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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 501 - 1 

23. априла 2003. године 

НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

БЕОГРАД 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 

22. априла 2003. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, који вам на 

основу члана 163. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 

достављамо на даљи поступак. 

За представника у Народној скупштини Републике Србије одређен је 

Ненад Чанак , председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 

Прилог: Предлог закона . 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 1. 

у Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС" ; бр. 66/9], 
83/92, 53/93 , 67/93, 48/94, 44/95, 53/95), у члану 61. у став 4. на крају реченице тачка 
се замењује запетом и додају се речи : "односно аутономна покрајина". 

Члан 2. 

у члану 120а у ставу 2. речи: "Покрајинског завода за заштиту природе са 
седиштем у Новом Саду" , бришу се. 

Члан 3. 

После члана 120а, додаје се нови члан 120б који гласи: 

"120б 

За терИТОрИЈУ Аутономне Покрајине Војводине, Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине основаће организацију за заштиту природе - Покрајински 

завод за заштиту природе . 

Даном почетка рада, организација из става 1. овог члана, преузима права, 
обавезе, запослене и средства организационе јединице - одељења у Новом Саду 

Завода за заштиту природе Србије." 

Члан 4. 

Организациона јединица-одељење у Новом Саду Завода за заштиту природе 

Републике Србије, не може да отуђује имовину, врши статусне промене, ни да 

запошљава нове раднике од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије" . 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење овог закона, садржан је у члану 72. став 1. тачка 
5. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и 
обезбеђује систем заштите животне средине, заштиту и унапређење биљног и 

животињског света, као и у члану 73. став]. тачка 2. Устава Републике Србије, 

којим је прописано да Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште 

акте. 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Чланом 29. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању одређених надлежности, 
прописано је да аутономна покрајина, преко својих органа оснива Покрајински 

завод за заштиту природе. Враћање статуса Покрајинском заводу за заштиту 

природе, као самосталном заводу, обезбедило би се ефикасније обављање послова 

заштите, унапређења и одрживог коришћења природних добара на територији АП 

Војводине. 

Међутим, Покрајински завод за заштиту природе са седиштем у Новом 

Саду, постојао је од 1966. године до 1992. године, када је Законом о изменама и 
допунама Закона о заштити животне средине од 1992. године ("Службени гласник 
РС", бр. 83/92), постао организациона јединица-одељење Завода за заштиту 

природе Србије са седиштем у Београду. С обзиром да је једино целисходно 

решење преузимање одељења у Новом Саду Завода за заштиту природе Србије и 

враћање под ингеренцију Покрајине, предлажу се измене и допуне Закона о 

заштити животне средине. 

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПР АВНИХ ИНСТИТУТА 

Чланом 1. предлаже се да средства за вршење послова заштите природних 
добара за територију аугономне покрајине, обезбеђује аугономна покрајина. 

Чланом 2. предлаже се да се у члану 120а бришу речи Покрајинског завода 
за заштиту природе са седиштем у Новом Саду. 

Чланови 3. и 4. имају карактер прелазних и завршних одредби. Предлаже се 
да се у законски текст унесе одредба којим би се дозволило да новосновани 

Покрајински завод за заштиту природе, преузме права, обавезе, запослене и 

средства организационе јединице- одељења у Новом Саду Завода за заштиту 

природе Србије. Такође организациона јединица-одељење у Новом Саду Завода за 

заштиту природе Републике Србије, не може да отуђује имовину, врши статусне 

промене, ни да запошљава нове раднике од дана ступања на снагу овог закона. 



ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За спровођеље овог Закона није потребно обезбедити додатна средства у 

буџету Републике Србије, с обзиром да су предвиђена средства за рад 

организационе јединице-одељеља у Новом Саду, која би се пренела Покрајини. 

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 61. 

Организација за заштиту природе врши следеће послове заштите природних 
добара а нарочито: 

1) истраживаље и проучаваље из домена заштите и унапређеља природних 
добара ради стављаља под заштиту, спровођеља режима заштите, припремаље 

елабората за предлагаље заштите и вредноваље природних добара; 

2) праћеље стања угрожености природних добара и предлагање мера љихове 
заштите; 

3) утврђивање услова заштите и давање података о заштићеним природним 
добрима у поступку израде просторних и урбанистичких планова, односно основа 

(шумских, водопривредних, ловнопривредних, риболовних и др.); 

4) припремање стручних предлога, анализа, експертиза и упутстава за 

одређивање мера очувања и заштите природних добара надлежном органу у 

поступку оцене (верификације) анализе утицаја на животну средину из члана 16. 
овог закона; 

5) израду документације и извођеље радова који се односе на биолошку и 
техничку заштиту, уређење и презентацију заштићених природних добара која су 

јој поверена на старање; 

6) пружање стручне помоћи имао цима заштићених природних добара и 
остваривање сарадње са научним, стручним, васпитно-образовним, културним и 

другим организацијама. 

7) популаризацију заштите природе, вршење информационо-
документационих послова, сарадња са међународним организацијама за заштиту 

природе и вршење других послова утврђених прописима; 

Организација за заштиту природе је правно лице. 

Организација за заштиту природе је установа. 

Средства за вршење послова заштите природних добара из става 1. овог 
члана обезбеђује Република, ОДНОСНО АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА. 



Члан 120а 

Влада Републике Србије основаће организацију из члана 61. овог закона до 
31. децембра 1992. године. 

Средства за оснивање и рад организације из става 1. овог члана чине 

средства Републичког завода за заштиту природе са седиштем у Београду, 

ПОlсрајНIIСICОF завода за заштнту природе са седнштем у Новом Саду и 

Покрајинског завода за заштиту природе и животне средине са седиштем у 

Приштини са билансним стањем на дан одређен актом о њеном оснивању. 

Организација из ства 1. овог члана преузеће, даном почетка рада, средства, 
права и обавезе завода из става 2. овог члана, као и запослене у тим заводима. 

Средства из става 2. овог члана су у државној својини. 

Члан 120б 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ А УТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОСНОВАЂЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА 

ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ. 

ДАНОМ ПОЧЕТКА РАДА, ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ПРЕУЗИМА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ, ЗАПОСЛЕНЕ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ - ОДЕЉЕЊА У НОВОМ САДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 

СРБИЈЕ. 

НАПОМЕНА: Законом о изменама и допунама Закона о заштити животне 

средине, предложени су и нови чланови 4. и 5. 

Члан 4. 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА-ОДЕЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ ЗАВОДА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НЕ МОЖЕ ДА ОТУЂУЈЕ 
ИМОВИНУ, ВРШИ СТА ТУСНЕ ПРОМЕНЕ, НИ ДА ЗАПОШЉАВА НОВЕ 

РАДНИКЕ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

Члан 5. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У "СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ". 


