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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. Министар Горан Триван 

3. Делокруг На основу члана 5а. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Министарство заштите животне средине обавља послове државне управе који се 
односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; 
националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата 
научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине; спровођење 
Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области 
животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске промене; 
прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања 
квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова заштите животне средине у планирању 
простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају 
хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; 
управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у 
складу са законом; управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; стварање услова за приступ 
и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава 
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; одобравање 
прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове 
одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства 
заштите животне средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе 
на: развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине 
(праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; регистар загађујућих 
материја и др.); спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење 
прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних 
вода прве издани и падавина; управљање Националном лабораторијом; прикупљање и 
обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне 
средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о 
животној средини и њихову процену; вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и 
њиховој примени у области заштите животне средине; сарадњу са Европском агенцијом за заштиту 
животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге 
послове одређене законом.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛЧАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

 
 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о ратификацији 
Споразума о очувању афричко – 
евроазијских миграторних птица 
водених станишта  

Потврђује се Споразум о очувању 
Афричко – Евроазијских 
миграторних птица водених 
станишта (AEWA) као највећи 
споразум који је закључен у оквиру 
Конвенције о очувању 
миграторних врста дивљих 
животиња (CMS) коју је Република 
Србија ратификовала 2007. године  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Предлог закона о ратификацији 
Споразума о очувању популација 
слепих мишева у Европи  

Потврђује се Споразум о очувању 
популација слепих мишева у 
Европи – EUROBATS (ступио на 
снагу 1994. године), који је настао 
у оквиру Конвенције о очувању 
миграторних врста дивљих 
животиња (CMS) коју је Република 
Србија ратификовала 2007. године  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
мултилатералног споразума између 
земаља Југоисточне Европе за 
спровођење Конвенције о процени 
утицаја у прекограничном контексту 
("АП")  

Потврђивање мултилатералног 
споразума између земаља 
Југоисточне Европе за 
спровођење Конвенције о EIA у 
прекограничном контексту  

 
 

ДА  03. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању Нагоја 
протокола о приступу генетичким 
ресурсима и праведној и једнакој 
расподели користи које проистичу из 

Потврђује се Нагоја протокол о 
приступу генетичким ресурсима и 
праведној и једнакој расподели 
користи које проистичу из њиховог 

 
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

њиховог коришћења уз Конвенцију о 
биолошкој разноврсности  

коришћења уз Конвенцију о 
биолошкој разноврсности  

5 Предлог закона о потврђивању 
амандмана на Анекс I Конвенције о 
прекограничним ефектима 
индустријских удеса  

Потврђују се измене Анекса I 
конвенције, које су ступиле на 
снагу за све Стране конвенције 19. 
децембра 2015. године  

 
 

ДА  05. 2018.  

6 Предлог закона о климатским 
променама ("AП","ЕРП","ЈР") 

Законом се транспонују одредбе 
Уредбе о механизму мониторинга 
и Одлуке о заједничким напорима; 
у предметни Закон унет је и 
предходно израђен Закон о 
систему смањења емисија гасова 
са ефектом стаклене баште којим 
се транспонују одредбе Директиве 
о систему трговине емисионим 
јединицама ЕУ“  

 
 

ДА  06. 2018.  

7 Предлог закона о потврђивању 
Протокола o одрживом транспорту уз 
Оквирну конвенцију о одрживом 
развоју и заштити Карпата  

Предвиђено је унапређење и 
лакша сарадња у циљу развоја 
одрживог теретног и путничког 
саобраћаја и пропратне 
инфраструктуре на подручју 
Карпата; Протокол садржи и читав 
низ одредби које се односе на 
специфичне мере које би државе 
уговорнице требало да предузму 
на овом плану, те одредбе о 
имплементацији, мониторингу и 
процени  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
("АП","ЈР") 

Врши се усклађивање закона са 
Директивом 2001/42/ЕЦ  

 
 

ДА  12. 2018.  

9 Предлог закона о биоцидним 
производима ("АП","ЈР") 

Врши се усклађивање 
националног законодавства које 
уређује биоцидне производе са ЕУ 
Уредбом о биоцидним 
производима (528/2012/ЕУ)  

 
 

ДА  12. 2018.  

10 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о процени утицаја 
на животну средину ("АП","ЈР") 

Врши се усклађивање закона са 
Директивом 2011/92/ЕУ, 
укључујући измене и допуне 
2014/52/ЕУ  

 
 

ДА  12. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о заштити ваздуха 
("ЈР") 

Уређује се управљање квалитетом 
ваздуха и одређују мере, начин 
организовања и контрола 
спровођења заштите и 
побољшања квалитета ваздуха 
као природне вредности од општег 
интереса која ужива посебну 
заштиту  

 
 

ДА  12. 2018.  

12 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о заштити од буке у 
животној средини ("ЈР") 

Садржане су промене надлежности, 
новe методe процене индикатора, 
одређенe Анексом II Директиве, 
2002/49/ЕС , механизмe извештавања, 
увођење принципа загађивач плаћа, 
као и рокове за усаглашавање са 
обавезама  

 
 

ДА  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредбa о распореду и 
коришћењу средстава за 
субвенционисање 
заштићених природних 
добара од националног 
интереса у 2018. години 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину ("Службени гласник 
РС", број 113/17) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07 и 65/08,16/11,68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Утврђује се распоред 
средстава субвенција по 
категоријама намена 
прописаним Законом о 
заштити природе, ближе 
одређују те намене и 
утврђују услови и поступак 
доделе и коришћења 
субвенција  

 
 

НЕ  02. 2018.  

2 Уредба о проглашењу 
предела изузетних одлика 
"Аде и одсеци код 
Сланкамена" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Уредба о проглашењу 
Споменика природе 
"Бледерија" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

4 Уредба о висини и начину 
плаћања таксе за стручну 
проверу садржаја пошиљки 
за које царински орган 
обавести Министарство о 
потреби стручне провере 

Члан 96. став 9. Закона о 
заштити природе 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - 
испр. и 14/16) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Прописују се износи и 
начин плаћања таксе за 
стручну проверу садржаја 
пошиљки за које царинска 
служба обавести 
Министарство да је стручна 
провера садржаја 
контролисане пошиљке 
потребна  

 
 

НЕ  06. 2018.  

5 Уредба о граничним 
вредностима загађујућих, 
штетних и опасних 
материја у земљишту 

Члан 19. Закона о заштити 
земљишта ("Службени 
гласник РС", бр. 112/2015)и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђују се граничне 
вредности загађујућих, 
штетних и опасних 
материја у земљишту  

 
 

НЕ  06. 2018.  

6 Уредба о оцени 
прихватљивости ("АП") 

Члан 10. Закона о заштити 
природе („Службени 
гласник РС”, број 
36/09,88/10,91,10-испр. и 
14/16) и члан 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Ближе се прописује 
поступак, садржина, 
рокови, начин спровођења 
оцене прихватљивости у 
односу на циљеве очувања 
еколошки значајног 
подручја, као и начин 
обавештавања јавности, 
утврђивања 
преовладавајућег јавног 
интереса и 

 
 

ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

компензацијских мера  

7 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
стављању под контролу 
коришћења и промета 
дивље флоре и фауне  

Члан 27. став 6. Закона о 
заштити животне средине 
("Службени гласник РС" 
број 135/04, 36/09, 36/09 - 
др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/011 - одлука УС и 14/016 
) и члан 42. став 1. Закона 
о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Одређују се дивље врсте 
флоре, фауне и гљива чије 
се сакупљање из 
природних станишта, 
коришћење и промет 
ставља под контролу и 
одређује висина накнаде за 
њихово коришћење  

 
 

НЕ  07. 2018.  

8 Стратегија заштите 
природе Републике Србије 
за период од 2017 до 2027. 
године 

Члан 112. став 1. Закона о 
заштити природе 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
испр. и 14/16) и члан 45. 
став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Утврђују се дугорочни 
плански оквир и политика 
интегралне заштите 
природе, укључујући 
очување биодиверзитета, 
предела и геонаслеђа; 
дефинисано је да тај 
стратешки документ 
нарочито садржи начела и 
опште циљеве, оцену 
стања, посебне циљеве и 
активности за њихово 
спровођење као и могуће 
изворе финансирања  

 
 

НЕ  08. 2018.  

9 Уредба о садржини 
Програма мониторинга 
земљишта, методологији 
за систематско праћење 

Члан 28. Закона о заштити 
земљишта ("Службени 
гласник РС" бр. 112/2015) и 
члан 42. став 1. Закона о 

Утврђује се садржина 
Програма мониторинга 
земљишта и методологија 
за систематско праћења 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

квалитета и стања 
земљишта, критеријумима 
за одређивање броја и 
распореда мерних места, 
листи параметара за 
одређени тип земљишта, 
листи метода и стандарда 
који се користе за 
узорковање земљишта, 
анализу узорака и обраду 
података, обиму и 
учесталости мерења, 
индикаторима за оцену 
ризика од деградације 
земљишта, роковима и 
начину достављања 
података 

Влади („Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

стања и квалитета 
земљишта у Републици 
Србији  

10 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
еколошкој мрежи ("АП") 

Члан 38. став 4. Закона о 
заштити природе 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09,88/10,91,10-испр. 
и 14/16) и члан 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 
71/05-исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Мења се члан 3. - о 
еколошки значајним 
подручјима, члан 10 о 
финансирању, додају се 
нови прилози о 
рефернетним встама које 
се штите корз очување 
станишта и критеријумима 
као и ажурирање 
постојећих прилога  

 
 

ДА  09. 2018.  

11 Уредба о проглашењу 
Предела изузетних одлика 
„Жељин” 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

прецизирају обавезе 
управљача  

12 Уредба о проглашењу 
Предела изузетних одлика 
„Тршић-Троноша” 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  10. 2018.  

13 Уредба о проглашењу 
Специјалног резервата 
природе "Ртањ" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  10. 2018.  

14 Закључак Агенцијe за 
заштиту животне средине 
којим се прихвата Извештај 
о стању животне средине 
за 2017. годину 

Члан 76. став 1. Закона о 
заштити животне средине 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 - др. закон, 72/2009 
- др. закон, 43/2011 - 

Извештај о стању животне 
средине у Републици 
Србији за 2017. годину  

 
 

НЕ 11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

("АП","ЕРП")  одлука УС и 14/2016) 

15 Уредба о проглашењу 
Строгог резервата природе 
"Јарешник" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Уредба о проглашењу о 
Споменика природе 
"Пећински систем Самар" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

17 Стратегије увођења чистије 
производње у Републици 
Србији ("АП") 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07 и 
5/08,16/11,68/12 - одлука 
УС, 72/12, 7/14 - одлука УС 
и 44/14) 

Чистија производња 
представља примену 
свеобухватне превентивне 
стратегије заштите 
животне средине на 
производне процесе, 
производе и услуге, са 
циљем повећања укупне 
ефикасности и смањења 
ризика по здравље људи и 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

животну средину  

18 Уредба којом се утврђује 
План заштите земљишта 

Члан 15. Закона о заштити 
земљишта ("Службени 
гласник РС", бр. 112/2015)и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се План заштите 
земљишта за период од 7 
година  

 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Уредба о проглашењу 
Споменика природе 
"Шупља стена" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

20 Уредба о проглашењу 
Строгог резервата природе 
"Каленић" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

21 Уредба о допуни Уредбе о 
граничним вредностима 
загађујућих материја у 
површинским и подземним 
водама и седименту и 
роковима за њихово 
достизање 

Члан 93. став 2. тачка 2) 
Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, 
број 30/10) члана 42. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14) 

Дефинише се начин 
кориговања граничних 
вредности за полицикличне 
ароматичне угљоводонике 
(PAH) у нестандардном 
седименту у односу на 
измерену количину укупне 
органске материје, што није 
дефинисано основном 
Уредбом  

 
 

ДА  12. 2018.  

22 Уредба о проглашењу 
Споменика природе 
"Тупижничка леденица" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 
42. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о садржини и обрасцу 
захтева за издавање потврде о 
подацима о којима се води 
службена евиденција у области 

Члан 44. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 36/09, 72/09-други 

 
 

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

заштите животне средине ради 
укључивања у систем ЕМАС, 
документацији која се подноси уз 
захтев, садржини и обрасцу 
потврде и садржини, начину 
вођења и изгледу евиденције  

закон, 43/11-УС и 14/16)  

2 Правилник о начину и поступку 
управљања фармацеутским 
отпадом 

Члан 56а став 5. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  03. 2017.  

3 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о листи опасних 
материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање 
врсте документа које израђује 
оператер севесо постројења, 
односно комплекса 

Члан 58. став 2. Закона о заштити 
животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 
72/09-други закон, 43/11-УС и 
14/16)  

 
 

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  

4 Правилник о ближим условима за 
држање опасне хемикалије у 
продајном простору и начину 
обележавања тог простора ("АП") 

Члан 33. став 2. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о садржини плана 
управљања медицинским отпадом 
из установа у којима се обавља 
здравствена заштита људи, начин 
и поступак управљања 
медицинским отпадом  

Члан 56. став 16. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

6 Правилник о изгледу и садржини 
дозволе, врсти и висини 
финансијске гаранције или другог 
инструмента за покриће трошкова 
управљања отпадом 

Члан 64. став 8. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  03. 2018.  03. 2017.  

7 Правилник о обрасцу захтева за 
издавање дозвола за третман 
отпада (складиштење, поновно 
коришћење и одлагање отпада) 

Члан 62. став 6. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  03. 2018.  03. 2017.  

8 Правилник о одређивању научних 
и стручних организација за 
обављање стручних послова, као и 
начину прибављања и 
достављања стручног мишљења  

Члан 28. став 7. Закона о заштити 
животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 
36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11 - УС и 14/16)  

 
 

НЕ 03. 2018.  03. 2017.  

9 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ограничењима и 
забранама производње, стављања 
у промет и коришћења хемикалија 
("АП") 

Члан 49. став 1. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  

10 Правилник о саветнику за 
хемикалије и условима за обуку и 
проверу знања саветника за 
хемикалије ("АП") 

Чл. 34. ст. 3, чл. 35. ст. 3 и чл. 36. 
ст. 3. Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

11 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о дозволама за 
обављање делатности промета, 

Чл. 63. ст. 3., чл. 65. ст. 5. и чл. 72. 
ст. 3. Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

односно дозволама за коришћење 
нарочито опасних хемикалијама 
("АП") 

88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

12 Листа измена и допуна Листи 
активних супстанци у биоцидном 
производу („АП")  

Члан 4. ст. 3. и 6. Закона о 
биоцидним производима 
(„Службени гласник РС", бр. 36/09, 
88/10, 92/11 и 25/15) и члан 6. 
тачка 10) Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РС", бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 
 

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен  

13 Листа измена и допуна Листи 
супстанци које изазивају 
забринутост („АП")  

Члан 43. став 4. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

ДА  06. 2018.  Није 
предвићен  

14 Правилник о условима и начину 
поступања са примерцима које су 
власници пријавили до 1. јуна 
2011. године и њиховим 
потомством, начин пријављивања, 
врсте које се пријављују, услове и 
начин поступања са мртвим 
примерцима, деловима и 
дериватима одређених 
животињских врста које су 
заштићене CITES Конвенцијом 

Члан 87. став 7. Закона о заштити 
природе ( „Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 
14/16)  

 
 

НЕ 06. 2018.  03. 2017.  

15 Правилник о садржини захтева, 
обрасцу и документацији која се 
подноси уз захтев за издавање 

Члан 86а став 11. Закона о 
заштити природе („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 

 
 

НЕ 06. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

дозволе за рад зоолошког врта - испр. и 14/16)  

16 Листа о дoпунама Листе супстанци 
кандидата за Листу супстанци које 
изазивају забринутост ("АП") 

Члан 27. став 3. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

17 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о поступању са 
уређајума и отпадом који садржи 
ПЦБ са упутством за сакупљање и 
одлагање уређаја који садрже PCB 
мање од 5 dm3 који су саставни 
делови других урeђаја 

Члан 52. став 13. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

18 Правилник о врстама отпада које 
се могу третирати у мобилним 
постројењима и врсте мобилних 
постројења за које се издаје 
дозвола за третман отпада 

Члан 37. став 5. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, број 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  03. 2017.  

19 Правилник о упутству за 
сакупљање и одлагање уређаја 
који садрже PCB мање од 5 dm3 
који су саставни делови других 
урeђаја  

Члан 52. став 13. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  03. 2017.  

20 Правилник о: 1) техничким 
захтевима за поједине врсте 
отпада које, у складу са прописима 
европске уније, престају да буду 

Члан 8в став 4. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

отпад (папир, стакло, гума, 
текстил, агрегат и метал), као и 
поступак оцењивања 
усаглашености; 2) техничким 
захтевима за поједине врсте 
отпада које нису обухваћене 
тачком 1) овог става, као и 
поступак оцењивања 
усаглашености; 3) другим 
посебним критеријумима за 
одређивање престанка статуса 
отпада  

14/16)  

21 Правилник о условима које морају 
испуњавати зоолошки вртови , као 
и услови држања, забране и 
ограничења, начин обележавања и 
евидентирања примерака дивљих 
врста животиња у заточеништву  

Члан 86. став 4. Закона о заштити 
природе( „Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 
14/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  03. 2017.  

22 Правилник о критеријумима за 
одређивање нуспроизвода 

Члан 8а став 3. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

23 Правилник о обрасцу извештаја о 
нуспроизводима, начину и 
роковима за његово достављање 

Члан 8 б став 10. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

24 Правилник о поступку за 
предлагање и именовање чланова 

Члан 22. став 5. Закона о 
националним парковима 

 НЕ  06. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

Стручног савета националног 
парка 

("Службени гласник РС", број 
84/15)  

 предвиђен  

25 Правилник о поступку за 
предлагање и именовање чланова 
Савета корисника националног 
парка 

Члан 23. став 5. Закона о 
националним парковима 
("Службени гласник РС", број 
84/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

26 Правилник о граничним прелазима 
на којима се може обављати увоз, 
извоз, унос, износ и транзит строго 
заштићених и заштићених дивљих 
врста, њихових делова и деривата, 
као и услове у погледу њихове 
опремљености и оспособљености 
за обављање тих послова 

Члан 95. став 4. Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 
14/16)  

 
 

НЕ 06. 2018.  03. 2017.  

27 Правилник о прекограничном 
промету и трговини дивљих врста 
биљака и животиња ("АП")  

Члан 94. став 11. тач. 1), 2), 3), 4), 
5), 6),7), 8) и 9) Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/2010, 91/2010 - испр и 
14/2016)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

28 Правилник о вредности дневне, 
вишедневне и годишње дозволе за 
рекреативни риболов за 2019. 
годину 

Члан 42. став 1. Закона о заштити 
и одрживом коришћењу рибљег 
фонда („Службени гласник РС”, 
број 128/14)  

 
 

НЕ  08. 2018.  09. 2018.  

29 Правилник о изменама Правилника 
о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада са листом 

Члан 8. ст 5. и 6. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 

 
 

ДА 09. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

српских стандарда који садрже 
техничке захтеве за категорије и 
компоненте отпада 

14/16)  

30 Правилник о садржини пројеката 
ремедијације и рекултивације  

Члан 24. Закона о заштити 
земљишта ("Сл.гласник РС" бр. 
112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

31 Правилник о листи активности које 
могу да буду узрок загађења и 
деградације земљишта, поступку, 
садржини података, роковима и 
другим захтевима за мониторинг 
земљишта 

Члан 30. став 3. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

32 Правилник о садржини и форми 
извештаја о мониторингу 
земљишта  

Члан 33. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
бр. 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

33 Правилник о садржини пројекта 
заштите и санације животне 
средине током и после коришћења 
природног ресурса као и o поступку 
и условима давања сагласности на 
пројекат 

Члан 15. став 4. Закона о заштити 
животне средине ("Службени 
гласник РС“ бр.135/04, 36/09-
др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-
одлука УС и 14/16)  

 
 

НЕ  09. 2018.  02. 2017.  

34 Правилник о листи мера 
превенције стварања отпада 

Члан 11а став 4. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  09. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

35 Правилник о условима које правно 
лице мора да испуњава, као и 
документацији која се подноси уз 
захтев за добијање овлашћења за 
мониторинг земљишта  

Члан 31. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

36 Правилник о садржини пројеката 
санације и ремедијације, поступак 
и услове давања сагласности на 
пројекат као и документацију која 
се подноси уз захтев за давање 
насласности на пројекте санације и 
ремедијације 

Члан 16. Закона о заштити животне 
средине ("Службени гласник РС“ 
бр.135/04, 36/09-др.закон, 72/09-
др.закон и 43/11-одлука УС и 14/16)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

37 Правилник о садржини и начину 
вођења Катастра контаминираних 
локација,као и врсти, садржини, 
обрасцима, начину и роковима 
достављања података 

Члан 34. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

38 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину и условима 
мерења количине и испитивања 
квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним 
мерењима 

Члан 99. став 4. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 
и 93/12), чл. 17. ст. 4. и чл. 24. ст. 2. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 
72/12, 7/14 - УС и 44/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

39 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о класификацији, 
паковању, обележавању и 
оглашавању хемикалије и 

Чл 10. ст. 4, чл. 16. ст. 6, чл. 17. ст. 
2, чл. 18. ст. 2. и чл. 30. ст. 6. 
Закона о хемикалијама („Службени 
гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 

 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

одређеног производа у складу са 
Глобално хармонизованим 
системом за класификацију и 
обележавање УН („АП")  

93/12 и 25/15)  

40 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о Списку 
класификованих суспстанци ("АП")  

Члан 11. став 3. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

41 Правилника о садржини и начину 
израде карте ерозије  

Члан 34. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2016.  

42 Правилник о садржини Извештаја о 
спровођењу мера и активности 
утврђених у Годишњем програму  

Члан 17. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
бр. 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2016.  

43 Правилник о изменама Правилника 
о Регистру хемикалија („АП")  

Чл. 39. ст. 3., чл. 40. ст. 6. и чл. 42. 
ст. 2. Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

44 Правилника о садржини и начину 
израде педолошке карте  

Члан 34. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2016.  

45 Правилник о садржини Годишњег 
програма заштите земљишта 

Члан 16. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2016.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Управљање заштитом 
животне средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.868.034.000 RSD   

15  133.000 RSD   

06  10.092.000 RSD  (100.000 USD)  
 

Уређен интегрални систем 
заштите, унапређења и 
праћења стања животне 
средине, интегрисана 
политика заштите животне 
средине са економском и 
политиком других сектора и 
обезбеђена здрава животна 
средина и спровођење 
европских стандарда, кроз 
унапређење система заштите 
и побољшања квалитета 
ваздуха, спровођењем 
стратегија, програма, 
планова, законодавства и 
пројеката у области заштите 
животне средине, да би се 
обезбедио неопходан 
напредак у области заштите 
животне средине  

1.ПА.1 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Оперативно 
спровођење 
аутоматског 
мониторинга квалитета 
ваздуха у државној 
мрежи за праћење 
квалитета ваздуха на 
нивоу Републике Србије 
сагласно Закону о 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  68.131.000 RSD   
 

Валидна оцена квалитета 
ваздуха у складу са члан 21. 
Закона о заштити ваздуха у 
свим агломерацијама и 
зонама 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

заштити ваздуха („Сл. 
гл. РС”, бр. 36/09 и 
10/13) и подзаконским 
актима донетим по 
одредбама истог закона  

1.ПА.2 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Оперативна детекција и 
квантификација 
алергеног полена 
сагласно Уредби о 
утврђивању програма 
контроле квалитета 
ваздуха у државној 
мрежи (“Сл. гл. РС” бр. 
58/11) 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  624.000 RSD   
 

Оцена квалитета ваздуха на 
основу концентрација 
алергеног полена у ваздуху; 
препоруке здравствених 
служби за смањење утицаја 
алергена на здравље људи 

1.ПА.3 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Подизање капацитета 
за спровођење 
мониторинга квалитета 
ваздуха укључујући и 
алергени полен 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  10.891.000 RSD   
 

Позитивни резултати 
тестирања и међународних 
компарација; акредитација 
метода у аутоматском 
мониторингу квалитета 
ваздуха; е-Извештавање 
према ЕЕА 

1.ПА.4 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Спровођење 
мониторинга квалитета 
вода и седимента  

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  23.701.000 RSD   
 

Извршен систематски 
мониторинг квалитета 
површинских и подземних 
вода и седимента, праћење, 
анализирање и извештавање 
о акцидентним ситуацијама; 
извршавање међународних 
обавеза из области 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

мониторинга квалитета вода 

1.ПА.5 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Међудржавна сарадња 
у оквиру контроле 
квалитета вода са 
Мађарском и Румунијом  

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  12.991.000 RSD   
 

Наставак међудржавне 
сарадње у оквиру контроле 
квалитета вода на основу 
билатералног водопривредног 
споразума ФНРЈ са 
Мађарском и Румунијом из 
1955. године 

1.ПА.6 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Оперативно 
функционисање 
Националне 
лабораторије са 
калибрационом 
лабораторијом 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  91.394.000 RSD   
 

Функционална Национална 
лабораторија, извршен 
Програм мониторинга статуса 
површинских и подземних 
вода и седимента у складу са 
ОДВ и њеним ћеркама 
директивама; програм 
мониторинга квалитета 
ваздуха и хитно реаговање, 
анализирање и извештавање 
о акцидентним ситуацијама; 
успешно обављена 
калибрација гас анализатора 
у државној мрежи станица за 
аутоматски мониторинг 
квалитета ваздуха 

1.ПА.7 Агенција за заштиту 
животне средине -
Акредитација 
калибрационе 
лабораторије за 
аутоматски мониторинг 
квалитета ваздуха у 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  2.700.000 RSD   
 

Успешно обављена 
калибрација гас анализатора 
у државној мрежи станица за 
аутоматски мониторинг 
квалитета ваздуха 
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државној мрежи за 
праћење квалитета 
ваздуха  

 

1.ПА.8 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Подизање капацитета 
за обављање сложених 
аналитичких поступака у 
Националној 
лабораторији 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  8.200.000 RSD   
 

Стручно и компетентно 
особље оспособљено за 
рутинско обављање сложених 
и високо специјализованих 
аналитичких поступака у 
Националној лабораторији 

1.ПА.9 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Вођење информационог 
система заштите 
животне средине Р. 
Србије укључујући 
Национални регистар 
извора загађивања 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  14.741.000 RSD   
 

Функционалан ИС заштите 
животне средине према 
интерним и екстерним 
стручним корисницима и 
грађанима 

1.ПА.10 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Развој тематских база 
података као 
компонената 
информационог система 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  3.400.000 RSD   
 

Оперативне базе по 
компонентама 

1.ПА.11 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање 
аутоматских процедура 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 

01  3.402.000 RSD   
 

Аутоматске процедуре су 
оперативне 
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за размену података и 
информација по 
тематским целинама 

животне средине за Републику 
Србију  
 

1.ПА.12 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Вођење Екорегистра 
(Националног 
метарегистра за 
информације о животној 
средини) и Open Data 
портала  

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.515.000 RSD   
 

Испуњавање обавеза према 
Националном програму за 
усвајање правних тековина 
ЕУ 

1.ПА.13 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање 
Катастра 
контаминираних 
локација 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  3.902.000 RSD   
 

Успостављен Катастар 
контаминираних локација 

1.ПА.14 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Вођење система за 
праћење токова отпада 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  10.041.000 RSD   
 

Унапређено извештавање о 
токовима отпада 

1.ПА.15 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Инвентар гасова са 
ефектом стаклене 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 

01  1.701.000 RSD   
 

Испуњене обавезе према 
UNFCCC конвенцији 
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баште према UNFCCC 
конвенцији за период 
1990 - 2015 

животне средине за Републику 
Србију  
 

1.ПА.16 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Инвентар основних 
загађујућих материја у 
ваздух према CLRTAP 
конвенцији за период 
1990 - 2015 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  850.000 RSD   
 

Испуњене обавезе према 
CLRTAP конвенцији 

1.ПА.17 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање система 
за праћење 
ефикасности 
коришћења 
материјалних ресурса 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  769.000 RSD   
 

Припремљена и комлетирана 
база података ресурсне 
ефикасности 

1.ПА.18 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање система 
за праћење економских 
инструмената за 
заштиту животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.020.000 RSD   
 

Припремљена и комлетирана 
база података  

1.ПА.19 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Израда информационог 
система биолошког 
диверзитета са Web 

Влада  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 

01  1.134.000 RSD   
 

Израђен информациони 
систем биолошког 
диверзитета са Web 
апликацијом 
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апликацијом Србију  
 

1.ПА.20 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Израда индикатора 
бројности популација 
птица и лептирова 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију 

01  1.134.000 RSD   
 

Припремљена и комлетирана 
база података птица и 
лептирова 

1.ПА.21 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Административна 
подршка Програму 
праћења стања животне 
средине и извештавање 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  18.054.000 RSD   
 

Већи степен ефикасности у 
раду заједничких функција 

1.ПА.22 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Прикупљање података и 
израда индикатора за 6. 
Национални извештај 
Конвенције о биолошкој 
разноликости 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.000.000 RSD   

06  10.092.000 RSD  (100.000 USD)  
 

Израђен 6. Нацинални 
извештај Конвенције о 
биолошкој разноликости 

1.ПА.23 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Прикупљање података и 
израда индикатора за 
Извештај Емералд 
мреже по Бернској 
Конвенцији 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.500.000 RSD   
 

Израђен извештај Бернске 
Конвенције за Савет Европе 
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1.ПА.24 Уређење политике 
заштите животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  97.814.000 RSD   
 

Уређен интегрални систем 
заштите, унапређења и 
праћења стања животне 
средине, интегрисана 
политика заштите животне 
средине са економском и 
политиком других сектора и 
обезбеђена здрава животна 
средина и спровођење 
европских стандарда, кроз 
унапређење система заштите 
и побољшања квалитета 
ваздуха, спровођењем 
стратегија, програма, 
планова, законодавства и 
пројеката у области заштите 
животне средине, да би се 
обезбедио неопходан 
напредак у области заштите 
животне средине  

1.ПА.25 Инспекција за заштиту 
животне средине, 
рибарство и заштиту од 
јонизујућих зрачења 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију 

01  127.273.000 RSD   
 

Боља примена прописа из 
области животне средине, 
рибарства и јонизујућих 
зрачења 

1.ПА.26 Администрација и 
управљање 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 

15  133.000 RSD   

01  545.152.000 RSD   
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Србију  

1.ПА.27 Подршка раду Агенције 
за заштиту од 
јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност 
Србије 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  110.000.000 RSD   
 

Јачање радијационе и 
нуклеарне сигурности; 
континуирано праћење нивоа 
радиоактивности у животној 
средини  

1.ПА.28 Зелени Фонд Републике 
Србије - Интервентне 
мере у ванредним 
околностима 
загађивања животне 
средине и друге 
интервентне мере 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  550.000.000 RSD   
 

Отклањање ризика и 
последица по животну 
средину у ванредним 
околностима загађивања 
животне средине 

1.ПА.29 Зелени Фонд Републике 
Србије - Подршка 
пројектима цивилног 
друштва у области 
заштите животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  35.000.000 RSD   
 

Популаризација, подстицање 
и јачање свести и знања о 
значају заштите животне 
средине; решавање 
појединачних проблема у 
области заштите животне 
средине 

1.ПА.30 Зелени Фонд Републике 
Србије - Подстицање 
реализације 
образовних, 
истраживачких и 
развојних студија и 
пројеката у области 
заштите животне 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  50.000.000 RSD   
 

Реализација образовних, 
истраживачких и развојних 
студија и пројеката у области 
заштите животне средине 
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средине 

1.ПК.1 Измирење преузетих 
обавеза Фонда за 
заштиту животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  70.000.000 RSD   
 

Унапређење стања животне 
средине кроз реализацију 
пројеката; побољшање 
информисања и образовања 
о стању животне средине кроз 
реализацију пројеката 

2 Заштита природе Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  769.871.000 RSD   
 

Заштита дивљих врста и 
станишта; спречавање 
нелегалних активности 
везаних за дивље врсте и 
станишта; повећање 
површина под заштитом  

2.ПА.1 Уређење система 
заштите природе и 
очувања 
биодиверзитета 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  133.273.000 RSD   
 

Осигурање повољног стања и 
целовитости еколошки 
значајних подручја; праћење и 
управљање популацијама 
дивљих врста и станишта, као 
и заштита угрожних врста од 
међународног значаја 

2.ПА.2 Подстицаји за програме 
управљања заштићеним 
природним добрима од 
националног интереса 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  230.000.000 RSD   
 

Одговорно управљање 
заштићеним подручјима и 
делом еколошке мреже  
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2.ПА.3 Подршка раду Завода 
за заштиту природе 
Србије 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  180.000.000 RSD   
 

Вредновање природних 
вредности и припрема 
стручне основе за заштиту; 
истраживање и прикупљање 
података за еколошку мрежу и 
оцена прихватљивости 

2.ПА.4 Зелени Фонд Републике 
Србије - Пошумљавање 
у циљу заштите и 
очувања предеоног 
диверзитета 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  70.000.000 RSD   
 

Утврђивање локација, 
издвајање и постављање 
огледних површина - поља 
где ће се вршити 
пошумљавање; утврђивање 
начина санације површина 
ван заштићених подручја 

2.ПК.1 Заштита и очување 
строго заштићених 
врста популација твора 
и миграторних врста 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  6.598.000 RSD   
 

Ревизија статуса и стања 
популацијa степског твора 
Mustela eversmanni у Србији и 
истраживање присуства 
Европске јегуље у 
риболовним водама Србије; 
маркирање путева кретања и 
идентификација бројности 
миграторних врста 

2.ПК.2 Успостављање Натура 
2000 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  5.000.000 RSD   
 

Припрема предлога листе 
Натура 2000 подручја; 
спровођење Плана о 
имплементацији директива 
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2.ПК.3 Локални развој отпоран 
на климатске промене 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  30.000.000 RSD   
 

Унапређење доступности 
података у циљу подршке и 
мониторинга развоја отпорног 
на климатске промене на 
нивоу локалних самоуправа; 
подршка новим, иновативним 
техничким решењима и 
пословним моделима за 
подстицање развоја отпорног 
на климатске промене на 
нивоу локалних самоуправа  

2.ПК.4 Санација, затварање и 
рекултивација депоније 
јаловине (шљаке) из 
топионице у Зајачи 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  90.000.000 RSD   
 

Трајна санација и затварање 
депоније јаловине (шљаке) 

2.ПК.5 Примена Европске 
конвенције о пределу на 
територији Шумадије, 
Поморавља и Јужног 
Баната 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  25.000.000 RSD   
 

Развој и употреба 
методологије за примену 
Европске конвенције о 
пределу кроз мапирање, 
анализу и израду планова 
валоризације предела; развој 
мреже за коришћење и 
примену Европске конвенције 
о пределу  

3 Интегрисано 
управљање отпадом, 
хемикалијама и 
биоцидним 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 

01  3.028.271.000 RSD   

06  192.242.000 RSD   
 

Подстицање поновне 
употребе и искоришћавања 
отпада као секундарне 
сировине или за добијање 
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производима Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

енергије и подстицање 
производње биоразградивих 
кеса 

3.ПА.1 Уређење система 
управљања отпадом и 
отпадним водама 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  58.170.000 RSD   
 

Унапређење система заштите 
и побољшања квалитета вода  

3.ПА.2 Уређење система 
управљања 
хемикалијама и 
биоцидним 
производима 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  36.565.000 RSD   
 

 

3.ПА.3 Зелени Фонд Републике 
Србије - Подстицаји за 
поновну употребу и 
искоришћење отпада 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  2.190.000.000 RSD   
 

Подстицање поновне 
употребе и искоришћавања 
отпада као секундарне 
сировине или за добијање 
енергије и подстицање 
производње биоразградивих 
кеса 
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3.ПК.1 Трајно збрињавање 
историјског отпада 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  100.000.000 RSD   
 

Трајно збрињавање 
историјског отпада 

3.ПК.2 Стабилизација и 
проширење депоније 
Дубоко 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  106.586.000 RSD   
 

Санација клизишта и 
проширење тела депоније 
како би депонија 
функционисала у пуном 
капацитету 

3.ПК.3 ИПА 2013 - Животна 
средина и климатске 
промене 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

06  23.741.000 RSD   

01  3.368.000 RSD   
 

Јачање институционалних 
капацитета за 
имплементацију 
законодавства ЕУ; 
успостављање законског 
оквира за имплементацију ЕУ 
регулативе и мониторинг и 
извештавање према 
захтевима Директиве ЕУ у 
области климатских промена; 
изградња институција и 
унапређење инфраструктуре 
у области животне средине 
кроз побољшање процеса 
планирања и спровођење 
закона из области животне 
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средине усклађених са 
захтевима ЕУ  

3.ПК.4 ИПА 2010 - Подршка 
општинама у Републици 
Србији у припреми и 
спровођењу 
инфраструктурних 
пројеката (МИСП 2010) 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  80.139.000 RSD   
 

Изграђена Линија муља у 
оквиру постројења за третман 
отпадних вода 

3.ПК.5 ИПА 2014 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 
неалоцирана средства 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

06  97.600.000 RSD   

01  976.000 RSD   
 

Израђени специфични 
планови за имплементацију 
директива из сектора животне 
средине; ревизија 
вишегодишњег инвестиционог 
и финансијског плана за 
животну средину  

3.ПК.6 Успостављање 
регионалног система за 
управљање отпадом 
Бањица 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  5.000.000 RSD   
 

Успостављање регионалног 
система за управљање 
комуналним отпадом у 
региону Бањица који чине 
општине Нова Варош, Прибој 
, Пријепоље и Сјеница 

3.ПК.7 Изградња главног 
колектора за ППОВ 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 

01  180.000.000 RSD   
 

Главни колектор у функцији 
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Лесковац животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

3.ПК.8 Техничка помоћ у 
припреми пројектне 
документације за 
инфраструктурне 
пројекте у области 
животне средине 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  100.000.000 RSD   
 

Изградња потребне 
инфраструктуре како би се 
испунили стратешки планови 
за подсектор - отпада и 
отпадних вода 

3.ПК.9 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 - 
неалоцирана средства 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

06  70.901.000 RSD   

01  4.529.000 RSD   
 

Испуњење захтева ЕУ и 
националних стандарда 
везано за управљање муљем 
из отпадних вода; 
Усклађивање са 
законодавством ЕУ, кроз 
унапређење стратешког и 
институционалног оквира 

3.ПК.10 Пројекти испитивања 
квалитета вода и 
седимената 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију 
 

01  22.075.000 RSD   
 

Утврђивање степена 
загађености Дунава, Саве, 
Тисе; добијање прецизнијих 
података о степену 
загађености површинских и 
подземних вода 
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3.ПК.11 Подршка успостављању 
примарне сепарације 
комуналног отпада у 
четири региона 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију 

01  40.863.000 RSD   
 

Израђена линија за 
сепарацију отпада у два 
регионална система за 
управљање отпадом 

3.ПК.12 Подршка јединицама 
локалне самоуправе у 
изради и реализацији 
пројеката санације и 
рекултивације депонија 
и сметлишта 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  100.000.000 RSD   
 

Подршка јединицама локалне 
самоуправе у изради 
пројеката санације, 
затварања и рекултивације 
несанитарних депонија 
(сметлишта); Подршка 
јединицама локалне 
самоуправе у реализацији 
пројеката санације, 
рекултивације и затварања 
несанитарних депонија 
(сметлишта) 

4 Програм финансиран од 
стране међународних 
заједница у области 
заштите животне 
средине 

Орган   06  31.494.709 RSD  (312.076 USD)  

06  169.925.889 RSD  (1.422.212 EUR)  
 

 

4.ПК.1 ИПА 2014 Стратегија за 
борбу против 
климатских промена са 
акционим планом („АП“)  

Влада   
 

06  86.289.889 RSD  (722.212 EUR)  
 

Усвајање Стратегије и 
Акционог плана 
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4.ПК.2 Израда Трећег 
националног извештаја 
и Другог двогодишњег 
ажурираног извештаја 
Републике Србије 
према Оквирној 
конвенцији УН о 
промени климе  

Орган   
 

06  21.495.960 RSD  (213.000 USD)  
 

Усвајање Трећег националног 
извештаја и Другог 
двогодишњег ажурираног 
извештаја Републике Србије 
према Оквирној конвенцији 
УН о промени климе 

4.ПК.3 Пројекат План 
искључивања из 
употребе HCFC 
супстанци (супстанци 
Анекса Ц/I 
Монтреалског 
протокола) 

Орган   
 

06  9.998.749 RSD  (99.076 USD)  
 

Смањење потрошње HCFC у 
складу са усвојеним Планом 
искључивања; 35 % редукција 
у односу на базну потрошњу 
до 2020. године  

4.ПК.4 ЕНВАП пројекат 
,,Припреме за 
преговоре о приступању 
Републике Србије ЕУ, 
фаза 3/ Програм 
приступања у области 
заштите животне 
средине 3 (ENVAP3) 

Орган   
 

06  83.636.000 RSD  (700.000 EUR)  
 

Министарство је 
припремљено за предстoјеће 
преговоре са ЕУ 

 
 

 
 
 
 
 


