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СИСТЕМ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА   НА

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ

Члан 36. Законa о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.
135/2004) :

� „Процена утицаја пројекта на животну средину врши се за пројекте
који се планирају и реализују у простору, укључујући промене
технологије, реконструкцију, проширење капацитета или престанак
рада који могу довести до значајног загађивања животне средине или
представљају ризик по здравље људи“

� „Процена утицаја пројекта на животну средину је саставни део
техничке документације без које се не може приступити извођењу
пројекта и врши се у складу са поступком прописаним посебним
законом“
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Предмет уређивања Закона о процени утицаја

Члан 1. Законaо процени утицаја на животну средину:

„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, надзор и

друга питања од значаја за процену утицаја на животну

средину.“

Значење израза

� „пројекат јесте:

� извођење грађевинских радова, уградња инсталација,
постројења и опреме, њихова реконструкција, уклањање
и/или промена технологије, технологије процеса рада,
сировине, репроматеријала, енергената и отпада;

� остале интервенције у природи и природном окружењу
укључујући радове који обухватају експлоатацију
минералних сировина“
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Пројекти за које се врши процена утицаја

� Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.
84/2005) је дефинисано за које се пројекте обавезно врши
процена утицаја (Листа I) а за које надлежни орган, по захтеву
носиоца пројекта, разматра и доноси одлуку о потреби процене
утицаја (Листа II).

� Уколико пројекат није на предметним листама носилац
пројекта нема обавезу процене утицаја

Критеријуми

� На основу делатности
� На основу капацитета
� На основу локације
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Директивама Европске уније предвиђена је листа делатности 
за које се, без обзира на капацитет, врши процена утицаја:

• нуклеарне електране и нуклеарна постројења
• термоелектране
• рафинерије нафте
• хемијска индустрија
• експлоатација руда минерала
• прерађивачка индустрија
• производња и коришћење азбеста
• индустрија мотора и саобраћајних средстава
• постројења за уништавање отпада

Обавезна процена утицаја

� Чланом 18. Законa о процени утицаја на животну средину
утврђено је да је студија о процени утицаја саставни део
документације потребне за прибављање дозволе или
одобрења за почетак извођења пројекта (изградња,
извођење радова, промена технологије, промена делатности
и друге активности).
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Фазе у поступку процене утицаја

� одлучивање о потреби процене утицаја, за пројекте који

се налазе на Листи II односно за пројекте за које се може

захтевати процена утицаја;

� одређивање обима и садржаја студије о процени 
утицаја;

� одлучивање о давању сагласности на студију о процени 
утицаја.

Одлучивање о потреби процене утицаја

� Обавезе носиоца пројекта:
1. подноси надлежном органу захтев за одлучивање о потреби

процене утицаја у складу са прописаном садржином.
2. у прилогу захтева доставља податке и документацију од

значаја за процену могућих утицаја пројекта на животну
средину.

� Обавезе надлежног органа / учешће и улога
заинтересованих органа и организација и јавности.

� Жалба против одлуке надлежног органа.
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Израда студије о процени утицаја - међуфаза

� Овлашћење за израду студије о процени утицаја.

� Обавезан садржај студије о процени утицаја.

� Прилози уз студију о процени утицаја.

� Пропис који ближе дефинише садржај студије о процени

утицаја.

Одлучивање о давању сагласности на студију о 
процени утицаја

� рок за подношење захтева за давање сагласности на студију о
процени утицаја, од стране носиоца пројекта надлежном органу –
обавеза носиоца пројекта.

� надлежни орган / пријем захтева и студије / јавни увид,
презентација и јавна расправа о студији о процени утицаја.

� учешће носиоца пројекта у презентацији и јавној расправи –
обавеза носиоца пројекта.

� надлежни орган / преглед мишљења заинтересованих органа и
организација и заинтересоване јавности / предлози за измене и
допуне студије о процени утицаја.
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Ажурирање студије о процени утицаја на животну 
средину

� Носилац пројекта дужан је да са извођењем пројекта
отпочне у року од две године од дана пријема одлуке о
давању сагласности на студију о процени утицаја.

� По истеку овог рока, на захтев носиоца пројекта, надлежни
орган може донети одлуку о изради нове студије о процени
утицаја или ажурирању постојеће студије о процени
утицаја.

Провера испуњености услова из сагласности на 
процену утицаја

Чланом 31. Законa о процени утицаја на животну средину је
прописано:

„ У поступку техничког прегледа за пројекте за које је дата
сагласност на студију о процени утицаја утврђује се да ли су
испуњени услови из одлуке о давању сагласности на студију
о процени утицаја, у складу са законом којим се уређује
изградња објеката.
Надлежни орган именује лице које учествује у раду комисије
за технички преглед.
Употребна дозвола не може се издати ако нису испуњени
услови из одлуке о давању сагласности на студију о процени
утицаја.“
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Postoje ći sistem zaštite 
i kvalitet 

životne sredine

Blizina područja koja su 
pod posebnim merama

zaštite

Namena postojećih 
objekata

Postojeće aktivnosti na tom 
području

Prostorni plan grada i 
područja  i plan razvoja u

budućnosti

Karakteristike kori šćenog 
zemljišta

Karakteristik
e lokacije

Faktori koji 
se odnose 
na lokaciju

ФАКТОРИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЛОКАЦИЈУ

Obavezna 
procena na

osnovu 
delatnosti

Posebne 
regionalne 
zakonske 
odredbe

POSTUPAK 
PROVERAVANJA

Obavezna 
procena na 

osnovu 
kapaciteta

Postojanje 
posebnog 

režima zaštite

PROCENA UTICAJA

Faktori 
vezani za 
projekat

Faktori 
vezani za 
lokaciju

Faktori koji 
definišu uticaj 

i širinu 
delovanja

Ne postoji zahtev 
za procenom 

uticaja

Da

Da

Da

Da
Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne


