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1. ОПШТИ КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЗИ:
Искуство у досадашњој примени Закона указује на формални приступ обавештавања
јавности, као и у омогућавању учешћа у јавном увиду - презентацијама и разматрању
предлога и примедби заинтересоване јавности. Оваква пракса се мора изменити између
осталог и овим предлогом закона и јавност мора бити укључена у цео процес и имати утицај
на донете одлуке.
Информације о свим фазама процеса одлучивања о студији о процени утицаја се објављују на
веб страни Министраства. Оне нису доступне људима који не користе интернет, а управо се
ти пројекти најчешће реализују на руралним просторима где живи становништво које трпи
најзначајније последице по животну средину, њихово здравље и квалитет живота а које нема
техничке могућности нити знања да користи инернет. За реализацију пројекта сазнају када у
њихове куће уђу представници инвеститора са предлогом да им дају надокнаду за непокретна
материјална добра у њиховом власништву. Таква пракса се мора изменити одредбама овог
закона. Држава и локална заједница морају имати обавезу да, пре инвеститора, обавесте
становнике који ће бити под утицајем пројекта и последица његове реализације. О правима
заинтересоване јавности и могућности учешћа у процесу доношења одлуке о процени утицаја
заинтересована јавност мора бити едукована што је обавеза надлежних државних органа и
органа локалне заједнице. Информације о конкретним пројектима морају бити доступне у
локалним медијима а писаним путем треба упознати све који могу бити угрожени утицајем
пројекта.
У оквиру јавних консултација и презентација, захтеви за процену утицаја, одређивања обима
и садржаја процене и Нацрта процене утицаја са свом пратећом документацијом у штампаној
форми морају бити изложени у локалној заједници на чијој територији се пројекат реализује
и обезбеђено стално присуство стручног лица која пружа потребна обавештења
заинтересованима.
Решења/одлуке се, веома често, не објављују на сајту Министрства, што је супротно Закону.
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Зато је неопходно прописати казнене одредбе за необјављивање решења надлежног органа и
одговорног лица у њему. Исто предвидети и ако се одлуке не достављају у писаној форми
подносиоцима предлога, мишљења и примедби.
Одлуку о сагласности или одбијање захтева о сагласности на процену утицаја са измењеном
и допуњеном проценом достављати треба свим подносиоцима предлога, мишљења и
предлога а на сајту надлежног органа поред одлуке и процене утицаја објавити и сву
приложену документацију.
До сада је изостајала контрола имплеметације мера предвиђених одлукама и проценама
утицаја на животну средину што се може видети из годишњих извештаја надлежних
републичких и локалних испекција заштите животне средине. Неопходно је прецизирати да
су инспекције обавезне да најмање једном годишње обаве преглед имплемтације мера, сачине
записник, пропишу рокове за реализацију обавезних мера и предузму законске мере против
организација које нису релизовале све што је прописано и о томе обавесте јавност путем
интернет стране надлежних органа и писаним путем заинтересовану јавност која је дала
предлоге, мишљење и примедбе на процену утицаја.

2. КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ЧЛАНОВЕ:
Број члана:
Предлог за измену и/или допуну:

Члан 2., став 1, тачка 3.
Допунити новим ставовима:
- деконтаминација контаминираних
подручја,
- ремедијација, рекултивација и санација
деградираних простора,
- реинтродукција несталих биљних и
животињских врста,

Образложење:

- Деконтаминација контаминираних
простора захтева коришћење енергије,
материјала, уклањање и поступање са тим
материјалом што може имати значајан утицај
за подручје у додиру са конаминираним.
Процена утицаја је неопходна да не би
дошло до преношења контаминације на
неугрожене просторе.
- Ремедијација, рекултивација и санација
деградираних простора захтева
позајмљивање материјала са других простора
што доводи до утицаја на животну средину и
промене на другим просторима. Биолошка
рекултивација захтева реинтродукцију
биљних врста које су настањивале
деградирана подручја пре њихове
деградације. Треба проценити како ће те
промене утицати на животну средину.
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Предлози за додатне чланове:
Образложење предлога додатних чланова:

Број члана:

Предлог за измену и/или допуну:

Образложење:

Члан 4., допунити новим ставом:

Предмет процене утицаја су и пројекти
геолошких истраживања и експлоатације
необновљивих минералних сировина и
коришћења обновљивих извора енергије.
Експлоатација необновљивих минералних
ресурса има најзначајније утицаје на
животну средину, здравље људи и квалитет
живота.
Коришћење обновљивих извора енергије
предходних година било је узрок бројних
неспоразума и протеста јер су доношене
различите одлуке за истоветне пројекте.
Неопходно је овакво регулисање да би се
избегли неспоразуми.

Предлози за додатне чланове:
Образложење предлога додатних чланова:

Број члана:

Члан 6., став 1., допунити тачком 8а)

Предлог за измену и/или допуну:

- За све пројекте геолошких истраживања и
експлоатације необновљивих природних
ресу

Образложење:

Ови пројекти су од значаја за развој
Републике Србије а надлежност за издавања
одобрења за реализацију пројеката имају
државни органи.

Предлози за додатне чланове:
Образложење предлога додатних чланова:

Број члана:

34., став 2. Допунити новом тачком:

Предлог за измену и/или допуну:

4. Студију о процени утицаја и комплетну
документацију на основу које је донета
одлука о давању сагласности.

Образложење:

Надлежни орган најчешће захтева допуну
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предложене студије. У одлуци наводи да је
студије “допуњена” и /или “измењена” у
складу са предлогом заинтересоване
јавности или техничке комисије али таква
студија остаје недоступна јавности. У циљу
информисања јавноси и даљег праћења
прихваћених мера одобрена студија мора
бити доступна јавности.
Предлози за додатне чланове:
Образложење предлога додатних чланова:

Број члана:
Предлог за измену и/или допуну:
Образложење:
Предлози за додатне чланове:

Додати члан 47а) који гласи:
Инспектор најмање једном годишње
контролише да ли је извршена обавеза
носиоца пројекта из одлуке о давању
сагласности на студију о процени утицаја
пројекта и предложене мере.

Образложење предлога додатних чланова:

Инспектори веома ретко контролишу
примену мера које сеу предвиђене студијом
о процени утицаја а нема доступних јавних
података о резултатима контроле. Стално су
присутне жалбе, примедбе, па и протести да
су објекти за које су издате сагласности
велики загађивачи.

За остале чланове/предлоге, молимо да додате табелу.
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