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Резиме: У овом раду даје се кратак преглед законске регулативе везан за заштитну животне средине са 

аспекта начела јавности односно учешћа јавности у одлучивању у проценама утицаја на животну 

средину. Од велике је важности да јавност буде упућена, у своја законски регулисана права, и да сходно 

томе учествује активно у доношењу одлука везаних за животну средину и екосистем у коме живе. 

Подизањем и јачањем свести јавности кроз систем образовања и васпитања, научноистраживачког и 

технолошког развоја, усавршавања у процесу рада, јавног информисања и популаризације заштите 

животне средине постиже се активно учешће јавности у одлучивању у проценама утицаја на животну 

средину. 

Кључне речи: јавност, животна средина, јавни увид, утицај 

PUBLIC BODY AND DECISION-MAKING IN ENVIRONMENTAL 

IMPACT ASSESSMENTS 

Abstract: This work provides a brief overview of environmental regulations from the public's point of view or 

public participation in decision-making in environmental impact assessments. It is imperative that the public be 

informed, in its legally regulated rights, and to participate accordingly actively in decision-making related to the 

environment and the ecosystem in which they live. By raising and strengthening public awareness through the 

system of education and education, scientific research and technological development, improvement in the 

process of work, public information and popularization of environmental protection, active public participation 

in decision-making in environmental impact assessments is achieved. 
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1. УВОД   

Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне 

средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и 

анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни 

утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, 

воду, ваздух, климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових 

чинилаца, као и утврде и предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, 

смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката [1]. Процена 

утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, 

туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних 

делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у 

заштићеној околини непокретног културног добра.  

Само један од примера колико је битно питање процене утицаја на животну 

средину представљају процеси планирања и пројектовања постројења за пречишћавање 

отпадних вода (ППОВ). Пречишћавање отпадних вода је императив за будући развој 

Србије на путу европских интеграција. Стање у овој области у Србији је лоше, јер иако 

постоје пречистачи отпадних вода, велики градови попут Београда и Новог Сада немају 

ППОВ. Јавност треба на време бити обавештена о великим пројектима попут изградње 
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ППОВ-а јер такви пројекти могу имати, не само утицај на животну средину, тј 

екосистем, него и на здравље људи. А сви становници Републике Србије имају права на 

здраву животну средину. 

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 [2]. Подаци о стању животне 

средине су јавни.  

Jaвност обухвата једно или више физичких или правних лица, њихова удружења, 

организације или групе [1]. Начело јавности: У циљу информисања јавности о 

одређеним плановима и програмима и о њиховом могућем утицају на животну средину, 

као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме и доношења или 

усвајања планова и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и 

после усвајања плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те 

планове и програме или њихове измене [3]. 

Народна скупштина Републике Србије ратификовала је Архуску конвенцију [4], 

односно усвојила је Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, 

учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне 

средине 2009. године [5]. Као међународни инструмент заштите животне средине ова 

конвенција садржи три групе правила која се односе на: 

 право грађана на доступност информација; 

 право грађана да учествују у доношењу одлука о животној средини; 

 права на правну заштиту у случају када су претходна два права повређена. 

Говорећи о учешћу јавности у процесима одлучивања када се ради о проценама 

утицаја на животну средину, јавља се читав низ проблема. Првенствено недовољна 

обавештеност грађана, минимално интересовање за проблеме заједнице, као и 

недостатак знања о појединим областима. У свим бившим социјалистичким земљама 

каква је и Србија, грађани имају значајне резерве према неформалним, али и према 

формалним облицима сопственог учешћа у управљању јавним пословима, будући да у 

овим земљама, наслеђена политичка култура не вреднује позитивно такав вид 

грађанског ангажмана у јавном животу [6]. У Члану 6 [2] дефинисан је појам јачања 

свести који подразумева активно учешће државних органа, научних установа, установа 

у области образовања, здравства, информисања, културе који у склопу својих 

делатности подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају заштите животне 

средине. Овај процес се обезбеђује кроз систем образовања и васпитања, 

научноистраживачког и технолошког развоја, усавршавања у процесу рада, јавног 

информисања и популаризације заштите животне средине.  

Проблематика учешћа јавности је недовољно заступљена, не посвећује јој се 

довољна пажња и не обрађује се на адекватан начин. Самим тим дешава се да поједине 

одлуке у склопу процена утицаја на животну средину прођу без активног учешћа 

заинтересоване јавности у њима. Ово представља значајан проблем јер у свим 

демократским друштвима се подстиче учешће јавности у доношењу одлука од јавног 

значаја.  
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2. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ОДЛУЧИВАЊУ У ПРОЦЕНАМА УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Чланом 2 [1] дефинишу се појмови студије заштите животне средине и 

заинтересоване јавност. Студија о процени утицаја на животну средину јесте документ 

којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова 

осетљивост на одређеном простору и међусобни утицаји постојећих и планираних 

активности, предвиђају непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце 

животне средине, као и мере и услови за спречавање, смањење и отклањање штетних 

утицаја на животну средину и здравље људи. 

Заинтересована јавност обухвата јавност на коју пројекат утиче или је вероватно да 

ће утицати укључујући и невладине организације које се баве заштитом животне 

средине и евидентиране су код надлежног органа. Такође члан 3, став 26 и 28 [2] се 

ближе дефинише заинтересована јавност: обухвата јавност на коју утиче или може 

утицати план или програм и/или која има интерес у доношењу одлука које се односе на 

заштиту животне средине, укључујући невладине организације које се баве заштитом 

животне средине и које су евидентиране код надлежног органа. 

Стање животне средине и доношење одлука треба да буде доступно јавности и да 

јавност правовремено буде упућена у проблематику и могућност учешћа у доношењу 

одлука. Овакав став је дефинисан у члану 9, став 10 [2]: 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. Информисаност је предуслов било 

каквог учешћа грађана у процесу одлучивања. 

Информисање и учешће јавности у одлучивању у питањима из области животне 

средине у Србији је још увек недовољно. Национални програм заштите животне 

средине као разлог томе наводи: непостојање стратешког приступа, недовољну 

доступност информација, ограничен интерес медија и још увек недовољне могућности 

за учествовање грађана у одлучивању о животној средини [5]. 

Обавеза органа локалне самоуправе да обезбеде јавност рада и пруже информације 

о свом раду само су елементарни или почетни кораци у остваривању, по обиму и 

смислу далеко ширег права грађана на непосредно учешће у процесу управљања на 

локалном нивоу [1]. Члан 9, став 11 [2]: Начело заштите права на здраву животну 

средину и приступа правосуђу – грађанин или групе грађана, њихова удружења, 

професионалне или друге организације, право на здраву животну средину остварују 

пред надлежним органом, односно судом, у складу са Законом. 

У члану 81[2] у потпуности су објашњена сва права и могућности учешћа јавности 

у процесима одлучивања за процене утицаја на животну средину: Јавност и 

заинтересована јавност има право да, у складу са законом, учествује у поступку 

доношења одлука о: 

 стратешкој процени утицаја планова и програма на животну средину 

 процени утицаја пројеката чија реализација може довести до загађивања 

животне средине или представља ризик по животну средину и здравље људи 

 одобрење за рад нових или постојећих инсталација 

 изради, измени, допуни, прегледу и усвајању планова квалитета ваздуха, 

регионалних и локалних планова управљања отпадом, односно планова 
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управљања опасним отпадом, националног плана за управљање отпадом, 

програма превенције отпада, акционих планова заштите од буке у животној 

средини, као и плана заштите вода од загађивања.  

Начин излагања и стављања на увид студија о процени утицаја дефинисани су 

Чланом 2 [7]: Излагање студије о процени утицаја на јавни увид врши се у року од 

седам дана од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја. 

Излагање студије о процени утицаја на јавни увид се оглашава у дневном, односно 

локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити 

захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје најмање 20 дана 

од дана обавештавања. 

Учешће јавности у погледу стратешке процене утицаја се обезбеђује излагањем 

просторног и урбанистичког плана, односно другог плана или програма дефинисаног 

Законом на јавни увид. Када се процењује утицај пројекта на животну средину 

презентује се јавно пројекат и организује јавна расправа. Током јавне расправе, носилац 

пројекта, односно израђивач процене утицаја на животну средину, у форми јавне 

презентације упознаје учесника са садржајем и образлаже битна решења, смернице и 

мере утврђене предметном студијом. У току јавне расправе сва присутна правна и 

физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику могу их образложити. 

Надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе на основу 

мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доставља 

носиоцу пројекта преглед мишљења са предлозима за измене и допуне о студији 

процене. Такође, јавност може да учествује у одлучивању о пуштању у рад нових, 

односно постојећих постројења. Тела државне управе или локалне самоуправе су 

надлежна за доношење одлука које имају или могу имати утицај на животну средину. 

Неопходно је обавестити јавност и обезбедити довољно информација које су потребне 

за њихово учешће. Јавност мора бити обавештена о делатности о којој се доноси 

одлука, о значају могуће одлуке, о планираном поступку деловања (почетак, могућност 

учешћа у јавним расправама, адресе за упућивање примедби и питања)[8].  

Грађани и заинтересована јавност немају довољно сазнања и искуства у вези са 

одређеним пројектима, стога се невладине организације најчешће залажу да се јавност 

упозна са Законима и појмовима везаним за заштиту животне средине, да би могли 

активно да учествују у доношењу одлука. 

Средства савремене политике животне средине су регулативне мере, забране и 

ограничења, процена утицаја на животну средину, економске мере, лиценце и дозволе, 

учешће јавности у доношењу одлука и др. И поред свих напора за очувањем животне 

средине, економски развој утиче на њу и ствара одређене последице па је због тога 

данас све актуелније питање умањења штете и њене накнаде и зато грађанско право 

представља један од најзначајнијих инструмената за заштиту и унапређење животне 

средине и рационалну употребу природних ресурса [9]. 

На основу анализа које су спроведене [10] долази се до закључка да органи јавне 

власти својим деловањем не промовишу основне принципе доброг управљања као 

основе за изградњу отворене државе тј не обезбеђују минимум стандарда 

транспарентности, одговорности и партиципативности у креирању и спровођењу јавних 

политика и прописа. 

3. ЗАКЉУЧАК 
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У Србији су законодавним оквиром јасно дефинисани постулати учешћа јавности у 

поступцима процене утицаја на животну средину. Посебно је битно напоменути Начело 

јавности и нагласити да јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после 

усвајања плана и програма, имати приступ информацијама које се односе на те планове 

и програме или њихове измене. Ипак велики проблем првенствено је везан за 

недовољно информисање грађана од стране Власти. Они нису упознати са већином 

пројеката или одлука у чијем доношењу могу учествовати. Самим тим не могу знати да 

ли ће неки пројекат утицати на њихову животну средину или екосистем. Стога је од 

највеће важности подизати свест грађана и упућивати их на невладине организације, 

које су у току са потенцијалним проблемима и одлукама које иду на јавне расправе.   
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кроз пројекат број 451-03-68/2020-14/200156: "Иновативна научна и уметничка 
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