ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА
Члан 1.
У Закону о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС”, број 36/09), у члану
37. став 2. тачка 2) мења се и гласи:
,,2) квантификовану процену ефеката политика и мера из тачке 1) овог
става у односу на емисије загађујућих материја из 1990. године која се узима
као референтна”.
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
,,Информације које се стављају на увид јавности морају да буду јасне,
разумљиве, лако доступне и дате правовремено.”
Члан 2.
Члан 41. мења се и гласи:
,,Члан 41.
Влада прописује:
1) граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздуху из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање;
2) начин, поступак, учесталост и методологију мерења емисије
загађујућих материја;
3)

критеријуме за успостављање мерних места за мерење емисије;

4) поступак вредновања резултата мерења емисије и усклађеност са
прописаним нормативима;
5)
емисије;

садржај извештаја о извршеним мерењима емисије и билансу

6) начин
достављања
података
о
емисијама
информационог система и рокове достављања података.

за

потребе

Актом из става 1. овог члана могу се, за постојеће изворе загађивања
ваздуха, прописати дозвољена прекорачења граничних вредности емисије
одређених загађујућих материја и одредити рок у коме се те вредности морају
смањити на ниво граничних вредности емисије.”
Члан 3.
Члан 42. мења се и гласи:
,,Члан 42.
Влада прописује граничне вредности емисије загађујућих материја из
постројења за сагоревање имајући у виду врсту, капацитет, старост, планирани
радни век постројења и гориво које се у њему користи, као и методе, начин
мерења емисије загађујућих материја, критеријуме за избор мерних места,
начин провере тачности мерења (контролна мерења и калибрација), начин
обраде резултата мерења, начин и рокове за достављање података и поступак
одређивања укупне годишње емисије из постројења за сагоревање.”
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У члану 47. додаје се став 2, који гласи:
,,Влада утврђује максималне националне емисије из става 1. овог члана,
и то: максималне националне емисије у 1990. и 2010. години; процењене
максималне националне емисије у 2020. години; проценат смањења
максималних националних емисија у 2020. години у односу на референтну
1990. годину, као и методологију за израду инвентара емисија и пројекција и
обавезу ажурирања инвентара емисија и пројекција на годишњем нивоу.”
Члан 5.
Назив члана и члан 51. мењају се и гласе:
,,Поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и опремом
и уређајима који их садрже
Члан 51.
Поступно смањивање потрошње супстанци које оштећују озонски
омотач, поступање са тим супстанцама, производима и/или опремом који их
садрже или се ослањају на њих, поступање са супстанцама које оштећују
озонски омотач након престанка употребе производа и/или опреме који их
садрже или се ослањају на њих, начин њиховог сакупљања, обнављања,
обраде или уништавања, употребе и трајног одлагања, стављања у промет,
начин обрачуна трошкова њихове поновне употребе, начин означавања
производа и/или опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач,
процедуре за проверу испуштања из стационарне расхладне и климатизационе
опреме, топлотних пумпи и система за заштиту од пожара који садрже три или
више килограма супстанци које оштећују озонски омотач, као и поступање са
климатизационим системима у одређеним моторним возилима који садрже те
супстанце прописује Влада.
Прописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да
испуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње,
инсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и
обраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и
искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају
на супстанце које оштећују озонски омотач.
Правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације,
одржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и
сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач морају да имају запослене
који поседују сертификат за обављање наведених делатности.
За обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или
сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже
супстанце које оштећују озонски омотач и делатности сакупљања, обнављања
и обраде тих супстанци и стављања у промет обновљених и обрађених
супстанци које оштећују озонски омотач, правна лица и предузетници морају да
имају дозволу Министарства.
Против акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може
покренути управни спор.”
Члан 6.
Члан 52. мења се и гласи:
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Контролу емисија, листу и састав флуорованих гасова са ефектом
стаклене баште и њихов потенцијал глобалног загревања, поступање са
флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, производима и/или
опремом који их садрже или се ослањају на њих, поступање са флуорованим
гасовима са ефектом стаклене баште након престанка употребе производа
и/или опреме који их садрже или се ослањају на њих, начин њиховог
сакупљања, обнављања, обраде или уништавања, употребе и трајног
одлагања, стављања у промет, начин обрачуна трошкова њихове поновне
употребе, начин означавања производа и/или опреме који садрже флуороване
гасове са ефектом стаклене баште, начин извештавања о флуорованим
гасовима са ефектом стаклене баште у складу са преузетим међународним
обавезама, начин контроле употребе, процедуре за проверу испуштања из
стационарне расхладне и климатизационе опреме, топлотних пумпи и система
за заштиту од пожара који садрже три или више килограма флуорованих гасова
са ефектом стаклене баште, као и поступање са климатизационим системима у
одређеним моторним возилима, који садрже флуороване гасове са ефектом
стаклене баште прописује Влада.
Прописом из става 1. овог члана утврђују се услови које морају да
испуне правна лица и предузетници који обављају делатност производње,
инсталације, одржавања и/или сервисирања, сакупљања, обнављања и
обраде, контролу употребе, стављања у промет, трајног одлагања и
искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже или се ослањају
на флуороване гасове са ефектом стаклене баште.
Правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације,
одржавања или сервисирања, провере испуштања из производа и/или опреме и
сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене баште морају да имају
запослене који поседују сертификат за обављање наведених делатности.
За обављање делатности производње, инсталације, одржавања и/или
сервисирања и искључивања из употребе производа и/или опреме који садрже
флуороване гасове са ефектом стаклене баште и делатности сакупљања,
обнављања и обраде тих гасова и стављања у промет обновљених и
обрађених флуорованих гасова са ефектом стаклене баште правна лица и
предузетници морају да имају дозволу Министарства.
Против акта из става 4. овог члана није дозвољена жалба већ се може
покренути управни спор.”
Члан 7.
После члана 52. додају се назив члана и члан 52а, који гласе:
„Сертификација запослених у секторима који користе супстанце
које оштећују озонски омотач и флуороване гасове са ефектом
стаклене баште
Члан 52а
Услове, минималне захтеве и поступак за добијање, одузимање и
обнављање сертификата за запослене код правних лица и/или предузетника
који обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања и провере
испуштања расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи и система
за заштиту од пожара који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују
озонски омотач или на флуороване гасове са ефектом стаклене баште,
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флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из расхладне и
климатизационе опреме и топлотних пумпи, система за заштиту од пожара и
опреме која садржи раствараче и искључивања из употребе ове опреме и
система, делатност сакупљања флуорованих гасова са ефектом стаклене
баште из опреме за високонапонско прекидање и делатност сакупљања
супстанци које оштећују озонски омотач и флуорованих гасова са ефектом
стаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила
прописује Влада.”
Члан 8.
У члану 53. став 1. тачка 8) брише се.
Члан 9.
Члан 71. мења се и гласи:
,,Члан 71
Средства за финансирање заштите и унапређења квалитета ваздуха
обезбеђују се у буџету Републике Србије и из обавезе оператера у складу са
законом.
Средства за финансирање заштите и побољшања квалитета ваздуха
обезбеђују се и у буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне
самоуправе, у складу са законом. ”
Члан 10.
Стратегија заштите ваздуха биће донета до 1. јануара 2015. године.
Национални програм за постепено смањивање годишњих максималних
националних емисија загађујућих материја биће донет у року од годину дана од
дана доношења прописа из члана 4. овог закона.
Подзаконски акти за спровођење овог закона из чл. 2, 3, 5, 6. и 7. биће
донети до 31. децембра 2013. године, а подзаконски акт из члана 4. до 31.
децембра 2015. године.
Члан 11.
Оператер који самостално врши мерења квалитета ваздуха и/или
емисија, дужан је да захтев за добијање сагласности за обављање послова
мерења квалитета ваздуха и/или емисија поднесе до 30. јуна 2013. године.
Члан 12.
До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона
примењиваће се одговарајући подзаконски акти донети на основу Закона о
заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 - др.
закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 53/95 и 135/04) и Закона о заштити
ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09).
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

