радно
тело Скупштине града прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог
члана, Градско веће организује јавну расправу, по правилу, на начин и у
време које је у тим поднесцима предложено. Организовање јавне расправе

▪ Организовање јавне расправе
Члан 101.
▪
Градско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења,
место и време трајања јавне расправе. Градско веће упућује јавни позив
грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној
расправи. Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на
интернет презентацији Града и на други погодан начин. Уз јавни позив
обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта
који је предмет јавне расправе. Градско веће може упутити позив за учешће
на јавној расправи одређеним појединцима, представницима органа,
организација и удружења за које сматра да су заинтересовани за акт који се
разматра.
▪
О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све
предлоге и сугестије изнете у јавној расправи, као и ставове органа
надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама
са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.
Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет презентацији Града
и на други погодан начин.
▪ Утврђивање предлога акта после спроведене расправе
Члан 102.
▪
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена
јавна расправа, дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна
о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.
▪

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је
спроведена јавна расправа, дужан је да извештај о спроведеној јавној
расправи приложи уз предлог акта који се подноси доносиоцу акта на
усвајање.

Закон о заштити животне средине - ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2009, 88/10, 14/16, 95/18 - др.
закон)
▪ Начела заштите животне средине
Члан 9
10) Начело информисања и учешћа јавности – У
остваривању права на здраву животну средину свако
има право да буде обавештен о стању животне
средине и да учествује у поступку доношења одлука
чије би спровођење могло да утиче на животну
средину.
▪ Подаци о стању животне средине су јавни.

Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС",
бр. 36/2009, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон)
▪ Надлежности за издавање дозвола за управљање отпадом су
подељене између Министарства, АП и ЈЛС
▪ НО у року од 15 дана од пријема уредног захтева, обавештава
јавност о томе
▪ Уколико је НО Министарство или АП, шаље обавештење ЈЛС уз
документацију ради прибављања мишљења
▪ ЈЛС има 30 дана да, по потреби прибави мишљење
заинтересованих органа и организација, и достави НО своје
мишљење са образложеним предлогом за или против прихватања
захтева,
▪ НО има 15 дана да, разматрајући документацију уз захтев и
достављена мишљења, донесе решење о издавању дозволе или
одбијању захтева уз образложење, и о томе обавештава јавност
▪ Уколико је НО Министарство или АП, о донетој дозволи (или
измени дозволе) обавештава ЈЛС и на њен захтев доставља
копију издате дозволе.

Начин и садржај обавештења за јавност при
издавању дозвола по ЗУО
Члан 69
Н.О. за издавање дозволе обавештава јавност о пријему захтева за издавање дозволе, документацији
која је поднета уз захтев и издатој дозволи путем средстава јавног информисања или интернета,
односно на уобичајен локални начин.

Јавно обавештење из става 1. овог члана садржи следеће податке:
1) назив подносиоца захтева, регистарски број, лични идентификациони број и адресу;
2) локацију постројења;
3) кратки опис активности;
4) рок за достављање мишљења и предлога;
5) место где се може извршити увид у поднети захтев за издавање дозволе
Уколико захтев за издавање дозволе или дозвола укључују пословну тајну или податак који би, у складу са
законом, захтевао ограничен приступ јавности, надлежни орган за издавање дозволе може одлучити да
за одређене делове захтева за издавање дозволе или дозволе ограничи приступ јавности.
Ограничење из става 3. овог члана не односи се на информацију о емисијама, ризицима од удеса, резултате
мониторинга и инспекцијског наџора.

▪

▪
▪
▪
▪
▪

У току 2019. и 2020. год. Канцеларији за заштиту животне средине достављено је 7
предмета која се односе на дозволе управљања отпадом:
Издате су 2 потврде за ослобађање од прибављања дозволе - складишта ТЕКЈАНКА
Измена, исправка решења - ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ
Одузимање дозволе - СТИЛ ОФИС - ОБАВЕШТЕНА ЈАВНОСТ!
Измена и допуна дозволе - РЕ ЕЦО ФЛЕКС
Измена решења - СЕРБИА ЗИЈИН

Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС",
бр. 135/2004 и 36/2009)

▪ Овим законом уређује се поступак процене утицаја за пројекте
који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај
студије о процени утицаја на животну средину, учешће
заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично
обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на
животну средину друге државе, наџор и друга питања од значаја
за процену утицаја на животну средину.

Начин и садржај обавештења за јавност при проц.
утицаја на ж.с.
▪
▪
▪
▪

Поступак процене утицаја на животну средину може имати 3 фазе.
1. Одлучивање о потреби процене утицаја
2. Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
3. Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја

У све 3 фазе одлучивања, законом је предвиђено учешће јавности у доношење одлука.
▪
У 1. и 2. фази, у року од 10 дана за 1. и 15 дана за 2. фазу поступка, од
момента подношења уредног захтева (са комплетном законом прописаном
документацијом) надлежни орган обавештава заинтересоване органе и
организације и јавност о поднетом захтеву. Чланом 10. је дефинисано које све
податке такво обавештење садржи: назив носиоца пројекта, назив, врста и
локација пројекта, о месту и времену увида у податке, обавештења и
документацију из захтева, природи одлуке која ће бити донета, називу и адреси
Н.О. У року од 10 дана од достављања обавештења могу се извршити и увид и
доставити мишљења, коментари, сугестије....
▪ Након још 10 дана, узимајући у обзир достављења мишљења, Н.О. доноси одлуку,
тј. решење, и има рок од 3 дана од доношења решења да обавести
заинтересоване органе, организације и јавност о исходу.
▪ Чланом 11. је дефинисано право на жалбу на одлуку Н.О. којим су обухваћене и
заинтересоване стране.
НАПОМЕНА: Законом није дефинисано да уколико се поднесак одбаци као неуредан,
обавештење о томе иде надлежном инспекцијском органу који би реаговао да
носиоц поново поднесе захтев и комплетира документацију.

▪

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији
о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник Р.Србије бр. 69/2005)

▪

У 3. фази, кад Н.О. прими од носиоца пројекта Студију о процени утицаја на
сагласност, има 7 дана да обавести носиоца пројекта и заинтересоване стране
(органе, организације и јавност) о времену и месту јавног увида и времену
организовања јавне расправе (након 20 дана)
Члан 22а дефинише да Н.О. након јавне расправе у року од 3 дана доставља
Техничкој комисији Студију и Извештај са систематизованим прегледом мишљења
заинтересованих страна. Техничка комисија има 30 дана да одлучи, да сазове
седнице на којима може поред носиоца пројекта и обрађивача студије, позвати и
заинтересоване органе и организације који су доставили мишљења...и да у свом
раду разматра мишљења заинтересоване јавности и да свој Извештај са оценом
студије и свој предлог одлуке достави Н.О.
Члан 24. Надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о
процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о
процени утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и
доставља носиоцу пројекта у року од десет дана од дана пријема извештаја.
Одлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја утврђују се нарочито
услови и мере са спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну
средину.
Одлуку из става 1. овог члана надлежни орган доставља надлежном инспектору за
заштиту животне средине.
Члан 29. Надлежни орган је дужан да о својим одлукама из члана 10. ст. 1. и 4,
члана 14. ст. 1. и 4, чл. 20. и 25. овог закона обавести јавност путем најмање једног
локалног листа на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити
захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности.
Надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације у писаној
форми.
Обавештавање из ст. 1. и 2. овог члана може се вршити и путем електронских
медија.

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА КАД ЈЕ Н.О. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – У Бору, 2019. и 2020.
▪
▪

▪

▪

▪

▪

У току 2019. и 2020. године, Канцеларији за животну средину било је достављено 8 предмета
која се односе на процену утицаја на животну средину.
Почетком 2019. године 3 предмета која се односе на оператера ВИП - радио базне
станице (КО Кривељ, КО Слатина, аеродром). У сва три случаја, процедура обавештавања
јавности је спроведена, преко локалних медија за ширу јавност и слањем обавештења месној
заједници, и евентуално околним субјектима који могу бити изложени утицају, стручним
службама и надлежном инспекцијском органу. У прописаном року, није било увида ни
достављених мишљења од стране заинтересоване јавности.
За пројекат "Реконструкција са доградњом постојећег објекта за Постројење за
пречишћавање отпадних вода у циљу уградње опреме за третман отпадних вода" у насељу
Металург, биле су поред медијског обавештења упућена обавештења Саветима МЗ Брестовац
и Металург, који су се радо одазвали са позитивним мишљењима која су уважена.
За пројекат Бетоњерка у улици "7.јули" носиоца пројекта МЕТАЛКА, обустављен је
поступак за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања, с обзиром да су
капацитети далеко мањи од оних прописаних у Уредби за које се може захтевати процена, а
локацијски је на месту које је урбанистички предвиђено за могућност рада оваквих објеката и
оператер је у поступу тражења нове локације. Јавност није обавештена.
За пројекат давања сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања МЕТАЛИ
1992 реконструкција гараже у погон за претапање метала до 5т дневно, редовно је спроведен
поступак обавештавања, увида и јавне расправе, на коме су учествовали и представници ДМИ
са сарадницима, представници стручних служби Града Бора и комисије и достављена
мишљења која су систематизована и достављена обрађивачу студије на измену и допуну.
Комисија је у току заседања, захтевала и додатну урбанистичку документацију, коју носиоц
пројекта није био у могућности да прибави у догледном року па се обратио са захтевом за
прекид поступка до решавања претходног питања. С обзиром да у дужем временском периоду
није достављен тражени акт, носиоц пројекта је решио да одустане од захтева, тако да је
поступак обустављен
Одбачен је захтев носиоца пројекта ОПСТАНАК ПЛУС, Брестовац, за одлучивање о
процени утицаја затеченог стања пројекта "Производња бетона на потесу Куљме бб, као
неуредан јер подносилац није у законском року доставио тражену документацију. (пропуст: није
обавештен инспекцијски орган јер то закон не прецизира)

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА КАД ЈЕ Н. О. МИНИСТАРСТВО, 2019. И 2020.
ГОДИНА
У сагласности са чланом 3. став 2. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о
Студији о процени утицаја на животну средину, уколико је Н.О. министарство, студија се мора изложити на
увид у просторији локалне самоуправе где се пројекат реализује.
27.2.2019. год. У ГУ Бор, одржана је јавна расправа о Студији п.у. На ж.с. Главног рударског пројекта
површинског копа кварцних пешчара на територији Доње Беле Реке носиоца пројекта Југо-каолин. На захтев
мештана и Канцеларије за зжс. Увид у Студију је продужен до понедељка 4.марта у 12часова. Расправи су,
поред носиоца пројекта и обрађивача студије, присуствовали представници Министарства ж.с., Канцеларије за
з.ж.с, Одељења за привреду, за урбанизам, ДМИ и партнери, представници ЈКП “Водовода”, мештани и др.
Представници Одељења процене утицаја су изашли на терен и обишли локацију пре доношења решења, и
имали прилике да се сретну са мештанима, и на терену прикупе додатне податке и информације.
▪

26.12.2019. носилац пројекта ZIJIN - RAKITA EXPLORATION DOO Бор, Захтев за сагласност на Студију о
процени утицаја на ж.с. пројекта - Извођење рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних
сировина на локацији Чукару Пеки, на територији КО Брестовац, Слатина и Метовница, града Бора, бр. 35302-2877/2019-03 - увид у Министарству и локалној самоуправи, мишљења, а након 20 дана јавна расправа

▪

У 2020. носилац пројекта Електромрежа Србије, сектор за инвестиције Београд, поднело Министарству з ж с
Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције ТС 400/110 kV
"Бор 2" на к.п.2990 КО Бор2 СО Бор, заведен под бр.353-02-600/2020-03 - Увид у просторијама Министарства
и на сајту Министарства, мишљења у року од 10 дана од обавештавања

▪

08.05.2020. носилац пројекта RAKITA EXPLORATION Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на
животну средину пројекта Далековод 110 kV Суваја 185А заведен под бр.353-02-00869, од /2020-03

▪

07.07.2020. носилац пројекта SERBIA ZIJIN COPPER DOO, огранак РББ Бор, поднео је Министарству Захтев за
одређивање обима и садржаја Студије –откопавање и припрема кречног камена у лежишту “Заграђе 5” КО
Доња Бела Река

ПРИМЕР ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У БОРУ - ЧУКАРУ ПЕКИ
▪

▪
▪

26.12.2019. носилац пројекта ZIJIN - RAKITA EXPLORATION DOO Бор, Захтев за сагласност на Студију о
процени утицаја на ж.с. пројекта - Извођење рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних
сировина на локацији Чукару Пеки, на територији КО Брестовац, Слатина и Метовница, града Бора, бр. 35302-2877/2019-03
Обавештење -увид у Министарству и локалној самоуправи, мишљења, а након 20 дана јавна расправа.
У складу са Правилником о ј.р. увид у студију се могао извршити у просторијама Министарства з.ж.с и на сајту
Министарства у предвиђених 20 дана, Студија и нетехнички резиме су достављени Канцеларији, тако да је
увид могао да се изврши и на локалу. У предвиђеном времену, заинтересоване стране су могле да доставе и
мишљења. Канцеларија је због важности самог пројекта и велике заинтересованости мештана села погођених
овим утицајем, била активно укључена у међусобну комуникацију мештана и Министарства. Јавна расправа је
заказана за 5.2.2020. са почетком у 12часова.

▪
Група еколошких организација цивилног друштва организовала је трибину грађана 23. 01.2020.
▪
26.1. послате су примедбе и коментари и Канцеларији и Министарству
Градска управа је примила 27 примедби на Студију, које су прослеђене Министарству као Н.О.
▪
▪

▪
▪
▪

Јавна расправа је морала да се одржи у великом простору због заинтересованости великог броја људи, јер су
утицајем погођена 3 села и ово је било осетљиво питање.
Присутни на јавној расправи: Представници Министарства заштите животне средине, на јавној
расправи били су мр Сабина Ивановић, начелник Одељења за процене утицаја на животну средину, Зоран
Вељковић, шеф Одсека за процену утицаја на животну средину и Синиша Стојковић. Студију о процени утицаја
на животну средину је израдило предузеће „Dvoper“ д.о.о. Београд, а презентовала ју је Снежана Лекић. Јавној
расправи су присуствовали представници локалне самоуправе градске управе Бор – Градоначелник (на
отварању), представници удружења „Eko East“ из Бора, удружења „Чукару Пеки“, удружења Друштва младих
истражовача Бор, Грађанске читаонице Европа из Бора, удружења за развој локалне заједнице Група 55,
удружења Покрет за ново доба, удружења за развој и заштиту животне средине - Србијански Власи, и бројни
заинтересовани грађани из села Метовница, Слатина и Брестовац (списак учесника на јавној расправи је
приложен уз записник).
10.2. достављен је записник из Министарства
11.2. записник мештана села Слатина написан 7.2. - између осталог наводи се да мештани желе да се
презентације организују у селу

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010)
Члан 1
Овим законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма
на животну средину (у даљем тексту: стратешка процена), ради обезбеђивања заштите животне средине
и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак
припреме и усвајања планова и програма.

II ПОСТУПАК СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Предмет стратешке процене
▪

Члан 5
Стратешка процена врши се за планове, програме, основе и стратегије у области просторног и урбанистичког
планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта
и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених
прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

▪

За планове и програме из става 1. овог члана којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном
нивоу или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за
планове и програме који нису наведени у ставу 1. овог члана, одлуку о стратешкој процени доноси орган
надлежан за припрему плана и програма ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји
могућност значајних утицаја на животну средину.

▪

Министар надлежан за послове заштите животне средине, ближе утврђује листе планова и програма за које је
обавезна стратешка процена утицаја на животну средину и листе планова и програма за које се може захтевати
стратешка процена утицаја на животну средину.

▪
▪
▪
▪

Фазе у поступку стратешке процене
- izveštaj o rezultatima učešća zainteresovanih organa i organizacija i javnosti,
- ocenu izveštaja o strateškoj proceni,
- saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni.

Припремна фаза - Одлучивање о изради стратешке процене
Члан 9
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) податке о врсти плана и програма;
1а) разлоге за израду стратешке процене према критеријумима из члана 6. овог закона;
2) приказ питања и проблема везаних за животну средину у плану и програму који ће бити разматрани у оквиру стратешке процене;
3) разлоге за изостављање појединих питања и проблема везаних за животну средину у плану и програму из стратешке процене;
4) елементе извештаја о стратешкој процени;
5) избор и обавезе носиоца израде извештаја о стратешкој процени (предлог методологије, састав стручног тима, рок израде и др);
6) начин учешћа заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде и разматрања извештаја о стратешкој
процени;
7) друге податке од значаја за израду стратешке процене.
Орган надлежан за припрему плана и програма из члана 5. став 2. овог закона може одлучити да се не израђује стратешка процена о чему
претходно прибавља мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и
организација.
Одлука из става 3. овог члана садржи нарочито:
1) податке о врсти плана и програма;
2) разлоге за не приступање изради стратешке процене према критеријумима из члана 6. овог закона;
3) друге релевантне податке на основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
Одлука из ст. 1. и 3. овог члана је саставни део одлуке о припреми плана и програма и објављује се у "Службеном гласнику Републике
Србије", службеном гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Учешће заинтересованих органа и организација
Члан 11
У припреми одлуке о изради стратешке процене, односно одлуке о неприступању изради стратешке процене, орган надлежан
за припрему плана или програма дужан је да, од органа надлежног за послове заштите животне средине и
заинтересованих органа и организација затражи мишљење.
Уз захтев за давање мишљења обавезно се доставља и предлог одлуке са прописаном садржином.
Рок за достављање мишљења је 15 дана од дана пријема захтева за давање мишљења.
Ако се мишљење не достави у овом року, сматра се да нема примедаба на предложену садржину одлуке о изради стратешке
процене, односно на предлог одлуке о неприступању изради стратешке процене.

3. Поступак одлучивања
Учешће заинтересованих органа и организација
Члан 18
Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу надлежном за заштиту животне средине,
заинтересованим органима и организацијама на мишљење извештај о стратешкој процени из члана 12.
овог закона.
Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе мишљење у року од 30 дана од дана пријема
захтева из става 1. овог члана.
Ако се мишљење не достави у року из става 2. овог члана сматра се да нема примедаба на достављени
извештај о стратешкој процени.
Учешће јавности
Члан 19
Пре упућивања захтева за добијање сагласности на извештај о стратешкој процени, орган надлежан за
припрему плана и програма обавезно обезбеђује учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој
процени.
Орган надлежан за припрему плана и програма обавештава јавност из става 1. овог члана о начину и
роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту одржавања
јавне расправе.
Јавни увид и јавна расправа из става 2. овог члана организује се по правилу, у оквиру излагања плана и
програма на јавни увид и одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак
доношења плана и програма.
Ако законом којим се уређује поступак доношења плана и програма није предвиђен јавни увид и јавна
расправа о плану и програму, орган надлежан за припрему плана и програма одлуком о доношењу
плана и програма или посебном одлуком одређује јавни увид и одржавање јавне расправе из става 2.
овог члана.
Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности
Члан 20
Орган надлежан за припрему плана и програма израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и
организација и јавности који садржи сва мишљења из члана 18. став 2. овог закона, као и мишљења
изјављених у току јавног увида и јавне расправе о плану или програму, односно о извештају о
стратешкој процени из члана 19. овог закона.
Извештај из става 1. овог члана израђује се у року од 30 дана од дана завршетка јавне расправе и садржи
образложење о свим прихваћеним или неприхваћеним мишљењима.

Оцена извештаја о стратешкој процени
Члан 21
Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу надлежном за послове
заштите ж. средине на сагласност извештај о стратешкој процени са извештајем о
учешћу заинтересованих органа и организација и јавности из члана 20. овог закона.
По добијању извештаја из става 1. овог члана орган надлежан за послове заштите животне
средине може прибавити мишљење других овлашћених организација или стручних лица
за поједине области или образовати стручну комисију ради оцене извештаја о стратешкој
процени.
Решењем о образовању комисије из става 2. овог члана уређују се њени задаци, састав и
начин рада.
Средства за рад комисије обезбеђују се у буџету.
Орган надлежан за заштиту животне средине врши оцену извештаја из става 1. овог члана
на основу критеријума садржаних у Прилогу ИИ који је одштампан уз овај закон и чини
његов саставни део.
Сагласност на извештај о стратешкој процени
Члан 22
На основу оцене из члана 21. овог закона орган надлежан за послове заштите животне
средине даје сагласност на извештај о стратешкој процени или одбија захтев за давање
сагласности.
Рок за одлучивање о давању сагласности из става 1. овог члана је 30 дана од дана пријема
захтева органа надлежног за припрему плана и програма.
Рок из става 2. овог члана не тече за време остављено носиоцу израде извештаја о
стратешкој процени за измене и допуне извештаја.
Орган надлежан за припрему плана или програма не може упутити план или програм у даљу
процедуру усвајања без сагласности на извештај о стратешкој процени од органа
надлежног за заштиту животне средине.
▪

▪

Канцеларија за заштиту животне средине даје мишљења и оцењује извештаје о
стратешкој процени утицаја планова и програма (просторни план града Бора, ГУП,
планове детаљне регулације , план генералне регулације градског насеља Бор,
туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања, т.п. "Стол", т. п. "Црни Врх", план
детаљне регулације гробља у Бору, у Брестовцу)
Одељење за урбанизам води поступак и обавештава јавност у складу са законом

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 25/2015)
Члан 1
▪ Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за
постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи,
животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, наџор и
друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине.
▪
Надлежни орган
Члан 5
▪ Министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту:
Министарство) издаје дозволу у складу са овим законом за постројења и активности
за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или
обављање активности, издаје друго надлежно министарство.
▪ Покрајински орган надлежан за послове заштите животне средине издаје дозволу у
складу са овим законом за постројења и активности за која дозволу или одобрење
за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје
други надлежни покрајински орган.
▪ Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне
средине издаје дозволу у складу са овим законом за постројења и активности за
која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или
обављање активности, издаје други надлежни орган јединице локалне самоуправе.
▪

И овим законом је дефинисано укључивање јавности у свим фазама одлучивања.

▪

До сада није било захтева овог типа на локалном нивоу, у Регистру издатих
интегрисаних дозвола на сајту Министарства налазеи се списак постројења са
издатом дозволом.

УКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНОСТИ КОД ДОНОШЕЊА
ЗАКОНА - МИШЉЕЊА НА НАЦРТЕ ЗАКОНА
▪ Закон о локалној самоуправи дефинише поред осталог и послове
јединица локалних самоуправа, па сходно томе чланом 32, тачка
18 – Скупштина општине/града даје мишљења о законима којима
се уређују питања од интреса за локалну самоуправу
▪ НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ - пример добре праксе на локалу је да је одржана
јавна расправа и у Јединици локалне самоуправе, на којој су
учествовали органи цивилног друштва, представници апотека и
лице задужено за управљање медицинским отпадом Дом
здравља/Болница, као и оператери који поседују или су
заинтересовани за добијање дозвола за управљање отпадом.

УКЉУЧИВАЊЕ ЈАВНОСТИ КОД ДОНОШЕЊА
ПРОГРАМА И ПЛАНОВА
КАП
▪
Израда Краткорочног Акционог Плана је одличан пример укључивања јавности у
изради важних локалних докумената. Новембра 2019. приступило се изради КАПа са
обрађивачем који је одабран поступком јавне набавке.
▪
У току рада на припреми документа одржана су 2 састанка са представницима цивилног
сектора, који су се активно укључили и дали предлог мера за смањење аерозагађења које су
увршћене у нацрт КАПа. Било је предлога и других заинтересованих страна – грађана.
▪
На самом почетку израде КАПа, у складу са Одлуком о јавним расправама ("Сл. лист
града Бора", бр. 8/19) спроведена је јавна расправа о нацрту КАПа до 6.1.2020.
▪ Програм јавне расправе је објављен на сајту града Бора. Примедбе су достављане
Канцеларији поштом и мејлом.
▪
Нацрт КАПа представљен је на отвореном састанку у форми округлог стола, 3.1. 2020.
Састанку су присуствовали различити субјекти, заинтересоване стране и представници
загађивача што је представљено у извештају.
▪
13.2.2020. нацрт КАПа је достављен Министарству на сагласност.
▪ На основу захтева ГУ Бор, Министарство је доставило мишљење, коментаре и сугестије за
измену и допуну предметног документа., које је истакнуто на сајту града Бора.
▪ У току је измена КАПа.
ПЛАН МОНИТОРИНГА
▪ План мониторинга у својој изради не укључује ширу јавност али је укључен Мониторинг тим.
Градски планови и програми: ЛЕАП, ОЕАП, ПУО, ПКВ ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ, Програм акустичког
зонирања (8/12)...У плану је израда Програма заштите животне средине, План и програм
енергетске ефикасности – у изради, организован састанак
▪ Пример: План заштите Споменика природе "Лазарев кањон“ – конструктивна јавна расправа
▪ Пример једног локалног плана који укључује грађане у доношење одлука на локалу:
▪ Лoкaлни aкциoни плaн зa укључивaњe грaђaнa у прoцeс дoнoшeњa oдлукa o трoшeњу
срeдстaвa прикупљeних пo oснoву пoрeзa нa имoвину (2019)

ПРЕДНОСТИ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Побољшана обострана информисаност и сазнања
Избегавање или боље управљање конфликтима
Придобијање подршке за трајне промене
Уважавање и спознаја потреба, интереса и проблема свих
учесника
Смањују се трошкови услед исправних, прихватљивих одлука
Придобијање поверења и јачање репутације власти
Осећај власништва над донесеним одлукама
Ствара се атмосфера партнерства уважавањем мишљења
Могућност поделе одговорности
Смањена могућност спорова након донесених одлука

МАНЕ и РИЗИЦИ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Продужено време доношења и реализација одлука
Деструктивни и увек опортунистички настројени појединци
Отпори ка новим могућностима
Неповерење, неразумевање проблематике
Покушаји уцене, изнуде личне користи, скретање од теме
Минимална спремност за сарадњу, незаинтересованост
Немотивисаност
Пружање информација и образложења која нису адекватна
одређеним циљним групама (интересним групама)
Нереална очекивања
Одзив само појединих група, заинтересованих активиста а не
представника шире заједнице
Пасивно учешће – присуство грађана
Већи трошкови
Лоша медијска презентација

НАЧИН ИНФОРМИСАЊА
и МОТИВИСАЊА
▪ Писаним материјалима – флајери, брошуре,
панои, постери на прометним местима
▪ Путем медија, реклама, електронским
путем, оглашавањем
▪ Радионице, састанци, јавне трибине,
слушања
▪ Путем ширења информација уз помоћ
утицајних појединаца на локалу
▪ Уз помоћ организација цивилног друштва

ПОТРЕБА, НЕДОСТАЦИ
- јачање капацитета органа власти у ресору животне
средине и транспарентности у доношењу одлука
- јачање капацитета цивилног друштва да ефикасно
учествује у процесима и доприноси доношењу
одлука које се односе на животну средину
- Едукација становништва о сопственим правима,
могућностима, улози у одлучивању, одговорности у
пољу заштите ж. с.
- Усаглашеност процедура обавештавања јавности у
различитим законима, кроз позивање на
јединствени Правилник о укључивању јавности,
јавном увиду и расправи

ЗАКЉУЧАК
▪ Неопходно је свеобухватно планирати процес
учешћа јавности, анимирати је, подстакнути и
уважити
▪ Укључивањем, прихватањем аргументованих
предлога мотивисати јавност да буде активнија и
одговорнија према питањима заштите животне
средине
▪ Успешност достизања постављених циљева зависи
од наше отворености и спремности да
интензивирамо комуникацију с грађанима.

