
          

З А П И С Н И К 

са састанка ужег састава Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог 

Акционог плана за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа 

Републике Србије у иницијативи Партнерства за отворену управу 

 

Састанак је одржан 15. септембра 2020. године путем zoom платформе, са 

почетком у 13.00 часова. 

Састанку су присуствовали:  

Владан Којанић - Министарство заштите животне средине; 

Сабина Ивановић - Министарство заштите животне средине; 

Тина Јањатовић - Министарство заштите животне средине; 

Ивана Миловац - Инжењери заштите животне средине; 

Игор Јездимировић - Инжењери заштите животне средине;  

Милка Гвозденовић - Млади истраживачи Србије; 

Наташа Ђерег - CEKOR; 

Драгана Брајовић - Министарство државне управе и локалне самоуправе; 

Данило Родић - Министарство државне управе и локалне самоуправе. 

У складу са договором постигнутим на 3. састанку Посебне међуминистарске 

радне групе за израду четвртог Акционог плана за период од 2020. до 2022. године и 

реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу 

(у даљем тексту Радна група), овај састанак је организован ради ближег разматрања и 

конкретизовања предлога обухваћених обавезом број 6. Укључивање јавности у 

доношење одлука по питању заштите животне средине, чији су предлагач Млади 

истраживачи Србије, док је као потенцијално одговорна институција за њено 

спровођење препознато Министарство заштите животне средине.  

Представници предлагача (Млади истраживачи Србије) најпре су представили 

сам предлог обавезе који се у изворном облику састојао од неколико проблема на које 

је предлагач указао у писменом прилогу достављеном Министарству државне управе и 

локалне самоуправе. Услед потребе да се предлози конкретизују и обједине у складу са 

стандардима Партнерства за отворену управу, договорено је да се акценат обавезе стави 

на унапређење учешћа грађана у доношењу одлука које се тичу управљања заштићеним 

добрима. Тачније, предлагач је указао на потребу да јавна предузећа и друге 

организације којима се поверава управљање природним добрима максимално укључе 

јавност у доношење одлука које се тичу заштите животне средине у наведеним 

подручјима. Посебно је скренута пажња на поступање појединих управљача који на 

својим сајтовима не постављају јасна обавештења када доносе неке акте или планове 

који се тичу заштите животне средине, чиме је јавности онемогућен јасан увид у 

поступање и управљање повереним подручјима од стране овлашћеног субјекта. 

Имајући у виду изнети предлог, представници Министарства заштите животне 

средине указали су на неколико чињеница услед којих Министарство није у 

могућности да преузме одговорност за делокруг рада и пословање јавних предузећа или 

установа којима је одређено подручје дато на управљање, пре свега имајући у виду да 

ови субјекти дужни да поступају у складу са Законом о заштити природе. Са аспекта 



          

надлежности Министарства, његови представници на састанку су истакли да би се 

решење препознатог проблема могло тражити у новом Закону о заштити природе (чија 

је израда у току), којим би се јасније прецизирала обавеза о укључивању јавности у 

сваки сегмент рада и доношења планова везаних за поступања субјеката којима су 

поверена одређена овлашћења. 

Такође, представници Министарства додали су да се ово министарство труди да  

увек максимално укључи јавност у свој рад, затим да се сва документа за процену 

утицаја (Студије, анализе) објављује на порталу, односно да се свака јавна расправа се 

оглашава како на сајту министарства, тако и у дневним новинама.  

ЗАКЉУЧАК: 

На основу дискусије са састанка закључено је да је новим законом или 

подзаконским актом потребно дефинисати јаснију улогу и обавезу укључивања 

јавности од самог почетка у доношење одлука која се тичу управљања подручјима 

од стране јавних предузећа и других субјеката, као  и да се на интернет 

страницима инситуција и јавних предузећа, односно управљача, постаљају све 

релеватне информације и позива јавност на дискусију и достављање предлога или 

примедби на акта. 

Предложено је да се по потреби организује додатни видео састанак са 

предлагачима, како би се након достављања обрасца за обавезу још једном 

продискутовало о могућим опцијама и финално дефинисала потенцијална обавеза. 

Састанак је завршен у 14.30 часова. 

 

Министарство заштите животне       

средине 

 

 


