
ГЛА ВА I. УВОД

1. Раз ло зи из ра де Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је

Кон вен ци ја о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у 
до но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не 
сре ди не (у да љем тек сту: Ар ху ска кон вен ци ја), пред ста вља је дан 
од нај на пред ни јих ме ђу на род них уго во ра ко ји се ти чу жи вот не 
сре ди не, де фи ни ше пра вац одр жи вог раз во ја и ја ча основ не де мо-
крат ске прин ци пе. Кон вен ци ја са др жи зах тев да се по да ци ма ве за-
ним за жи вот ну сре ди ну упра вља на тран спа рен тан на чин и да се 
ин фор ма ци је учи не до ступ ним ци вил ном сек то ру и пред став ни-
ци ма свих ре ле вант них за ин те ре со ва них стра на, те да им се до зво-
ли да уче ству ју у фор му ли са њу по ли ти ке и по шту је њи хо во пра во 
на жи вот у здра вој жи вот ној сре ди ни.

Да би се за шти ти ло пра во „са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја 
на жи вот у здра вој жи вот ној сре ди ни”, у чла ну 1. Ар ху ске кон вен-
ци је од Стра на се зах те ва да га ран ту ју пра ва на до ступ ност ин фор-
ма ци ја, уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка и пра во на прав ну 
за шти ту у ве зи са пи та њи ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не.

Брз и со фи сти ци ран раз вој тех но ло ги је за упра вља ње ин фор-
ма ци ја ма и по да ци ма, као и по ве ћан обим до ступ них ин фор ма ци ја 
зах те ва ју и омо гу ћа ва ју пре ци зни је ре ак ци је ка ко оних ко ји кре и-
ра ју са вре ме ну по ли ти ку, та ко и оних на ко је та по ли ти ка ди рект-
но или ин ди рект но ути че.

Ре пу бли ка Ср би ја је по твр ди ла Ар ху ску кон вен ци ју 2009. 
го ди не. Ре пу бли ка Ср би ја је та ко ђе за по че ла про цес при сту па ња 
Европ ској уни ји и по сте пе но вр ши тран спо зи ци ју про пи са Европ-
ске уни је и ин кор по ри ра их у свој прав ни си стем. То је сло жен и 
зах те ван по сао. Ре гу ла тор ни си стем Европ ске уни је ће да ти ре зул-
та та тек ка да ње го ви нај ва жни ји еле мен ти бу ду функ ци о ни са ли. 
Са дру ге стра не, мо гу ће је по сти ћи зна ча јан на пре дак у спро во ђе-
њу Ар ху ске кон вен ци је, чак и ка да це ло куп на струк ту ра за шти те 
жи вот не сре ди не још ни је ус по ста вље на. При ме на Ар ху ске кон-
вен ци је, да кле, пру жа мо гућ ност уна пре ђе ња про це са при сту па ња 
Европ ској уни ји на еко но ми чан на чин. 

Уво ђе ње мо дер не ду го роч не по ли ти ке ко ја во ди одр жи вом 
раз во ју, де мо кра ти за ци ја осми шља ва ња по ли ти ке и олак ша ва ње 
про це са при сту па ња Европ ској уни ји до вољ ни су раз ло зи за спро-
во ђе ње Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је, што ће, са сво-
је стра не, у крат ком ро ку до не ти ко рист Ре пу бли ци Ср би ји.

2. Ци ље ви Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је 

Стра те ги ја за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је (у да љем тек сту: 
Стра те ги ја) има за циљ обез бе ђи ва ње про це са ко ји ће омо гу ћи ти 
из во дљи во, де ло твор но и по ступ но ис пу ња ва ње зах те ва Ар ху ске 
кон вен ци је, а осми шље на је има ју ћи у ви ду спе ци фич но сти усло-
ва у Ре пу бли ци Ср би ји. Стра те ги ја та ко ђе са др жи прин ци пе при-
ме не ко јих се тре ба при др жа ва ти, а по ве за ни су са ре гу ла ти вом 
Европ ске уни је. У пла ну им пле мен та ци је се та ко ђе на во де ак тив-
но сти ко је тре ба по том да усле де да би се ис пу ни ли зах те ви ве за ни 
за Европ ску уни ју.

Ци ље ви  Стра те ги је у до ме ну при ме не Ар ху ске кон вен ци је у 
Ре пу бли ци Ср би ји су:

 – Пру жа ње пре ци зног пре гле да ста ња у обла сти ма ко је су 
нај ва жни је за при ме ну од ре да ба кон вен ци је;

 – Иден ти фи ко ва ње рас ко ра ка и не до след но сти из ме ђу си сте-
ма им пле мен та ци је и за ко на Ре пу бли ке Ср би је;

 – Пред ла га ње ак тив но сти ра ди ускла ђи ва ња за ко на са оба ве-
за ма утвр ђе ним Ар ху ском кон вен ци јом и ели ми ни са ња по сто је ћег 

рас ко ра ка и не до след но сти ко је се ти чу ин сти ту ци о нал них и за-
кон ских нор ми у Ре пу бли ци Ср би ји;

 – Ства ра ње основ них усло ва за да ље уна пре ђе ње и уво ђе ње 
при ме ра до бре прак се у ве зи са Ар ху ском кон вен ци јом и дру гим 
кон вен ци ја ма ко је има ју до дир них та ча ка са њом;

 – Под сти ца ње пред у зи ма ња дру гих ак тив но сти у окви ру по-
ли ти ке, обез бе ђи ва ње ускла ђе но сти и при ме на прин ци па ко ји од-
ре ђу ју пра вац кре та ња на уна пре ђе ном пу ту ка одр жи вом раз во ју;

 – Ус по ста вља ње ве за и уна пре ђе ње про це са при сту па ња 
Европ ској уни ји; и 

 – Ус по ста вља ње осно ве за при ме ну ме ха ни за ма пра ће ња.

3. Про цес при пре ме и струк ту ра Стра те ги је

а) Тим за при пре му

Гру па екс пе ра та из зе мље, пред во ђе на екс пер том из ино-
стран ства је од но вем бра 2010. до ја ну а ра 2012. го ди не при пре-
ми ла ову Стра те ги ју за Ре пу бли ку Ср би ју. Чла но ви ти ма су у том 
крат ком вре мен ском пе ри о ду на пра ви ли Стра те ги ју ко ја је флек си-
бил на, од но сно, та ква да је у њу мо гу ће уно си ти из ме не у скла ду 
са ак ту ел ном по ли тич ком си ту а ци јом и отво ре на за по нов ну ана-
ли зу. Стал но пра ће ње и ускла ђи ва ње ће омо гу ћи ти да се Стра те ги-
ја при ла го ђа ва бу ду ћим про це си ма.

б) Оп сег Стра те ги је 

Стра те ги ја за до во ља ва кри те ри ју ме Ар ху ске кон вен ци је и 
по ве за на је са ди рек ти ва ма Европ ске уни је ко је се од но се ди рект-
но на кон вен ци ју. Стра те ги ја је та ко ђе осми шље на та ко да бу де 
ускла ђе на са дру гим ди рек ти ва ма ЕУ ко је се ма кар де лом од но-
се на кон вен ци ју, као што је Оквир на ди рек ти ва Европ ске уни је 
о во да ма, ди рек ти ве ве за не за по сту па ње са от па дом и кли мат ске 
про ме не, Ди рек ти ва о ус по ста вља њу ин фра струк ту ре про стор них 
ин фор ма ци ја у Европ ској за јед ни ци (IN SPI RE), Ди рек ти ва Европ-
ске за јед ни це о за јед нич ком ин фор ма ци о ном си сте му о жи вот ној 
сре ди ни и дру ге ди рек ти ве (ви де ти гла ву II. оде љак 2).

У Стра те ги ји се да је оп шта оце на Про то ко ла о ре ги стри ма 
ис пу шта ња и пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја (у да љем тек сту: PR-
TR) уз Ар ху ску кон вен ци ју и Аманд ма на о ге не тич ки мо ди фи ко ва-
ним ор га ни зми ма на Ини ци ја ти ву за гло бал но пра ће ње за жи вот ну 
сре ди ну и без бед ност (GMES), али без ула же ња у де та ље, чи ме се 
ства ра осно ва за бр зу да љу им пле мен та ци ју у овом кон тек сту. 

4. Струк ту ра и ана ли тич ки при ступ 

У гла ви II. се де ли мич но из ла же исто ри јат про це са усва ја ња 
Ар ху ске кон вен ци је у дру гим зе мља ма, као и оп сег ње не при ме не. 
По ка зу је се и на чин на ко ји је Стратегијa повезанa са дру гим ре ле-
вант ним кон вен ци ја ма и са им пле мен та ци јом Ар ху ске кон вен ци је 
на ни воу Европ ске уни је. Ста тус им пле мен та ци је у Ре пу бли ци Ср-
би ји и оба ве зе ис пу ња ва ња дру гих ме ђу на род них зах те ва по ве за-
них са кон вен ци јом су та ко ђе об ја шње ни у овом одељ ку. 



Ана ли за ин фор ма ци ја из ЕУ и дру гих стра них зе ма ља да та 
у гл. II. и III. за сни ва се на екс пер ти зи струч ња ка, струч ној ли те-
ра ту ри и ин фор ма ци ја ма до ступ ним на Ин тер не ту, укљу чу ју ћи и 
до ку мент Ује ди ње них на ци ја „Пре глед ста ња жи вот не сре ди не у 
Ре пу бли ци Ср би ји”, као и на сај то ви ма УН-а и ЕУ ве за ним за Ар-
ху ску кон вен ци ју. 

У гла ви III. из но се се ана ли за ускла ђе но сти чла но ва про пи са 
Ре пу бли ке Ср би је са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је, про бле ми у 
при ме ни тих зах те ва и gap ана ли за (ана ли за не до ста та ка и по тре-
ба) с тим у ве зи.

Пот пу на, де таљ на ана ли за је да та у анек су Стра те ги је. Део 
про јект не до ку мен та ци је је дат у при ло гу у об ли ку та бе ле из ра ђе-
не у Ex cel-у у ко јој је члан по члан по ка за на ускла ђе ност са кон-
вен ци јом и ко ја се мо же ко ри сти ти као по моћ но сред ство за пра ће-
ње про це са при ме не Стра те ги је у бу дућ но сти и по др шка за да ље 
ана ли зе ве за са ди рек ти ва ма ЕУ. 

Што се ти че ускла ђе но сти са за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је, за-
кључ но са 10. ок то бром 2010. го ди не, у овом до ку мен ту се раз-
ма тра 17 за ко на ко ји се ти чу жи вот не сре ди не и че ти ри ко ји ни су 
из те обла сти, али има ју до дир них та ча ка са по ме ну тим за ко ни ма. 
Под за кон ска прав на ак та ни су пред мет ана ли зе. (ви де ти кри те ри
ју ме за ода бир и спи сак ана ли зи ра них за ко на у гла ви III.)

Ма те ри јал ко ји се од но си на до ступ ност ин фор ма ци ја за сни-
ва се на струч ној ли те ра ту ри, ин фор ма ци ја ма до ступ ним на Ин-
тер не ту, ана ли за ма струч ња ка и раз го во ри ма са осо ба ма из кључ-
них ин сти ту ци ја од го вор них за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је (на 
при мер из Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не, Кан це ла ри је 
По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка 
о лич но сти, Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, За во да за за шти ту 
при ро де Ср би је и Стал не кон фе рен ци је гра до ва и оп шти на). Че сто 
су у об зир узи ма ни и од но си и зах те ви ве за ни за са рад њу Ре пу-
бли ке Ср би је са Европ ском аген ци јом за жи вот ну сре ди ну, као и 
од но си и зах те ви у окви ру Европ ске ин фор ма ци о не и осма трач ке 
мре же у обла сти жи вот не сре ди не (EIONET).

Ин фор ма ци је ко је се ти чу уче шћа јав но сти по ти чу из ре фе-
рент не ли те ра ту ре, по да та ка до ступ них на Ин тер не ту и ана ли за 
екс пе ра та. 

Из во ри ин фор ма ци ја о пра ву на прав ну за шти ту су прав на 
ана ли за за сно ва на на кри те ри ју ми ма се лек ци је (ви де ти гла ву III. 
оде љак 4. о за ко ни ма), ин фор ма ци је до ступ не на Ин тер не ту и ана-
ли за екс пе ра та. 

Ана ли за ин сти ту ци о нал ног окви ра и дру гих ме ђу ре сор них 
ак тив но сти је ура ђе на на осно ву ре фе рент не ли те ра ту ре и по да та-
ка до ступ них на Ин тер не ту.

Аманд ман о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма (ГМО) 
и PR TR су ана ли зи ра ни пре ма по сто је ћим за ко ни ма ко ји су на сна-
зи у зе мљи, као и на осно ву ре фе рент не ли те ра ту ре и ин фор ма ци ја 
до ступ них на Ин тер не ту.

У При ло гу  – Ак ци о ни план за спро во ђе ње Стра те ги је за при-
ме ну Ар ху ске кон вен ци је, ко ји је од штам пан уз ову стра те ги ју и 
чи ни њен са став ни део, дат је ре зи ме ана ли зе пред но сти, сла бо сти, 
мо гућ но сти и опа сно сти спро во ђе ња Ак ци о ног пла на за спро во ђе-
ње Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је (SWОТ ана ли за си-
ту а ци је у Ре пу бли ци Ср би ји). Раз ма тра ју се ја ке и сла бе тач ке, као 
и мо гућ но сти и опа сно сти ко је се мо гу ука за ти у бу дућ но сти то ком 
спро во ђе ња Стра те ги је. О мо гућ но сти ма се де таљ ни је го во ри у де-
лу у ко ме се раз ма тра ју пла ни ра не ак тив но сти, али опа сно сти ко је 
пре те им пле мен та ци ји су оно о че му тре ба нај ви ше во ди ти ра чу на.

План ак тив но сти, укљу чу ју ћи и прин ци пе ко ји ма су се ауто-
ри во ди ли при из ра ди пла на им пле мен та ци је из ло жен је у При ло-
гу  – Ак ци о ни план за спро во ђе ње Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске 
кон вен ци је. 

Ак тив но сти ко је се од но се на пла ни ра ње осми шље не су на 
осно ву gap ана ли зе да те у гла ви III. Све ак тив но сти овог ти па су 
пред ста вље не та ко да се ја сно ука же на ве зе са кључ ним ци ље-
ви ма Стра те ги је. Ак тив но сти су углав ном на ве де не у фор ми та бе-
ле да би се илу стро ва ле пред ло же не ак тив но сти, глав ни за да ци у 
им пле мен та ци ји, ро ко ви и од го вор не ин сти ту ци је и парт не ри ко је 
тре ба кон сул то ва ти и ан га жо ва ти. Пра ће ње спро во ђе ња Стра те ги је 
ће би ти пот кре пље но за бе ле же ним ин ди ка то ри ма успе ха. Фи нан-
сиј ске по тре бе, дру ги парт не ри и за ин те ре со ва не стра не укљу че ни 
у им пле мен та ци ју тре ба да бу ду раз ра ђе ни у ка сни јим фа за ма про-
це са при ме не Стра те ги је. Све ак тив но сти у до ме ну пла ни ра ња су 
пред ста вље не та ко да се ја сно ука же на ве зе са кључ ним ци ље ви-
ма Стра те ги је. Дат је и ре зи ме Стра те ги је.

Ре зи ме Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је 

У Ак ци о ном пла ну за спро во ђе ње Стра те ги је за при ме ну 
Ар ху ске кон вен ци је се на во де за кон ске и ре гу ла тор не ме ре, као 
и нео п ход не опе ра тив не про це ду ре усме ре не на ус по ста вља ње 
тран спа рент ног и кон зи стент ног окви ра за при ме ну свих од ре да ба 
Ар ху ске кон вен ци је.

Нео п ход но је да се на свим ни во и ма вла сти у др жа ви од ре-
ди по ли ти ка и ус по ста ве ме ха ни зми ко ји би омо гу ћи ли ру тин ско 
пру жа ње ви со ко ква ли тет них ин фор ма ци ја о жи вот ној сре ди ни и 
њи хо во ди стри бу и ра ње у јав но сти на на чин при јем чив ко ри сни-
ци ма, у елек трон ском об ли ку ка да год за то по сто је усло ви. Ра ди 
по сти за ња тог ци ља у Стра те ги ји се пред ла же ус по ста вља ње за-
кон ског ми ни му ма ко јим се обез бе ђу је де фи ни ци ја „ин фор ма ци-
ја ко је се ти чу жи вот не сре ди не”, под јед на ко ши ро ка као она ко ја 
се на ла зи и у Ар ху ској кон вен ци ји и у ac qu isу Европ ске уни је. 
Овим ће се не са мо уна пре ди ти при ме на Ар ху ске кон вен ци је, већ 
ће се под ста ћи са рад ња са Европ ском уни јом у мно гим обла сти-
ма, по пут при ме не си сте ма и ини ци ја ти ва: SE IS, EEA-EIONET, 
EURO STAT, IN SPI RE и GMES (Ини ци ја ти ва за гло бал но пра ће ње 
за жи вот ну сре ди ну и без бед ност), и пред у зи ма ње пр вих ко ра ка у 
из град њи си сте ма из ве шта ва ња ко ји би се ба зи рао на EIONET-у. 
Ти ме би ква ли тет ин фор ма ци ја био уна пре ђен, до био при о ри тет, 
био хар мо ни зо ван и по бољ шан на на ци о нал ном ни воу, што ће, 
пред ста вља ти до бар по че так за ду го роч ни и кон ти ну и ра ни раз вој 
ин фор ма ци о ног си сте ма. Још јед на ак тив ност од кључ не ва жно-
сти је да љи раз вој на ци о нал ног Про то ко ла о ре ги стру ис пу шта ња 
и пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја (PR TR) уз Ар ху ску кон вен ци ју и 
обез бе ђи ва ње до ступ но сти тих ин фор ма ци ја пу тем Ин тер не та (та-
ко зва ни Е-PR TR).

Од ред бе Ар ху ске кон вен ци је су ин кор по ри ра не у ве ћи ну по-
сто је ћих за ко на у Ре пу бли ци Ср би ји, али је по треб но обез бе ди-
ти да се тер ми но ло ги ја из кон вен ци је при ме ни у це лом прав ном 
си сте му ка ко би се пре мо сти ли ја зо ви и из бе гле не ја сно ће. Ово 
на по ри се пр вен стве но од но се на пра во на сло бо дан при ступ ин-
фор ма ци ја ма у свим ре ле вант ним прав ним ак ти ма из обла сти жи-
вот не сре ди не и на ус по ста вља ње ја сне де фи ни ци је „ин фор ма ци ја 
ко је се ти чу жи вот не сре ди не”. То зах те ва ис пу ња ва ње сле де ћих 
усло ва, али не са мо њих: ја сни ју де фи ни ци ју кри те ри ју ма за из у-
зе ће од оства ри ва ња пра ва ка да је реч о пра ву на при ступ ин фор-
ма ци ја ма, као и од го ва ра ју ћа упут ства за при ме ну, хар мо ни за ци ју 
ро ко ва за пру жа ње ин фор ма ци ја, чврст прав ни основ за ус по ста-
вља ње ин фор ма ци о ног си сте ма и обез бе ђи ва ње ефи ка сно сти на 
пла ну про то ка по да та ка, ажу ри ра ње и уна пре ђе ње прав ног осно ва 
и про це ду ра за спро во ђе ње стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну (СПУЖС) и про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у пре ко-
гра нич ном кон тек сту (ПУЖСПК) укљу чу ју ћи и од ре ђи ва ње над-
ле жних ор га на, као и до но ше ње од лу ка у скла ду са Ди рек ти вом о 
ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђе ња, уче шће јав но сти 
у из ра ди за ко на и под за кон ских ака та и укла ња ње или сма њи ва ње 
фи нан сиј ских и дру гих пре пре ка ко је ути чу на оства ри ва ње пра ва 
на прав ну за шти ту. 

Та ко ђе је ва жно ускла ди ти про цес при ме не Стра те ги је са про-
це сом при сту па ња ЕУ и са дру гим ме ђу на род ним уго во ри ма. Сто га 
се пред ла же да се спро ве де де таљ на ана ли за у ци љу ус по ста вља ња 
уса гла ше ног за кон ског окви ра у ре ле вант ним сек то ри ма. 

У Ар ху ској кон вен ци ји се на ро чи то на гла ша ва по тре ба ак-
тив ни јег уче шћа јав но сти и ње не ве ће од го вор но сти у до ме ну 
жи вот не сре ди не и за го ва ра се еду ка ци ја ши ре јав но сти о пра ви-
ма за га ран то ва ним кон вен ци јом. У ве зи са тим, у Стра те ги ји се 
пред ла же да се без од ла га ња ус по ста ви прак ти чан си стем ан га жо-
ва ња и ин фор ми са ња јав но сти и дру гих за ин те ре со ва них стра на о 
њи хо вим пра ви ма. Ус по ста вља ње си сте ма под ра зу ме ва пра вље ње 
Ин тер нет сај то ва ко ји ће, из ме ђу оста лог, са др жа ти ла ко ра зу мљи-
ве ин фор ма ци је о пра ви ма за га ран то ва ним кон вен ци јом, упут ства, 
про це ду ре и ша бло не за ак тив но сти и ре ги стар ме та по да та ка о до-
ступ ним ин фор ма ци ја ма. Те ин фор ма ци је тре ба да бу ду до ступ не 
на сај то ви ма ми ни стар ста ва над ле жних за жи вот ну сре ди ну, као и 
на сај то ви ма удру же ња1.
 – – – – – – – – – – – – –
1 Удружење, у смислу Закона о удружењима, јесте „добровољна и невладина недо-

битна организација заснована на слободи удруживања више физичких или прав-
них лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или 
општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом ” (члан 2  
став 1)



У Стра те ги ји се та ко ђе пред ла же да се од мах осми сли и при-
ме ни про грам обу ке на ме њен пред став ни ци ма за ин те ре со ва них 
стра на из сфе ре упра ве, што се по кла па са по тре бом да се по бољ-
ша (фор мал на и не фор мал на) еду ка ци ја и обу ка раз ли чи тих ак те ра 
(до но си ла ца од лу ка, су ди ја, но ви на ра, на став ни ка и пред став ни ка 
ци вил ног дру штва  – на ро чи то удру же ња). Та ко ђе се по све ћу је па-
жња по тре би да се от поч не са спро во ђе њем кам па ња у це лој зе-
мљи, као и да се јед ном го ди шње одр жа ва ју кон фе рен ци је ра ди 
пра ће ња про це са им пле мен та ци је и раз ме не при ме ра до бре прак-
се са пред став ни ци ма за ин те ре со ва них стра на. Упут ства, при руч-
ни ци и ла ко до ступ но об ја вљи ва ње на Ин тер не ту су од нај ве ће ва-
жно сти за ову ак тив ност.

По треб но је при ме њи ва ти и уна пре ђи ва ти сред ства вер ти кал-
не и хо ри зон тал не ко му ни ка ци је и са рад ње. То ће по мо ћи да се 
ство ри кул ту ра упра ве отво ре на за са ве те и да се оства ре ци ље ви 
из до ме на до брог упра вља ња за цр та ни у Ар ху ској кон вен ци ји.

Ор га ни јав не вла сти тре ба да сма тра ју уче шће јав но сти ин те-
грал ним де лом пла ни ра ња и при пре ме про гра ма. Да би се уна пре-
ди ло уче шће за ин те ре со ва них стра на, у Стра те ги ји се пред ла же 
из ра да ана ли зе о на чи ни ма да од ред бе Ар ху ске кон вен ци је бу ду 
укљу че не у све ре ле вант не пла но ве и про гра ме. 

Да би се обез бе ди ла им пле мен та ци ја тре ба про ши ри ти пра во 
на прав ну за шти ту и омо гу ћи ти да јав ност има при ступ прав ној 
за шти ти на ја сан и ефи ка сан на чин ко ји је при том и јеф тин.

Све пре по ру че не ме ре тре ба пред у зе ти бли ско са ра ђу ју ћи са 
удру же њи ма да би се обез бе ди ло њи хо во спро во ђе ње у ком би на-
ци ји са дру гим на по ри ма да се за ко ни Ре пу бли ке Ср би је ко ји се 
од но се на жи вот ну сре ди ну ускла де са ac qu isом ЕУ из овог до ме-
на, а ко ји је већ ускла ђен са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је.

Пре ма Стра те ги ји, удру же ња ко ја има ју уло гу во ђа про је ка-
та спро во де ини ци јал не ак тив но сти па ра лел но са дру гим ак тив-
но сти ма од го вор них ак те ра у скла ду са Стра те ги јом за при ме ну 
Ар ху ске кон вен ци је. То ће оја ча ти са рад њу удру же ња и Вла де, као 
и удру же ња зе ма ља из су сед ства и ре ги о на, што ће до ве сти до по-
бољ ша ња ка па ци те та до но си ла ца од лу ка да це не на по ре удру же ња 
и оце њу ју њи хо ву ко ри сност и ути цај. 

У Ар ху ској кон вен ци ји се на гла ша ва оп шта ва жност ја ча ња 
све сти свих ак те ра, али се по себ но ис ти че зна чај тог про це са за 
др жав ну власт, по што је по треб но да она обез бе ди до вољ на фи нан-
сиј ска сред ства у скла ду са ци ље ви ма кон вен ци је. Што се ти че зах-
те ва из до ме на по треб ног бу џе та, у Стра те ги ји се ука зу је на крат-
ко роч не по тре бе (на при мер, от по чи ња ње крат ко роч них про је ка та 
без од ла га ња) и на по др шку за за до во ља ва ње ду го роч них по тре ба 
(оси гу ра ва ње одр жи во сти про це са им пле мен та ци је, струк тур них 
про ме на и ин те гри са ња у про цес при сту па ња Европ ској уни ји). У 
Стра те ги ји се, ре ци мо, пре по ру чу је да се одво је сред ства из бу џе та, 
за од ре ђе ни пе ри од по сле усва ја ња Стра те ги је, ко ја ће омо гу ћи ти 
удру же њи ма да пре ду зму по чет не ко ор ди ни ра не ак тив но сти ве за не 
за: по кре та ње Ин тер нет сај то ва, одр жа ва ње го ди шњих кон фе рен-
ци ја, кам па ња и про гра ма обу ке за уче шће у про це си ма про це не 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про це су при сту па ња Европ ској уни ји 
и са стан ци ма у ве зи са Ар ху ском кон вен ци јом, са рад њу са су сед-
ним зе мља ма и обу ку усме ре ну на раз вој ве шти на и ка па ци те та. 
До дат на сред ства тре ба да бу ду одво је на за по др шку при о ри тет ним 
про јек ти ма и про це на ма чи ји је раз вој у то ку, ка ко је од ре ђе но Ак-
ци о ним пла ном. Стра те ги јом се осим то га пред ла же и из ра да де-
таљ не сту ди је о ду го роч ним фи нан сиј ским зах те ви ма (на при мер, 
про це на тро шко ва ак тив но сти) и по тре ба за ка дро ви ма.

За пру жа ње по др шке им пле мен та ци ји по тре бан је кре ди бил-
но тран спа рен тан ин сти ту ци о нал ни оквир. Пред ла жу се ак тив но-
сти у ци љу сма ње ња пре кла па ња над ле жно сти или не ја сно ћа у до-
ме ну ре ша ва ња пи та ња не до де ље них над ле жно сти. То ће, та ко ђе, 
по мо ћи да се ус по ста ве де ло твор ни ме ха ни зми ко ји оси гу ра ва ју 
не сме тан про ток ин фор ма ци ја на свим ни во и ма. Ме ђу тим, глав ни 
про блем ов де је при ме на, та ко да се пред ла жу ме ха ни зми пра ће ње 
ко ји ће би ти на рас по ла га њу јав но сти. Пла ни ра се и ус по ста вља ње 
ин сти ту ци је „зе ле ног ом буд сма на” и дру гих мо гу ћих те ла да би се 
пру жи ла по моћ удру же њи ма и ци вил ном дру штву. 

У Стра те ги ји се пре по ру чу је при пре ма за ра ти фи ка ци ју 
аманд ма на о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма (ГМО) на 
Ар ху ску кон вен ци ју и Про то ко ла о ре ги стри ма ис пу шта ња и пре-
но са за га ђу ју ћих ма те ри ја (PR TR).

Та ко ђе је зна ча јан пред лог да се ус по ста ви ме ха ни зам пра ће-
ња Стра те ги је. То би под ра зу ме ва ло при ме ну раз ли чи тих при сту па 

ко ји би има ли ши рок спек тар по јав них об ли ка: пар ти ци па тив ни и 
фор мал ни, зва нич ни и не вла ди ни, под ра зу ме ва ли би чу ва ње по-
да та ка у из вор ном об ли ку, од но си ли се на на ци о нал ни и ло кал ни 
ни во и би ли јед но став ни, од но сно, ком плек сни.  

ГЛА ВА II. МЕ ЂУ НА РОД НИ И ЕВРОП СКИ КОН ТЕКСТ  
АР ХУ СКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

1. Уло га и ци ље ви Ар ху ске кон вен ци је у ме ђу на род ном  
кон тек сту

Кон вен ци ја Еко ном ске ко ми си ја Ује ди ње них на ци ја за Евро-
пу (UNE CE) о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у до-
но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не 
сре ди не (у да љем тек сту: Ар ху ска кон вен ци ја) усво је на је у гра ду 
Ар ху су у Дан ској 25. ју на 1998. го ди не на че твр тој ми ни стар ској 
кон фе рен ци ји „Жи вот на сре ди на за Евро пу”. Ар ху ска кон вен ци-
ја је ме ђу на род ни спо ра зум ко ји омо гу ћа ва по је дин ци ма и гру па-
ма да ак тив но уче ству ју у за шти ти жи вот не сре ди не и одр жи вом 
раз во ју. То је је дан од ме ха ни за ма ко ји су ус по ста вље ни на кон 
одр жа ва ња Кон фе рен ци је Ује ди ње них на ци ја о за шти ти жи вот не 
сре ди не и раз во ју (Са ми та о пла не ти Зе мљи) у Рио де Жа не и ру 
у Бра зи лу 1992. го ди не. На том са стан ку је уве ден по јам „одр жи-
вог раз во ја”, као ве за из ме ђу раз во ја и ути ца ја ко ји раз вој има на 
жи вот ну сре ди ну. То је до ве ло до пру жа ња по др шке при сту пу еко-
ном ском раз во ју ко ји под ра зу ме ва бри гу о жи вот ној сре ди ни.

„Иако је она ре ги о нал ног ка рак те ра, зна чај Ар ху ске кон вен
ци је је гло ба лан. Она пред ста вља, без сум ње, нај им пре сив ни ју раз
ра ду Де се тог прин ци па Де кла ра ци је из Ри ја у ко ме се на гла ша ва 
по тре ба да гра ђа ни уче ству ју у ба вље њу пи та њи ма из обла сти 
жи вот не сре ди не и да се обез бе ди при ступ ин фор ма ци ја ма о жи
вот ној сре ди ни ко је су у по се ду јав них вла сти. Као та ква, кон вен
ци ја је до са да нај ам би ци о зни ји по ду хват у до ме ну де мо кра ти за
ци је за шти те жи вот не сре ди не по кре нут под по кро ви тељ ством 
Ује ди ње них на ци ја.”

Ко фи А. Анан, бив ши Ге не рал ни се кре тар Ује ди ње них на ци ја 
(1997–2006)

Kонвенција је 19. ав гу ста 2010. го ди не има ла 44 Стра не, док 
је Про то кол о ре ги стри ма ис пу шта ња и пре но са за га ђу ју ћих ма те-
ри ја (PR TR ко ји је сту пио на сна гу 8. ок то бра, 2009. го ди не) имао 
27, а аманд ман о уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка о на мер ном 
ис пу шта њу у жи вот ну сре ди ну и ста вља њу у про мет ге не тич ки 
мо ди фи ко ва них ор га ни за ма (ГМО) 26 Стра на.

На Са ми ту о пла не ти Зе мљи, 1992. го ди не, Са ве зна Ре пу бли-
ка Ју го сла ви ја је по ста ла пот пи сни ца за вр шног до ку мен та, као и 
Оквир не кон вен ци је о кли мат ским про ме на ма и Кон вен ци је о би-
о ло шкој ра зно вр сно сти. На Свет ском са ми ту о одр жи вом раз во-
ју одр жа ном у Јо ха не збур гу 2002. го ди не је ин си сти ра но да се ти 
спо ра зу ми при ме не да би био мо гућ одр жи ви раз вој.2 Ре пу бли ка 
Ср би ја је по твр ди ла Ар ху ску кон вен ци ју 31. ју ла 2009. го ди не и 
ти ме по ста ла 43. Стра на кон вен ци је, али још увек ни је по твр ди ла 
аманд ман ГМО. При ли ка да се то учи ни ће се пру жи ти 2012. го-
ди не при ли ком обе ле жа ва ња два де се те го ди шњи це Са ми та о пла-
не ти Зе мљи. То би пред ста вља ло још јед ну по твр ду да Ар ху ска 
кон вен ци ја про ду бљу је исто риј ске ци ље ве по ста вље не у Ри ју.

Ар ху ска кон вен ци ја је од раз на сто ја ња да се до при не се де-
мо крат ском и одр жи вом раз во ју. Она је је дан од ин стру ме на та ме-
ђу на род ног пра ва у ко ме се на до са да нај ја сни ји на чин ис ка зу је 
пра во на  здра ву жи вот ну сре ди ну.3 У њој се пра ва ве за на за жи-
вот ну сре ди ну де фи ни шу као основ на људ ска пра ва и на гла ша ва 
се зна чај до ступ но сти ин фор ма ци ја, прав не за шти те и уче шћа јав-
но сти као основ них усло ва за одр жи ви и еко ло шки раз вој. То се 
по сти же ши ро ко по ста вље ном де фи ни ци јом „ин фор ма ци ја ко је се 
ти чу жи вот не сре ди не” у ко је су укљу че ни не са мо ква ли тет жи-
вот не сре ди не, већ и фак то ри ко ји ути чу на жи вот ну сре ди ну, као 
и ин фор ма ци је ко је се од но се на осми шља ва ње по ли ти ке у до ме ну 
здра вља, без бед но сти и еко но ми је. Осим то га, у кон вен ци ји се го-
во ри о свим за ин те ре со ва ним стра на ма и га ран ту ју се њи хо ва пра-
ва. Њо ме се та ко ђе под сти че еду ка ци ја и раз ви ја ње све сти. Све то 
до при но си оства ри ва њу ду го роч них раз вој них ци ље ва и исто вре-
ме но се га ран ту ју иста пра ва са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма.
 – – – – – – – – – – – – –
2 Република Србија, Министарство здравља и заштите животне средине, 

Директорат за заштиту животне средине: документ недавно сачињен у сарадњи 
са другим релевантним секторима   

3  http://ec europa eu/enlargement/index_en htm



Све вла де пот пи сни це Ар ху ске кон вен ци је де ле уве ре ње да 
су бо ља до ступ ност ин фор ма ци ја и ве ће уче шће јав но сти у про це-
си ма до но ше ња од лу ка од кључ не ва жно сти за ус по ста вља ње по-
ве ре ња ме ђу за јед ни ца ма и по др шке на пре до ва њу у оства ри ва њу 
за јед нич ких ци ље ва, од го вор ни је по сту па ње ор га на јав не вла сти и 
уна пре ђе ње оп ште по ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не. Пра во на 
прав ну за шти ту до во ди до ве ће тран спа рент но сти и отво ре но сти 
у до ме ну пи та ња ко ја се од но се на жи вот ну сре ди ну и до при но си 
оства ре њу ци ље ва одр жи вог и еко ло шког раз во ја дру штва. У кон-
вен ци ји се не по ста вља ју стан дар ди у до ме ну жи вот не сре ди не, 

али се на во де ја сна пра ви ла ко ја се ти чу пра ва јав но сти да има 
при ступ ин фор ма ци ја ма и уче ству је у про це ду ра ма за до би ја ње 
до зво ла (на при мер, до би ја ње ли цен ци за еми си ју ко је се до де љу ју 
елек тра на ма), као и ма ло ма ње стро го де фи ни са них пра ви ла за из-
ра ду пла но ва, про гра ма и за ко на. Кон вен ци ја не про пи су је гор ње 
ли ми те, већ оси гу ра ва бу дућ ност ко ја се гра ди на чвр стим те ме-
љи ма до бре прак се и истин ске по све ће но сти.

У Ре пу бли ци Ср би ји се спро во ди и низ дру гих ме ђу на род них 
кон вен ци ја по ве за них са Ар ху ском кон вен ци јом. Не ко ли ко при ме-
ра је на ве де но у та бе ли ко ја сле ди.   

Та бе ла А.1: Ме ђу на род не кон вен ци је и ин стру мен ти ве за ни за Ар ху ску кон вен ци ју и њи хо ва при ме на у Ре пу бли ци Ср би ји 
Конвенција или међународни инструмент По твр ђи ва ње у Ре пу бли ци 

Ср би ји
Докази имплементације у Републици Србији након потврђивања, у контексту одре-
даба Архуске конвенције

10  на че ло Де кла ра ци је из Ри ја о жи вот ној сре ди ни 
и раз во ју 

1992 Стална посвећеност учешћу свих заинтересованих грађана у одлучивању о питањима 
везаним за животну средину; активно учешће у развоју упутстава UNEP-а за унапређење 
10  начела Декларације из Рија 4

Агенда 21 1992 Континуирано промовисање Локалне агенде 21, кроз развој  докумената за локалне 
заједнице (локалних акционих планова у области заштите животне средине и локалних 
стратегија одрживог развоја)

Оквир на кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о про ме ни 
кли ме

2001 Ограничено промовисање учешћа јавности у бављењу климатским променама и њихо-
вим последицама  Обезбеђивање да јавност има приступ подацима о промени климе и 
њеним последицама  Није олакшано учешће јавности, нити је успостављен одговарајући 
систем за реаговање

Кон вен ци ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у 
пре ко гра нич ном кон тек сту (Еспо, 1991)

Протокол о стратешкој процени утицаја на животну 
средину уз Конвенцију о процени утицаја на живот-
ну средину у прекограничном контексту (сачињен 
21  маја 2003  године у Кијеву)

2007

2010

Не ма по да та ка да по сто ји не ки слу чај про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у ко ме се у 
прак си при ме њу је про це ду ра про це не ути ца ја на жи вот ну у пре ко гра нич ном кон тек сту; 
та про це ду ра је пред ви ђе на за ко ном; Ре пу бли ка Ср би ја уче ству је у ак тив но сти ма у окви-
ру ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма (на при мер, на кон фе рен ци ја ма зе ма ља ко је су пот пи-
са ле Оквир ну кон вен ци ју Ује ди ње них на ци ја о про ме ни кли ме)

Још увек није примењен
Конвенција о борби против дезертификације 2007 За са да ни је по кре ну та си сте ма тич на на ци о нал на кам па ња по пу ла ри за ци је иде је бор бе 

про тив де зер ти фи ка ци је и де гра да ци је зе мљи шта  Спе ци фич ни зах те ви Кон вен ци је ни су 
уве де ни у пла но ве раз во ја ло кал них за јед ни ца и ра да ло кал не ад ми стра ци је  Ин те гри са-
ни ин фор ма ци о ни си стем за те мат ску област де зер ти фи ка ци је и де гра да ци је зе мљи шта 
не по сто ји

Конвенција о прекограничним ефектима индус-
тријских удеса (Хелсинки, 1992)

2009 Детаљи о придржавању одредаба конвенције нису познати  

Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних 
водотокова и међународних језера (Хелсинки, 1992)

2009 Детаљи о придржавању одредаба конвенције нису познати

 – – – – – – – – – – – – –
4  http://www unep org/GC/GC25/dailyupdates/day4-specialevents asp

2. Ар ху ска кон вен ци ја и Европ ска за јед ни ца  

Све зе мље Европ ске уни је осим јед не (Ир ска) су по твр ди ле 
Ар ху ску кон вен ци ју, а Европ ска за јед ни ца је по ста ла чла ни ца ма ја 
2005. го ди не. 

Пре го во ри то ком при пре ме Ар ху ске кон вен ци је су се у мно-
го ме за сни ва ли на ис ку ству обез бе ђи ва ња до ступ но сти ин фор ма-
ци ја у ЕУ, а на ро чи то Ди рек ти ве 90/313/ЕЕЗ. Има ју ћи у ви ду ње не 
мањ ка во сти, 2003. го ди не је усво је на но ва ди рек ти ва ко ја се од но си 
на ин фор ма ци је (Ди рек ти ва 2003/4/ЕЗ о при сту пу јав но сти ин фор-
ма ци ја ма о жи вот ној сре ди ни и уки да њу Ди рек ти ве Са ве та 90/313/
ЕЕЗ)5 ко ја је ускла ђе на са чл. 4. и 5. Ар ху ске кон вен ци је. Зе мље чла-
ни це су пре у зе ле оба ве зу да из вр ше тран спо зи ци ју ди рек ти ве из 
2003. у на ци о нал не за ко не до 2005. го ди не. До ку мент са упут стви-
ма је био при пре мљен и до сту пан зе мља ма чла ни ца ма, као сред ство 
ко је ће им по мо ћи у спро во ђе њу ак тив но сти на пла ну из ве шта ва ња 
у скла ду са том ди рек ти вом.6 Том ди рек ти вом се про ши ру је де фи-
ни ци ја „ин фор ма ци ја ко је се ти чу жи вот не сре ди не” ко ја укљу чу је 
ана ли зу од но са из ме ђу це не и ко ри сно сти и дру ге еко ном ске ин ди-
ка то ре и по ли ти ку, као и ин фор ма ци је о ути ца ју на здра вље и без-
бед но сти. Та ко ђе, по ја шњен је тер мин „јав на власт” и са да су њи-
ме об у хва ће на се кун дар на те ла на ко ја су пре не те ду жно сти то ком 
при ва ти за ци је. При ли ком раз ма тра ња ко је би ин фор ма ци је о жи вот-
ној сре ди ни тре ба ло да бу ду из у зе те од об ја вљи ва ња тре ба узе ти у 
об зир јав ни ин те рес, а ин фор ма ци је ко је се ти чу еми си је штет них 
ма те ри ја мо ра ју би ти об ја вље не. Ме ђу тим, пи та ње на док на да ве за-
них за зах те ве за до би ја ње ин фор ма ци ја је још увек про бле ма тич но. 
Ин фор ма ци је тре ба да бу ду до ступ не уз ра зум ну на док на ду, по што 
би се мно га удру же ња ко ја рас по ла жу огра ни че ним сред стви ма у 
су прот ном су о чи ле са број ним те шко ћа ма. Ин фор ма ци је ко је се до-
би ја ју на ли цу ме ста тре ба да бу ду бес плат не.
 – – – – – – – – – – – – –
5 http://eur-lex europa eu/LexUriServ/LexUriServ do?uri=CELEX:32003L0004:EN:NOT
6 http://ec europa eu/environment/aarhus/guidance htm 

Оде љак А.1: Европ ска аген ци ја за жи вот ну сре ди ну (ЕЕА)
Европ ска аген ци ја за жи вот ну сре ди ну (ЕЕА) је кључ на ин сти ту-
ци ја ко ја у Евро пи пру жа ин фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни. То је 
аген ци ја Европ ске уни је осми шље на та ко да да је по у зда не и не за-
ви сне ин фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни и пред ста вља ве о ма ва жан 
из вор ин фор ма ци ја за све ко ји уче ству ју у раз ви ја њу, усва ја њу, 
при ме ни и ева лу а ци ји по ли ти ке очу ва ња жи вот не сре ди не, укљу-
чу ју ћи и нај ши ру јав ност. Европ ска аген ци ја за жи вот ну сре ди ну 
тре нут но има 32 зе мље чла ни це.

Про то кол о ре ги стри ма ис пу шта ња и пре но са за га ђу ју ћих 
ма те ри ја (PR TR) уз Ар ху ску кон вен ци ју је усво јен то ком пе те ми-
ни стар ске кон фе рен ци је „Жи вот на сре ди на за Евро пу”, ма ја 2003. 
го ди не, са ци љем да се де фи ни шу кон крет ни је оба ве зе у до ме ну 
до ступ но сти ин фор ма ци ја о ин ду стриј ском за га ђе њу. Од го вор 
Европ ске уни је је би ло усва ја ње про пи са о ус по ста вља њу Европ-
ског ре ги стра ис пу шта ња и пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја (Е-PR-
TR) ко ји је сту пио на сна гу 24. фе бру а ра 2006. го ди не.

Оде љак А.2:  Европ ски ре ги стар ис пу шта ња и пре но са 
за га ђу ју ћих ма те ри ја (ЕPR TR)

Европ ски ре ги стар ис пу шта ња и пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја 
(Е-PR TR) је но ви ре ги стар ко јим је об у хва ће на це ла Евро па и са-
др жи ла ко до ступ не ин фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни ко је по ти чу 
из ин ду стриј ских по стро је ња у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ, на Ислан-
ду, у Лих тен штај ну и Нор ве шкој. Тај ре ги стар је уна пре ђе на вер-
зи ја ко ја за ме њу је ста ри Европ ски ре ги стар о ис пу шта њу за га ђу ју-
ћих ма те ри ја (EPER). Но ви ре ги стар са др жи по дат ке из из ве шта ја 
ко је сва ке го ди не под но си око 24.000 ин ду стриј ских по стро је ња 
из це ле Евро пе ко ја оба вља ју 65 раз ли чи тих де лат но сти.
За сва ко по стро је ње по сто је ин фор ма ци је о ко ли чи ни за га ђу ју ћих 
ма те ри ја ко је ис пу шта у ва здух, во ду и зе мљу, као и о пре но ше њу 
от па да и за га ђу ју ћих ма те ри ја из кру га по стро је ња у от пад не во де. 



Ин фор ма ци је се од но се на ма те ри је са спи ска на ко ме се на ла зи 
91 нај ва жни ја за га ђу ју ћа ма те ри ја, укљу чу ју ћи те шке ме та ле, пе-
сти ци де, га со ве ко ји иза зи ва ју ефе кат ста кле не ба ште и ди ок си не. 
Та ко ђе су до ступ не и не ке ин фор ма ци је о за га ђе њу из ди фу зних 
из во ра ко је ће би ти ажу ри ра не. Ре ги стар до при но си тран спа рент-
но сти и уче шћу гра ђа на у до но ше њу од лу ка ве за них за жи вот ну 
сре ди ну и при ме њу је се у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом.

Но ва ди рек ти ва ЕУ (Ди рек ти ва 2003/35/ЕЗ о уче шћу јав но-
сти у пра вље њу пла но ва и про гра ма из обла сти жи вот не сре ди не), 
ко ја се од но си на чл. 6, 7. и 9 (став 2), усво је на је 2003. го ди не са 
ци љем да до при не се обез бе ђи ва њу уче шћа јав но сти у про це си ма 
до но ше ња од лу ка, што пред ста вља дру ги стуб Ар ху ске кон вен ци-
је. Та ди рек ти ва са др жи из ме не и до пу не пра ва из до ме на уче шћа 
јав но сти де таљ но опи са на у Ди рек ти ви 85/337/ЕЕЗ о про це ни ути-
ца ја од ре ђе них јав них и при ват них про је ка та на жи вот ну сре ди ну 
(Ди рек ти ва о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (ПУЖС ди рек-
ти ва)7 и Ди рек ти ва 96/61/ЕК ко ја се од но си на ин те гри са но спре-
ча ва ње и кон тро лу за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (ИСКЗЖС)8. Од 
зе ма ља чла ни ца ЕУ се тра жи ло да из вр ше тран спо зи ци ју ди рек ти-
ве у на ци о нал не за ко не до 2005. го ди не.

Но вом ди рек ти вом се и су сед ним зе мља ма обез бе ђу је пра во 
уче шћа јав но сти, а исто вре ме но се по ста вља ју пра ви ла уче шћа 
јав но сти у пла но ви ма и про гра ми ма ко ји су са чи ње ни скла ду са 
сле де ћим ди рек ти ва ма: Оквир ном ди рек ти вом о от па ду (75/442), 
из 1975. го ди не, Ди рек ти вом о ба те ри ја ма и аку му ла то ри ма, из 
1991. го ди не, Ди рек ти вом о ни тра ти ма из по љо при вред них из во ра 
(91/676), из 1991. го ди не, Ди рек ти вом о опа сном от па ду (91/689), 
из 1991. го ди не, Ди рек ти вом о ам ба ла жи (94/62), из 1994. го ди не, 
Ди рек ти вом о ква ли те ту ва зду ха у око ли ни (96/62/ЕК), из 1996. го-
ди не и Ди рек ти вом о де по ни ја ма (99/31), из 1999. го ди не.

И Ди рек ти ва 2003/4 о при сту пу јав но сти ин фор ма ци ја ма о 
жи вот ној сре ди ни и Ди рек ти ва 2003/35 о уче шћу јав но сти у пра-
вље њу про гра ма ве за них за за јед ни цу са др же од ред бе о пра ву на 
прав ну за шти ту.  

Пра зни на у ре гу ла ти ви чи ја по сле ди ца је би ло из у зи ма ње јав но-
сти из про це са до но ше ња од лу ка ве за них за ге не тич ки мо ди фи ко ва не 
ор га ни зме је сма ње на аманд ма ном на кон вен ци ју усво је ним у Ал ма-
Ати у Ка зах ста ну, ма да тај аманд ман још увек ни је сту пио на сна гу.

Од ред бе ко је се од но се на уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка 
о жи вот ној сре ди ни се на ла зе и у ни зу дру гих ди рек ти ва из до ме на 
жи вот не сре ди не као што су: Директива 2001/42/ЕЗ о процени ути-
цаја одређених планова и програма на животну средину (Директива 
о СПУЖС); Д иректива  2 00 0/60/ЕЗ  о успо стављању о кв ира з а д ел-
ов ање За јед ни це у  об ласти политике во да  (Директива  о оквиру  за 
д ел овање  у  об ласти  во да) и у Севесо ди ре ктивама:  Директива са ве-
та  82/5 01/ ЕЕ З (Севесо 1), у ко ју  су унете  из ме не Ди ре ктиво м савет а 
87/ 216/ЕЕЗ  (С ев есо 2 ),  која ј е  пак и змењена  Ди ре ктивом 8 8/6 10 /ЕЕЗ 
 (С евесо 3) о ризици ма  појав е  већих  у деса  током с провођења  извесн-
их  и нд устријск их  а ктивно ст и  и  Директив а  савета 96/8 2/Е К  о кон-
троли  риз ика по јав е  ве ћи х удеса са  опасн им  матери ја ма.

Неколико ини ци ја ти ва и проп иса  ЕУ се  д етаљније  ба ве при-
ст упом инф орм ацијама из обла ст и живот не среди не, ка о  шт о су 
 Ини циј атива  за  глобал но праћењ е з а животн у  ср ед ину и без бед-
ност ( GM ES), Gal ile o (нов а  европска  по литика посматрањ а све м-
ира  и Зем ље )  и INS PIR E. 

 Иниција тива  за глоба лно п раћење  з а животн у сред ину  и 
 безбедност (G MES )9 пруж а  поузда не најн овије  инф ор мације  о т оме 
к ак о  с е мења  наш а планета  и  клима.  Направ љено је ше ст  те матски х 
целин а: море, к опн о,  атмо сфера, ванред не ситуаци је,  б езбед нос т  и про-
мена  клим е.  Сл ужба з а  надгле дањ е копна,  с лужба за  н адгле да ње  мора, 
као  и  с лужба  з а надг лед ањ е атмо сф ере дир ек тн о  до прино се   пр аћењу 
климатски х промена  и проц ен и  по литике за убл аж ав ање њихо в-
их  п оследица , о дносно  п р ил аг ођавањ а с ит уацији .  Јо ш две с лу жб е 
у окв ир у и ни цијативе  GM ES  су  заду жене за ре аго ва ње у ванр едним 
с ит уа цијам а (попл ава ма, по жа рима, технол ошким  ак цид ент има, за 
х уманит ар ну  п омоћ) и безбедн осн е асп екте (на дз ир ањ е  мора, к онтр-
ола гр ан иц а) . Све  службе  ус поставље не  у оквир у и ни ци јативе GMES 
су  осмиш љен е так о д а  задово ља вају стан дардн е к ритерију ме кој и се 
одн осе  на п од ат ке  и инфор мације ,  а  и да  имају гло ба лну дим ензиј-
у . Gali le o ће бити   изв орно ев роп ски си ст ем   гл об алне нави гац ије уз 
 пом оћ сател ита који  ће пружа ти  у слуге в еом а пре ци зног и по узда ног 
г лоб алног  поз ициони рањ а  под цивилном ко нтролом.
 – – – – – – – – – – – – –
7 http://eur-lex europa eu/Notice do?val=115894:cs&lang=en&list=172228:cs, 115894:cs

,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 
8  http://eurlex europa eu  
9 Одлука ЕК од 5  фебруара 2010  године којом се оснива одбор партнера који 

спроводе Иницијативу за глобални мониторинг за животну средину и безбедност 
(GMES) (2010/67/ЕУ), Брисел, 28  октобар, 2009  године

Н ови м евро пск им пр оп исима о и нфра струк тур и  за  просторне  
податк е,  IN SPIRE (Д ирект ива  20 07/2/ЕК к ојом  се успо стављ а и нф-
ра структ ур а за  про сто рне ин фор ма ци ј е у Ев роп ској за јед ници) 
и  в ећа за ступљен ос т е лектронске управе  за хва љујући  пр им ен и  
Зајед нич ког инф орм ационог  с истема  о жи во тно ј среди ни (SEI S) 
 (С ао пштењ е E К/2008: Ка  з ај едничк ом  ин фо р мационом  с ис те му   о 
живот но ј  ср едини) биће ус по ст ављен  с ис т ем  инфо рм исања за сно-
ван на  најновијој инфо рмационој  и кому никационој  технол оги ји , 
 шт о ће ом огу ћити до но сиоцима  о длука о д  локалног ни воа па с ве  
до ниво а Е вропск е  уније лак пр ис ту п  информацијама о  животн ој 
 ср ед и ни у реал ном  времен у. 

Евро пска А ген ција з а  животну с редину (EEA)10  ко ордини ра 
EIO NET  ( Ев ропск у  инфор ма ц ион у и ос мат рачку мреж у у обл аст и 
 жи в отне с ред ине) са циљем д а се о бе збеди  п роток и нфо рм ација 
изме ђу нацио налних  с ис тема и  евр оп ског  инф ор мационог  сис те ма. 

Што  се тич е примене  Архус ке  конвенције о д  стране Европс-
ке  ко мисиј е, нај сла би ји резул тати су по стигн ути  у обла ст и  права  
на  правн у  заштиту. 2003 .  го дине,  ЕК  ј е припрем ила нац рт  дирек-
тиве о праву н а  правн у  заштиту  у  питањ има живот не  сред ин е11, 
а ли  предло жен а  дирек ти ва још  ни је  у св ојена.  

 ЕК је 2006 . године такође усвојила пропис о примени начела 
Архуске конвенције намењен институцијама и телима ЕК (Пропис 
ЕК бр. 1367/2006); као и Пропис ЕК бр. 1049/2001 који се односи 
на приступ јав но сти до ку мен ти ма Европ ског пар ла мен та, Са ве та 
Евро пе и Европ ске ко ми си је на ме њен свим ин сти ту ци ја ма и те-
ли ма за јед ни це. Под „те ли ма” се под ра зу ме ва ју не са мо Европ ски 
пар ла мент, Са вет Евро пе и Европ ска ко ми си ја, Европ ски суд прав-
де и Европ ски ре ви зор ски суд, већ и дру ги ен ти те ти (на при мер, 
Европ ски еко ном ско-со ци јал ни ко ми тет), све аген ци је (на при мер, 
Европ ска аген ци ја за жи вот ну сре ди ну) и сви ен ти те ти ко ји оба-
вља ју јав не функ ци је, у за ви сно сти од сте пе на у ко ме по сту па ју у 
суд ском или за ко но дав ном свој ству. У прин ци пу, Европ ски са вет 
би био оба ве зан да се при др жа ва од ре да ба кон вен ци је ка да раз-
ма тра ме ђу на род не кон вен ци је о жи вот ној сре ди ни. С дру ге стра-
не, у ду ху кон вен ци је Европ ску ко ми си ју не би тре ба ло сма тра ти 
те лом ко је по сту па „у за ко но дав ним свој ству”. Осим то га, овим 
про пи сом се зах те ва од на ве де них ин сти ту ци ја и те ла да га ран ту-
ју уче шће јав но сти у при пре ми, из ме на ма и ре ви зи ји „пла но ва и 
про гра ма ко ји се од но се на жи вот ну сре ди ну”, али не и ка да су 
у пи та њу по ли ти ка, за ко ни и фи нан сиј ски про гра ми. Овај про пис 
та ко ђе до зво ља ва удру же њи ма ко је се ба ве жи вот ном сре ди ном и 
за до во ља ва ју од ре ђе не кри те ри ју ме да у скла ду са за ко ном о жи-
вот ној сре ди ни за тра же по кре та ње по ступ ка ин тер ног пре и спи ти-
ва ња усво је них ака та, као и свих про пу ста ин сти ту ци ја и те ла ЕК. 
Сва ко (не са мо гра ђа ни ЕУ) мо же да под не се зах тев за до би ја ње 
ин фор ма ци ја. 

По ред то га, Европ ска ко ми си ја ја усво ји ла две од лу ке ко је се 
ти чу да ље при ме не овог про пи са:

 – У од лу ци ко ми си је 2008/50/ЕК на во де се де та љи пра ви ла 
при ме не ЕК про пи са бр. 1367/2006 из до ме на Ар ху ске кон вен ци је 
ко ји се ти че зах те ва за по кре та ње ин тер ног пре и спи ти ва ња управ-
них ака та. 

 –  Одлуком   ко ми с ије  2  00 8/40 1/ Е К увод е  се из ме не прав ила  
п оступа ња  при сп ров ођ ењу Прописа ЕК бр. 1367/2006 ко ји се ти че 
ин сти ту ци ја и те ла за јед ни це. 

Оде љак А.3:  Ди рек ти ве ЕУ ко је се од но се на при ме ну Ар ху ске 
кон вен ци је

Ар ху ску кон вен ци ју при ме њу је Европ ска за јед ни ца, а ње но спро-
во ђе ње се обез бе ђу је уз по моћ че ти ри ди рек ти ве ЕУ.
1. 2003/4/ЕК При ступ јав но сти ин фор ма ци ја ма о жи вот ној сре
ди ни
Ци ље ви ове ди рек ти ве су да га ран ту је пра во при сту па ин фор ма-
ци ја ма ко је се ти чу жи вот не сре ди не и де фи ни ше основ не усло ве 
и прак тич на ре ше ња за оства ри ва ње тог пра ва, као и да обез бе ди 
да се ин фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни по ступ но учи не до ступ ним 
и ди стри бу и ра ју у јав но сти, да би се по сти гло да бу ду до ступ не у 
нај ве ћој мо гу ћој ме ри. Сто га је по треб но про мо ви са ти упо тре бу 
ком пју те ра и/или елек трон ске тех но ло ги је где год за то има мо-
гућ но сти.   
 – – – – – – – – – – – – –
10 http://www eionet europa eu 
11 http://ec europa eu/environment/aarhus/index htm 



2.  2003/35/ЕК Уче шће јав но сти и пра во на прав ну за шти ту 
Циљ ове ди рек ти ве је да до при не се из вр ша ва њу оба ве за ко је 
про из и ла зе из Ар ху ске кон вен ци је, на ро чи то (а) обез бе ђи ва њем 
уче шћа јав но сти у пра вље њу пла но ва и про гра ма ве за них за жи-
вот ну сре ди ну и (б) по бољ ша ва њем усло ва за уче шће јав но сти и 
де фи ни са њем од ре да ба за оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту 
у скла ду са ди рек ти ва ма Европ ског са ве та 85/337/ЕЕЗ и 96/61/ЕК.
3. 2003/98/ЕК По нов на упо тре ба ин фор ма ци ја на ста лих у јав ном 
сек то ру
Овом ди рек ти вом се ус по ста вља ми ни мум кри те ри ју ма ко ји ре гу-
ли шу област по нов не упо тре бе по сто је ћих до ку ме на та у по се ду 
те ла у јав ном сек то ру у зе мља ма чла ни ца ма, а при том се она не 
од но си на ин сти ту ци је као што су му зе ји, би бли о те ке, ар хи ви, ор-
ке стри, опе ре, ба ле ти и по зо ри шта. Та ко ђе, пре ма ди рек ти ви, гра-
ђа ни и ком па ни је за ин те ре со ва не за до би ја ње при сту па до ку мен-
ти ма ни су у оба ве зи да до ка зу ју ин те рес. 
4. 2007/2/ЕК Ус по ста вља ње ин фра струк ту ре про стор них ин фор
ма ци ја у Европ ској за јед ни ци
У ма ју 2007. го ди не на сна гу је сту пио ве о ма ва жан про пис ко-
јим се ус по ста вља ин фра струк ту ра про стор них ин фор ма ци ја у 
Европ ској за јед ни ци, чи ме се пру жа по др шка по ли ти ци очу ва ња 

жи вот не сре ди не у ЕЗ и ак тив но сти ма на том по љу. Овом ди рек-
ти вом се на ла же да се усво је за јед нич ка пра ви ла им пле мен та ци је 
ко ја се од но се на низ пре ци зно од ре ђе них обла сти као што су ме-
та по да ци, спе ци фи ка ци ја по да та ка, мре жне услу ге, де ље ње по да-
та ка и услу га, пра ће ње и из ве шта ва ње.

За ко ни ко ји ре гу ли шу област жи вот не сре ди не су са мо де-
ли мич но ускла ђе ни са за кон ским окви ром ЕУ, а по треб но је да 
тран спо зи ци ја бу де пот пу на, што ће би ти по стиг ну то у на ред ним 
фа за ма про це са при сту па ња Уни ји. Ме ђу тим, при ме на Ар ху ске 
кон вен ци је мо же и не за ви сно од то га би ти успе шна, по што се њо-
ме у осми шља ва ње по ли ти ке уво де де мо крат ски прин ци пи и пру-
жа осно ва за им пле мен та ци ју на на чин ко ји је при јем чив ши ро-
ким сло је ви ма дру штва. При др жа ва ње на че ла Ар ху ске кон вен ци је 
та ко ђе до при но си ефи ка сно сти и еко но мич но сти тран спо зи ци је и 
им пле мен та ци је ac qu isа ЕУ ко ји се од но си на жи вот ну сре ди ну.

ГЛАВA III. ОЦЕ НА УСЛО ВА И GAP АНА ЛИ ЗА

 – НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
Ар ху ска кон вен ци ја ус по ста вља ми ни мум стан дар да ко је мо-

ра ју по што ва ти све зе мље чла ни це.

Та бе ла Б.1:  Ускла ђе ност са основ ним стан дар ди ма из чла на 4 Ар ху ске кон вен ци је
Стан дар ди де фи ни са ни у Ар ху ској кон вен ци ји По што ва ње стан дар да у Ре пу бли ци Ср би ји
Кон вен ци ја при зна је пра во при сту па „зва нич ним до ку мен ти ма”, а тај по јам је де фи-
ни сан вр ло ши ро ко као би ло ко ја ин фор ма ци ја у би ло ком об ли ку у по се ду јав них 
вла сти  

Постоје изузеци

Да

Исти изузеци постоје и у законима Републике Србије
Свако може да затражи приступ информацијама без обавезе да поднесе изјаву у којој 
образлаже интерес

Да

Др жа ве мо гу до зво ли ти ор га ни ма јав не вла сти да уве ду на док на ду за пру жа ње ин фор-
ма ци ја, али из но си не сме ју би ти пре ве ли ки 12 

Током процеса доношења одлука, државе морају без накнаде да пруже све релевантне 
информације које је могуће добити на захтев 13

Да

Пра во на при ступ ин фор ма ци ја ма мо же би ти оства ре но у свим: 
а) ор га ни ма јав не вла сти14

б) осим те ла или ин сти ту ци ја ко је по сту па ју у суд ском или за ко но дав ном свој ству15

в) морају га поштовати и сва друга физичка или правна лица која имају јавне надлеж-
ности или функције или пружају јавне услуге16

а) Да

б) Да

в) Да

По сто ји огра ни чен број из у зе та ка, од но сно слу ча је ва, ка да зах тев за до би ја ње ин-
фор ма ци ја мо же би ти од би јен  При том се мо ра узе ти у об зир да ли је об ја вљи ва ње 
у јав ном ин те ре су, те да ли се за тра же не ин фор ма ци је од но се на еми си је у жи вот ну 
сре ди ну и ако је то слу чај, та кве ин фор ма ци је ни ка ко не мо гу би ти из у зе те од об ја-
вљи ва ња17

Ни је при ме ње но у пот пу но сти, ни ти пре ци зно  Не ки при ме ри ука зу ју на по сто ја ње 
тен ден ци је да се од ред бе Ар ху ске кон вен ци је у пот пу но сти ин кор по ри ра ју (на при-
мер, за ко ни о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и стра те шкој про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну, ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, 
хе ми ка ли ја ма и о би о цид ним про из во ди ма)  

„Јав ни ин те рес” је де фи ни сан у За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма, али 
ни су ус по ста вље ни ја сни кри те ри ју ми нео п ход ни за спро во ђе ње ње го вих од ре да ба у 
прак си

По да ци о еми си ја ма не мо ра ју би ти за шти ће ни као по вер љи ви

Захтеви за добијање информација које се односе на безбедност и здравље из Закона о 
биоцидним производима не треба да буду одбијани

Стране које подносе захтеве имају могућност покретања бесплатне или јефтине, за-
конски одређене убрзане процедуре поновног разматрања од стране суда или неког 
независног тела које није судско

Не (не по сто ји про це ду рал на де фи ни ци ја) 

Да
 – – – – – – – – – – – – –
12 Архуска конвенција, члан 4, став 8
13 Ibid , чланови 6 и 1 б
14 Ibid , члан 2, дефиниција 2 (под б)
15 Ibid , члан 2, дефиниција 2 (последња реченица) 
16 Ibid , члан 2, дефиниција ц (под б)
17 Ibid , члан 4, став 4  

По све ће ност ци ље ви ма Ар ху ске кон вен ци је 

Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја се на Са ми ту о пла не ти Зе-
мљи, одр жа ном у Рио де Жа не и ру, 1992. го ди не оба ве за ла да ће 
по што ва ти прин ци пе одр жи вог раз во ја. 1993. го ди не, ју го сло вен-
ска вла да  је по ка за ла по све ће ност по што ва њу спо ра зу ма из гла са-
ва њем ре зо лу ци је о по ли ти ци за шти те жи вот не сре ди не.

Ре пу бли ка Ср би ја на ста вља да ис ка зу је нај ви ши сте пен по-
све ће но сти обез бе ђи ва њу при сту па јав но сти ин фор ма ци ја ма 
ко је се ти чу жи вот не сре ди не, ства ра њем усло ва за уче шће јав-
но сти у до но ше њу од лу ка и ус по ста вља њем прав ног окви ра за 

оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту у пи та њи ма ко ја се ти чу 
жи вот не сре ди не.

Низ ак тив но сти ко је су спро ве де не у Ре пу бли ци Ср би ји од 
по ли тич ких про ме на 2000. го ди не, све до че о стал ној по све ће но сти 
ци ље ви ма кон вен ци је. Од по себ ног зна ча ја су сле де ће: по твр ђи-
ва ње спо ра зу ма из обла сти жи вот не сре ди не ко ји са др же од ред бе 
ко је су у скла ду са зах те ви ма на ве де ним у Ар ху ској кон вен ци ји 
(на при мер, мул ти ла те рал ни спо ра зу ми Еко ном ске ко ми си је Ује-
ди ње них на ци ја за Евро пу (UNE CE) и слич ни спо ра зу ми); пре у-
зи ма ње оба ве зе да се ac qu is ЕУ тран спо ну је у прав ни си стем Ре-
пу бли ке Ср би је (ди рек ти ве из обла сти жи вот не сре ди не ко је су у 



пот пу но сти у скла ду са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је), до ку мен-
ти из до ме на на ци о нал не по ли ти ке у ко ји ма се на во ди да су пре у-
зе те оба ве зе да се раз ви је си стем за шти те жи вот не сре ди не за сно-
ван на вред но сти ма са др жа ним у Ар ху ској кон вен ци ји и усва ја ње 
за ко на чи је од ред бе су прав но оба ве зу ју ће у скла ду са Ар ху ском 
кон вен ци јом.

Ар ху ска кон вен ци ја је је дан од ме ђу на род них прав них ака та 
у ко ме се на нај ја сни ји на чин из ра жа ва фун да мен тал но пра во на 
здра ву жи вот ну сре ди ну.18 Ар ху ска кон вен ци ја шти ти „пра ва ве за-
на за жи вот ну сре ди ну” као основ но људ ско пра во. У њој су при-
ступ ин фор ма ци ја ма, уче шће јав но сти и пра во на прав ну за шти ту 
озна че ни као основ ни усло ви за одр жи ви раз вој ко ји под ра зу ме-
ва очу ва ње жи вот не сре ди не. Оно по че му се Ар ху ска кон вен ци ја 
из два ја са прав не тач ке гле ди шта је ши ро ка де фи ни ци ја „ин фор-
ма ци ја ко је се ти чу жи вот не сре ди не” ко јом је об у хва ћен не са мо 
ква ли тет жи вот не сре ди не, већ и фак то ри ко ји има ју ути ца ја  на 
жи вот ну сре ди ну, ин фор ма ци је из обла сти еко но ми је и по ли ти ке, 
као и пи та ња ко ја се ти чу здра вља и без бед но сти. Осим то га, у 
Ар ху ској кон вен ци ји су узе та у об зир пра ва свих за ин те ре со ва них 
стра на и по др жа ва се и под сти че еду ка ци ја и раз ви ја ње све сти. То 
до при но си оства ри ва њу ду го роч них раз вој них ци ље ва ко ји ма се 
обез бе ђу ју јед на ка пра ва за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је. 

У Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, про гла ше ном 2006. го ди не, ка же 
се да сви гра ђа ни има ју пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну, као и 
пра во да бу ду оба ве шта ва ни о ње ном ста њу, али и оба ве зу да шти-
те жи вот ну сре ди ну. 

Осим то га, За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не у Ре пу бли-
ци Ср би ји (2004) га ран то ва но је пра во гра ђа на или гру па гра ђа на, 
њи хо вих удру же ња, про фе си о нал них или дру гих ор га ни за ци ја на 
здра ву жи вот ну сре ди ну и прав на за шти та. Ови ци ље ви и прин ци-
пи се та ко ђе де таљ но из ла жу у Стра те ги ји одр жи вог раз во ја усво-
је ној 2008. го ди не и Националнoм про гра му за шти те жи вот не сре-
ди не из 2010. го ди не.  
 – – – – – – – – – – – – –
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Пре ма чла ну 16. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је оп ште при хва ће на 
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри су 
са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се 
при ме њу ју и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри мо ра ју би ти у скла-
ду с Уста вом. За ко ном о по твр ђи ва њу Ар ху ске кон вен ци је („Слу
жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри”, брoj 38/09, усво је ним 
12. ма ја 2009), кон вен ци ја је ин кор по ри ра на у прав ни си стем Ре-
пу бли ке Ср би је. 

За ко ни из обла сти жи вот не сре ди не и дру ги про пи си из те 
обла сти се тре нут но ажу ри ра ју, укљу чу ју ћи и зах те ва не пред у-
сло ве, де фи ни са не у Ар ху ској кон вен ци ји, ко ји се од но се на ње ну 
при ме ну.

У зе мљи се спро во де ак тив но сти у ци љу ис пу ња ва ња оба ве за 
са др жа них у кон вен ци ји (на при мер, Пр во на ци о нал но са оп ште ње 
упу ће но Кон фе рен ци ји Стра на кон вен ци је).

Ре пу бли ка Ср би ја је по тен ци јал ни кан ди дат за члан ство у 
ЕУ. Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (ССП) је пот пи-
са ла 2008, а мол ба за члан ство у ЕУ је под не та 2009. го ди не. У 
Из ве шта ју Европ ске ко ми си је о на прет ку Ср би је за 2009.19 кон ста-
то ван је по зи ти ван учи нак Ре пу бли ке Ср би је по пи та њу хо ри зон-
тал них за ко на и по твр ђи ва ња Ар ху ске кон вен ци је. У Из ве шта ју 
Европ ске ко ми си је о на прет ку за 2010. го ди ну се из но си за кљу чак 
да Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да оја ча ка па ци те те за при ме ну и спро-
во ђе ње за ко на, укљу чу ју ћи ме ре ве за не за уче шће јав но сти.

Ускла ђе ност за ко на у Ср би ји са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је

Ускла ђе ност за ко на Ре пу бли ке Ср би је са чла но ви ма Ар ху ске 
кон вен ци је је ана ли зи ра на до де та ља. Ов де се ана ли зи ра се дам на-
ест за ко на из обла сти жи вот не сре ди не, од ко јих су два из ме ње не 
вер зи је прет ход но усво је них за ко на. Ана ли зи ра на су још че ти ри 
за ко на бли ско по ве за на са овом об ла шћу (Ви де ти кри те ри ју ме се
лек ци је у Одељ ку Б.4).
 – – – – – – – – – – – – –
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Та бе ла Б.2: Спи сак ана ли зи ра них за ко на из обла сти жи вот не сре ди не (Ви де ти кри те ри ју ме се лек ци је у Одељ ку Б.4)
Бр. На зив Зва нич на пу бли ка ци ја Скра ће ни ца

За ко ни из обла сти жи вот не сре ди не
1 За кон о за шти ти жи вот не сре ди не „Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04 ЗЗЖС
2 За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну „Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04 ЗПУЖС
3 За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну „Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04 ЗСПУЖС
4 За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не „Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04 ЗИСКЗЖС
5 За кон о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ној си гур но сти „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗЗЈЗНС
6 За кон о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗЗНЗ
7 За кон о хе ми ка ли ја ма „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗХ
8 За кон о би о цид ним про из во ди ма „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗБП
9 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗИД ЗПУЖС
10 За кон о за шти ти ва зду ха „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗЗВ
11 За кон о за шти ти при ро де „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗЗП
12 За кон о за шти ти од бу ке у жи вот ној сре ди ни „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗЗБЖС
13 За кон о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗЗО КРФ
14 За кон о упра вља њу от па дом „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗУО
15 За кон о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗА АО
16 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не „Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09 ЗИДЗЗЖС
17 За кон о во да ма „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10 ЗВ

Дру ги за ко ни
18 За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ЗСПИЈЗ
19 За кон о оп штем управ ном по ступ ку „Слу жбе ни лист СРЈ”, бр  33/97 и 31/01;

и „Службени гласник РС”, број 30/10
ЗУП

20 За кон о су до ви ма „Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08 ЗС
21 За кон о управ ним спо ро ви ма „Слу жбе ни гла сник РС”, број 111/09 ЗУС

1. Де фи ни ци је
– НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
1. По јам „ин фор ма ци ја ко је се ти чу жи вот не сре ди не” ка кав пред ви ђа Ар ху ска кон вен ци ја тек тре ба да бу де уве ден у прав ни си стем 

Ре пу бли ке Ср би је. У од ред ба ма за ко на ана ли зи ра ним овом при ли ком очи глед ни су раз ли чи ти кон тек сти што за по сле ди цу има чи ње-
ни цу да је мно ге од ред бе ве за не за до ступ ност ин фор ма ци ја и пра во на прав ну за шти ту, од но сно, ин фор ма ци је из у зе те од об ја вљи ва ња 
те шко ту ма чи ти и при ме њи ва ти. Сто га је нео п ход но у прав ном си сте му Ср би је ус по ста ви ти све о бу хват ну за кон ску де фи ни ци ју „ин фор-
ма ци ја ко је се ти чу жи вот не сре ди не” ко ја је у пот пу но сти у скла ду са де фи ни ци јом да том у Ар ху ској кон вен ци ји. 

2. Де фи ни ци је „јав но сти” и „за ин те ре со ва не јав но сти” ка кве су да те у кон вен ци ји су тран спо но ва не у не ке од за ко на Ре пу бли ке Ср-
би је ко ји се од но се на област жи вот не сре ди не, не у све ко ји су ов де ана ли зи ра ни, те пре ма то ме тре ба при ла го ди ти упо тре бу тер ми на.



3. Дру ги тер ми ни ве за ни за ди рек ти ве ЕУ ни су де фи ни са ни у до вољ ној ме ри. Је дан зна ча јан при мер тог ти па је „еми си ја”. То до-
во ди до зна чај не ре гу ла тор не не ус кла ђе но сти ме ђу раз ли чи тим за ко ни ма. Слич не не ус кла ђе но сти по сто је и ка да је реч о де фи ни ци ја ма 
PR TR и ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма (ГМО). О тим тер ми ни ма ће би ти ре чи у по гла вљи ма ко ја сле де, али они зах те ва ју на кнад-
ну ана ли зу.

– Оце на тер ми на 
У Та бе ли Б.3 је дат кра так пре глед ускла ђе но сти за ко на Ре пу бли ке Ср би је са зах те ви ма са др жа ним у чла но ви ма Ар ху ске кон вен ци је.

Та бе ла Б.3: По ре ђе ње де фи ни ци ја кључ них тер ми на у Ар ху ској кон вен ци ји и за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је
Термин Дефиниција из Архуске конвенције Дефиниција у законима Републике 

Србије
Усклађеност дефиниција у законима Републике 

Србије са захтевима Архуске конвенције
„Орган јавне власти” Државни органи или физичка или правна 

лица која врше јавне функције  Може се 
такође односити на регионалне организа-
ције за економску интеграцију, као што је 
Европска заједница, али се не односи екс-
плицитно на тела која поступају у судском 
или законодавном својству

Ор ган јав не вла сти је: др жав ни ор ган, 
ор ган те ри то ри јал не ауто но ми је, ор ган 
ло кал не са мо у пра ве или ор га ни за ци ја 
ко јој је по ве ре но вр ше ње јав них овла-
шће ња (члан 3  ЗСПИЈЗ)  Ка да се јав не 
функ ци је усту па ју или пре но се на дру-
га те ла, и она мо ра ју да пру же при ступ 
ин фор ма ци ја ма

Да  – Де фи ни ци ја по сто ји у три за ко на из обла сти жи-
вот не сре ди не

Не по сто ји кон крет на де фи ни ци ја  „ор ган јав не вла-
сти”, али су де фи ни са на овла шће ња и над ле жно сти

„Информација која се тиче 
животне средине”

Ши ро ка де фи ни ци ја ко јом су об у хва ће не не 
са мо ин фор ма ци је о ста њу жи вот не сре ди не 
или ин фор ма ци је ко ји ма рас по ла же ми ни-
стар ство над ле жно за жи вот ну сре ди ну, већ 
и ин фор ма ци је о ква ли те ту жи вот не сре ди-
не и еми си ја ма, фак то ри ма ко ји ути чу на 
ква ли тет жи вот не сре ди не и здра вље и ин-
фор ма ци је о до но ше њу од лу ка и ана ли за ма

Не постоји дефиниција, мада је то пи-
тање делимично уређено: на пример, 
јавност може да има приступ подаци-
ма о стању животне средине (члан 9  
ЗЗЖС)   

Не  – Не постоји дефиниција у законима Републике 
Србије  Осим тога, разлози за одбијање захтева за 
приступ информацијама које се тичу животне средине 
нису уређени у складу са чланом 4  Архуске конвен-
ције

„Информација” Ви де ти одељ ке Б.1 и Б.2 у ко ји ма се из но се 
де та љи о при ме ни де фи ни ци ја у про пи си ма 
ЕУ

До ку мен то ва не  ин фор ма ци је за ко је 
јав ност мо же би ти оправ да но за ин те-
ре со ва на, ко ји ма рас по ла же ор ган јав-
не вла сти, на ста ле у ра ду или у ве зи 
са ра дом ор га на јав не вла сти (ви де ти 
ЗСПИЈЗ)   

Делимично  – У неким правним актима често се корис-
ти термин „документ” уместо „информација”, што у 
многоме сужава тумачење права на приступ информа-
цијама, пошто се првопоменути термин односи  само 
на опипљива документа и објављени материјал   

„Информација од јавног зна
чаја”

Пред ста вља сва ку ин фор ма ци ју у пи са ном, 
ви зу ел ном, звуч ном, елек трон ском или дру-
гом ма те ри јал ном об ли ку  Би ло ко ји ма те ри-
јал ни об ли ци ко ји ов де ни су по ме ну ти, би ло 
да по сто је у овом тре нут ку, или ће по сто ја ти 
у бу дућ но сти пот па да ју под ову де фи ни ци ју  

Према члану 2  ЗСПИЈЗ, то се односи 
на информацију којом располаже орган 
јавне власти, садржану у одређеном 
документу, а односи се на све оно о 
чему јавност има оправдан интерес да 
буде обавештена; извор информације је 
орган јавне власти или неки други ен-
титет, а носач информација на коме се 
налази документ није битан

Де ли мич но  – Основ на де фи ни ци ја је ва лид на са мо у 
кон тек сту од ре ђе них за ко на и не по сто ји оба ве за стро-
ге уса гла ше но сти са Ар ху ском де фи ни ци јом; кон текст 
де фи ни ци је да те у Ар ху ској кон вен ци ји је за пра во 
мно го ши ри  

„Јав ност” Физичка или правна лица, као и организа-
ције или групе грађана  

Јав ност чи ни јед но или ви ше фи зич-
ких или прав них ли ца, њи хо ва удру же-
ња или гру пе гра ђа на (ЗЗЖС, ЗПУЖС, 
ЗСПУЖС, ЗИСКЗЖС и ЗУП)  

У Закону о општем управном поступку 
се под овим појмом подразумева свако 
физичко или правно лице, као и гру-
пе грађана које немају статус правног 
лица, када се у управном поступку ре-
шава о њиховим  правима, обавезама 
или правним интересима

Да  – Тер мин је у скла ду са  Ар ху ском кон вен ци јом, ма-
да са мо у не ко ли ко за ко на из обла сти жи вот не сре ди не 
и у За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку
 
Не  – У За ко ну о во да ма се ко ри сти тер мин „ши ра јав-
ност”

Не  – У Уста ву се ко ри сти  тер мин „сва ко”

„Заинтересована јавност” Јав ност ко ја је угро же на или ће ве ро ват но 
би ти угро же на или има ин те рес у до но ше њу 
од лу ка ко је се ти чу жи вот не сре ди не  
 
Удружења треба само да промовишу зашти-
ту животне средине и да задовољавају усло-
ве прописане националним законодавством 
да би могле да буду обухваћене дефини-
цијом „заинтересоване јавности”

Чи ни је јав ност ко ја је угро же на или ће 
ве ро ват но би ти угро же на не ким про јек-
том, укљу чу ју ћи удру же ња еви ден ти-
ра на код над ле жног ор га на (на при мер, 
ЗЗЖС, ЗПУЖС)  

Ту та ко ђе спа да јав ност за ин те ре со ва на 
за од лу ке ко је се ти чу за шти те жи вот не 
сре ди не, укљу чу ју ћи удру же ња еви ден-
ти ра на код над ле жног ор га на

Де ли мич но  – Де фи ни ци ја по сто ји у че ти ри за ко на 
из обла сти за шти те жи вот не сре ди не (ЗЗЖС ЗПУЖС, 
ЗСПУЖС, и ЗИСКЗЖС), али се не по ми ње у дру гим 
за ко ни ма ко ји се ов де ана ли зи ра ју

У чла ну 2. Ар ху ске кон вен ци је да те су де фи ни ци је тер ми на 
„стра на”, „ор ган јав не вла сти”’, „ин фор ма ци ја ко ја се ти че жи вот-
не сре ди не”, „јав ност” и „за ин те ре со ва на јав ност”. Тер ми но ло ги ја 
из ди рек ти ва ЕУ ко ја се од но си на ГМО и PR TR се ана ли зи ра у 
по гла вљи ма по све ће ним тим обла сти ма. 

Ар ху ске де фи ни ци је „јав но сти” и „за ин те ре со ва не јав но сти” 
су тран спо но ва не у не ке, али не све за ко не Ре пу бли ке Ср би је из 
обла сти жи вот не сре ди не ко ји се ов де ана ли зи ра ју. Реч „сва ко” 
из чла на 74. Уста ва тре ба или да бу де за ме ње на или де таљ ни је 
об ја шње на, по што не омо гу ћа ва нео п ход но раз ли ко ва ње „јав но-
сти” и „за ин те ре со ва не јав но сти”. Ме ро дав но ту ма че ње (од но сно, 
оно ко је је у скла ду са Уста вом) би омо гу ћи ло да оба тер ми на бу-
ду на пра ви на чин уре ђе на у за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је ко ји се 
ти чу жи вот не сре ди не. Дру ги за ко ни Ре пу бли ке Ср би је не пра ве 
раз ли ку из ме ђу по ме ну та два тер ми на, иако је та раз ли ка нео п-
ход на, као што се мо же ви де ти у за ко ни ма о ПУЖС, СПУЖС и 
ИСКЗЖС. Осим то га, за кон ске де фи ни ци је „јав но сти” и „за ин те-
ре со ва не јав но сти”, ко је су у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом су 

при ме ње не са мо у не ко ли ци ни за ко на Ре пу бли ке Ср би је. Не по-
сто ји ис прав на де фи ни ци ја ко ја се при ме њу је до след но, кроз чи-
тав прав ни си стем. 

Тер мин „ин фор ма ци ја ко ја се ти че жи вот не сре ди не” тек тре ба 
да бу де ус по ста вљен у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је у скла-
ду са Ар ху ском кон вен ци јом. Де фи ни ци ја по да та ка ко ји се од но се 
на жи вот ну сре ди ну је од кључ ног зна ча ја за од ре ђи ва ње де ло кру га 
кон вен ци је, а по сто ја ње де фи ни ци је је ми ни мум ко ји тре ба да бу де 
за до во љен, ма да Стра не кон вен ци је мо гу при ме њи ва ти ши ру де фи-
ни ци ју. Оп сег од ре да ба за ко на Ре пу бли ке Ср би је ко ји се ов де ана-
ли зи ра ју је дру га чи ји. По треб но је да се у Ре пу бли ци Ср би ји ус по-
ста ви све о бу хват на за кон ска де фи ни ци ја „ин фор ма ци ја ко је се ти чу 
жи вот не сре ди не” ко ја би би ла у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом и 
уни форм но при ме ње на у це лом прав ном си сте му. Не до след ност у 
за ко ни ма ко ја се од но си на област при сту па ин фор ма ци ја ма има за 
по сле ди цу по тен ци јал но огра ни че но пра во при сту па ин фор ма ци ја-
ма де фи ни са но у чла ну 4. кон вен ци је, као и огра ни че ну де ло твор-
ност ме ха ни за ма ко ји ма се обез бе ђу је пра во на прав ну за шти ту.  



Оде љак Б.1  Раз ли чи ти при сту пи у обла сти ин фор ма ци ја ко је по
ста ју до ступ не јав но сти

У не ко ли ко зе ма ља у ко ји ма де лу је Еко ном ска ко ми си ја Ује ди ње-
них на ци ја за Евро пу (UNE CE) не пра ви се раз ли ка из ме ђу ин фор-
ма ци ја ко је се ти чу жи вот не сре ди не и дру гих вр ста ин фор ма ци ја у 
по се ду ор га на јав не упра ве. У тим зе мља ма за ко ни или тра ди ци ја 
упра ве на ла жу да све ин фор ма ци је у по се ду ор га на јав не вла сти, уз 
не ка огра ни че ња, мо ра ју би ти до ступ не јав но сти. Фин ска, Хо лан-
ди ја, Швед ска, Укра ји на, Ве ли ка Бри та ни ја и Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве су ме ђу зе мља ма у ко ји ма по сто је за ко ни ко ји га ран ту ју оп-
шти при ступ ин фор ма ци ја ма и где се не пра ви раз ли ка из ме ђу „ин-
фор ма ци ја ко је се ти чу жи вот не сре ди не” и оста лих ин фор ма ци ја. 
У Дан ској је на сна зи и Оп шти за кон о ин фор ма ци ја ма и За кон о 
ин фор ма ци ја ма о жи вот ној сре ди ни чи је се по ље при ме не од но си 
кон крет ни је на ту област. У слу ча је ви ма ка да по сто је оба на ве де на 
за ко на тре ба во ди ти ра чу на о до след но сти. На при мер, у уред би 
Европ ске уни је ко ји се од но си на пи та ња из до ме на Ар ху ске кон-
вен ци је го во ри се о до ступ но сти ин фор ма ци ја ко је се ти чу жи вот не 
сре ди не у би ло ком об ли ку, док се у уред би из до ме на тран спа рент-
но сти ко ја се од но си не са мо на ин фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни 
го во ри је ди но о при сту пу „до ку мен ти ма”.
Из вор: Во дич кроз при ме ну Ар ху ске кон вен ци је

Украт ко ре че но, основ на ствар је да де фи ни ци је „јав но сти”, 
„за ин те ре со ва не јав но сти” и „ин фор ма ци је ко ја се ти че жи вот не 
сре ди не” бу ду хар мо ни зо ва не да би мо гао по сто ја ти пра ви си стем 
ко ји омо гу ћа ва при ступ ин фор ма ци ја ма и оства ри ва ње пра ва на 
прав ну за шти ту (ви де ти де таљ ни је ин фор ма ци је у Одељ ци ма Б.1 
и Б.3). Слич ни за кључ ци се мо гу из ву ћи и ка да је реч о не ким дру-
гим де фи ни ци ја ма као што су „еми си ја” и „ин вен тар за га ђе ња” 
ко је су са мо де ли мич но у скла ду са зах те ви ма на ве де ним у ди рек-
ти ва ма ЕУ, а то ути че на вр сте ин фор ма ци ја ко је се при ку пља ју и 
чи не до ступ ним јав но сти.

Оде љак Б.2:  При ме ри де фи ни ци ја при ме ње них у за ко но дав ству 
ЕУ 

Уред ба ЕК бр. 1367/2006, члан 2 – О при ме ни од ре да ба Ар ху ске 
кон вен ци је упу ће на свим ин сти ту ци ја ма и те ли ма Европ ске за јед-
ни це 
У сми слу ове уред бе:
(а) „под но си лац зах те ва” је сва ко фи зич ко или прав но ли це ко је 
за тра жи ин фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни;
(б) „јав ност” је јед но или ви ше фи зич ких или прав них ли ца, од но-
сно, удру же ња, ор га ни за ци је или гру пе ли ца;
(в) „ин сти ту ци је и те ла За јед ни це” су све јав не ин сти ту ци је, те ла, 
кан це ла ри је и аген ци је ко је су ус по ста вље не спо ра зу мом или на 
те ме љу спо ра зу ма, осим кад де лу ју у пра во суд ном или за ко но дав-
ном свој ству; 
(г) „ин фор ма ци ја ко ја се ти че жи вот не сре ди не” је сва ка ин фор ма-
ци ја у пи са ном, ви зу ел ном, звуч ном, елек трон ском или би ло ком 
дру гом ма те ри јал ном об ли ку о: 
(i) ста њу еле ме на та жи вот не сре ди не, као што су ва здух и ат мос-
фе ра, во да, тло, зе мљи ште, пре де ли и при род ни ком плек си, укљу-
чу ју ћи мо чвар на, при о бал на и мор ска под руч ја, би о ло шку ра зно-
вр сност и ње не ком по нен те, укљу чу ју ћи ге не тич ки мо ди фи ко ва не 
ор га ни зме, као и о ин тер ак ци ји из ме ђу ових еле ме на та;
(ii) фак то ри ма као што су ма те ри је, енер ги ја, бу ка и зра че ње, от-
пад, укљу чу ју ћи ра ди о ак тив ни от пад, еми си је, ис пу шта ња и дру га 
осло ба ђа ња у жи вот ну сре ди ну ко ји ути чу или ће ве ро ват но ути-
ца ти на еле мен те жи вот не сре ди не по ме ну те у тач ки (i);
(iii) ме ра ма (укљу чу ју ћи управ не ме ре), као што су по ли ти ка, за-
кон ска ак та, пла но ви и про гра ми, спо ра зу ми у обла сти за шти те жи-
вот не сре ди не и ак тив но сти ко је ути чу или ће ве ро ват но ути ца ти 
на еле мен те и фак то ре на ве де не у окви ру та ча ка (i) и (ii), као и ме ре 
и ак тив но сти осми шље не ра ди за шти те тих еле ме на та; 
(iv) из ве шта ји ма о спро во ђе њу за ко на из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не;
(v) ана ли за ма ис пла ти во сти и дру гим еко ном ским ана ли за ма и 
прет по став ка ма ко је се ко ри сте у окви ру ме ра и ак тив но сти из 
тач ке (iii); и
(vi) ста њу здра вља и без бед но сти љу ди, укљу чу ју ћи мо гу ће за-
га ђе ње лан ца ис хра не и та мо где је то ре ле вант но, усло ви ма жи-
во та љу ди, кул тур ним спо ме ни ци ма и гра ђе ви на ма, уко ли ко на 
њих ути че или мо же да ути че ста ње еле ме на та жи вот не сре ди не 

по ме ну тих у тач ки (1), од но сно, пу тем тих еле ме на та, би ло ко ја од 
ства ри из та ча ка (ii) и (iii);
(д) „пла но ви и про гра ми ко ји се ти чу жи вот не сре ди не” су пла но-
ви и про гра ми:
(i) ко је из ра ђу ју и, та мо где је то при ме ре но, усва ја ју ин сти ту ци је 
и те ла За јед ни це;
(ii) ко ји су по треб ни на осно ву за ко но дав них, ре гу ла тор них или 
управ них од ре да ба; и  
(iii) ко ји до при но се оства ри ва њу ци ље ва по ли ти ке за шти те жи-
вот не сре ди не За јед ни це утвр ђе них у Ше стом ак ци о ном про гра-
му За јед ни це за жи вот ну сре ди ну или би ло ко јем по то њем оп штем 
ак ци о ном про гра му за жи вот ну сре ди ну, од но сно, ко ји би мо гли 
има ти зна ча јан ути цај на оства ри ва ње тих ци ље ва.
Оп шти ак ци о ни про гра ми за жи вот ну сре ди ну се та ко ђе сма тра ју 
пла но ви ма и про гра ми ма ко ји се ти чу жи вот не сре ди не.
Овом де фи ни ци јом ни су об у хва ће ни фи нан сиј ски или бу џет ски 
пла но ви и про гра ми тј. пла но ви и про гра ми у ко ји ма се утвр ђу је 
на чин фи нан си ра ња од ре ђе них про је ка та и ак тив но сти, од но сно, 
ко ји се од но се на пред ло ге го ди шњих бу џе та као ни ин тер ни про-
гра ми ра да ин сти ту ци ја и те ла За јед ни це, ни ти пла но ви и про гра-
ми ко ји се при ме њу ју у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја и чи ја је је ди-
на свр ха ци вил на за шти та;
(ђ) „за кон ко ји се ти че жи вот не сре ди не” је за кон За јед ни це, ко ји 
без об зи ра на прав ну осно ву, до при но си спро во ђе њу ци ље ва по ли-
ти ке за шти те жи вот не сре ди не За јед ни це утвр ђе них у спо ра зу му, 
а то су очу ва ње, за шти та и по бољ ша ње ква ли те та жи вот не сре ди-
не, за шти та здра вља љу ди, раз бо ри та и ра ци о нал на упо тре ба при-
род них ре сур са, те про мо ви са ње ме ра на ме ђу на род ном ни воу у 
ци љу ре ша ва ња ре ги о нал них или гло бал них про бле ма ве за них за 
жи вот ну сре ди ну;
(е) „управ ни акт” је сва ка по је ди нач на ме ра у окви ру за ко на из обла-
сти за шти те жи вот не сре ди не ко ју пред у зи ма ин сти ту ци ја или те ло 
За јед ни це и ко ја је прав но оба ве зу ју ћа и има спо ља шње ефек те; 
(ж) „управ ни про пуст” по сто ји ако ин сти ту ци ја или те ло За јед ни це 
ни је усво ји ло управ ни акт ко ји под ле же де фи ни ци ји из тач ке (е).
Из вор: сајт ЕЗ: http://eurlex.euro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?
uri=OJ:L:2006:264:0013:0013:EN:PDF

2. До ступ ност ин фор ма ци ја о жи вот ној сре ди ни  

– НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
1. Од ред бе из овог сту ба се у из ве сној ме ри спро во де у прав ном 
си сте му Ре пу бли ке Ср би је, ма да би уна пре ђе ње тер ми но ло ги је 
и сма ње ње тер ми но ло шког ја за по јед но ста ви ло њи хо ву при ме ну 
(ви де ти тач. 2–6). 
2. Пра во на при ступ ин фор ма ци ја ма или ни је ја сно де фи ни са но 
или се уоп ште не спо ми ње у мно гим за ко ни ма ко ји се од но се на 
жи вот ну сре ди ну (на при мер, у За ко ну о за шти ти од јо ни зу ју ћих 
зра че ња и ну кле ар ној си гур но сти, За ко ну о во да ма, За ко ну о стра-
те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За ко ну о за шти ти и 
одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да).
3. Из у зе ци при ли ком оства ри ва ња пра ва на при ступ ин фор ма ци-
ја ма и кри те ри ју ми за од би ја ње зах те ва за об ја вљи ва ње ин фор ма-
ци ја су при лич но не ја сни, а ту ма че ње тих од ре да ба у на ци о нал ном 
за ко но дав ству је до не кле про из вољ но; на при мер из гле да да је ор-
га ни ма јав не вла сти оста вље на сло бо да да од лу чу ју шта се тач-
но под ра зу ме ва под при сту пом по да ци ма ко ји би „бит но оте жао 
оства ре ње оправ да них еко ном ских ин те ре са” (За кон о при сту пу 
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, члан 9). По треб но је де фи ни са ти 
ја сна и пре ци зна „пра ви ла по на ша ња”, укљу чу ју ћи и пре ци зни је 
кри те ри ју ме на на ци о нал ном ни воу за од би ја ње зах те ва за об ја-
вљи ва ње ин фор ма ци ја.  
4. По сто ји не до след ност у за кон ским де фи ни ци ја ма ли ца или ен ти-
те та ко ји има ју пра во да за тра же ин фор ма ци је. У За ко ну о управ ном 
по ступ ку се про пи су је под но ше ње зва нич не из ја ве у ко јој се на во ди 
ин те рес под но си о ца зах те ва за при ступ ин фор ма ци ја ма, док за ко ни 
из обла сти жи вот не сре ди не и За кон о сло бод ном при сту пу ин фор-
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја не про пи су ју на во ђе ње ин те ре са.   
5. Не по сто ја ње де фи ни ци је „ин фор ма ци ја ко је се ти чу жи вот не 
сре ди не” оте жа ва при ме ну не ко ли ких од ре да ба, као што су ус-
по ста вља ње Ин фор ма ци о ног си сте ма за шти те жи вот не сре ди не, 
при пре ма из ве шта ја о ста њу жи вот не сре ди не и утвр ђи ва ње ко је 
ин фор ма ци је из обла сти за шти те жи вот не сре ди не тре ба учи ни ти 
до ступ ним јав но сти, а ко је не.  



6. Ин фор ма ци је о спро во ђе њу за ко на и по ли ти ке и ме ђу на род них 
спо ра зу ма ко ји се ти чу за шти те жи вот не сре ди не ни су че сто до-
ступ не јав но сти, а на ро чи то је при ме тан не до ста так ин фор ма ци ја 
о на прет ку им пле мен та ци је.
7. Прак тич на ре ше ња за при ступ ин фор ма ци ја ма (тач ке за кон такт, 
уста ље на прак са и про це ду ре, ре ги стри ме та по да та ка и упут ства) 
че сто не по сто је, по сто ји ма њак ин фор ма ци ја до ступ них на Ин тер-
не ту, али и уоп ште, по себ но из ра жен на ло кал ном ни воу. Сто га је 
по треб но ви ше вре ме на да би се ин фор ма ци је до би ле, а ти ме и по-
ску пљу је про це ду ра пру жа ња ин фор ма ци ја за оне ко ји их по се ду ју.
8. Раз ви јен ин фор ма ци о ни си стем мо же бо ље да пот по мог не ис пу-
ња ва ње зах те ва Ар ху ске кон вен ци је, на при мер, ус по ста вља њем 
ин фор ма ци о ног си сте ма за из ве шта ва ње ко ји обез бе ђу је оквир и 
за јед нич ку осно ву за за до во ља ва ње основ них по тре ба на пла ну 
при ку пља ња по да та ка.  
9. Ана ли за жи вот не сре ди не мо же би ти по бољ ша на уз по моћ си-
сте ма пра ће ња, кон тро ле ква ли те та по да та ка и ускла ђи ва њем 
стан дар да са Европ ском уни јом (на при мер, обез бе ђи ва ње да ин-
фор ма ци је из зе мље и из ино стран ства бу ду на при бли жно истом 
ни воу да би се пре мо стио јаз из ме ђу ин фор ма ци о ног си сте ма и 
ста ти сти ке о жи вот ној сре ди ни), стал но ја ча ње ка па ци те та и ја сно 
де фи ни са ње над ле жно сти ин сти ту ци ја. 
10. Не ке од ред бе у по сто је ћим за ко ни ма у Ре пу бли ци Ср би ји су за-
пра во стро же од од ре да ба Ар ху ске кон вен ци је. За кон о сло бод ном 

при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја на ла же да ин фор ма ци-
је мо ра ју би ти пру же не бр же и да под но си о ци тре ба у нај кра ћем 
ро ку да бу ду оба ве ште ни да је њи хов зах тев за до би ја ње ин фор-
ма ци ја од би јен. Та ко ђе ин фор ма ци је мо ра ју би ти пру же не без на-
кна де но ви на ри ма, удру же њи ма ко је се ба ве људ ским пра ви ма и 
свим по је дин ци ма ко ји тра же ин фор ма ци је о угро жа ва њу здра вља 
ста нов ни штва и/или жи вот не сре ди не.

 – Оце на пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма
При ступ ин фор ма ци ја ма ко је се ти чу жи вот не сре ди не, од но-

сно, пра во јав но сти да бу де оба ве ште на пред ста вља пр ви основ-
ни стуб Ар ху ске кон вен ци је. Осо ба ко ја тра жи ин фор ма ци је има 
пра во да их до би је на зах тев (члан 4) и има пра во да бу де ин фор-
ми са на о ста њу жи вот не сре ди не (укљу чу ју ћи, на при мер, ин фор-
ма ци је о еми си ја ма), као и о по ли ти ци и про гра ми ма из обла сти 
жи вот не сре ди не (члан 5). Јав ност та ко ђе има пра во да зна ко је 
ин фор ма ци је се при ку пља ју и ко ји ор ган јав не вла сти их по се ду је. 
По треб но је до дат но раз ви ја ти свест јав но сти и ус по ста ви ти си-
стем уз по моћ ко га би се јав ност ан га жо ва ла и до би ја ла по моћ у 
ви ду упут ста ва ка ко да на пра ви на чин фор му ли ше зах те ве за ин-
фор ма ци је. Та ко ђе, тре ба ја сно де фи ни са ти стан дар де за ро ко ве, 
на кна де и из у зе ћа. 

У Та бе ли Б.4 је дат кра так пре глед ускла ђе но сти за ко на Ре пу-
бли ке Ср би је са чл. 4. и 5. Ар ху ске кон вен ци је.

Та бе ла Б.4: Ускла ђе ност за ко на Ре пу бли ке Ср би је са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је у обла сти до ступ но сти ин фор ма ци ја
Члан Архуске 

конвенције
Од ред бе Ар ху ске кон вен ци је

(парафразиране: видети дословни текст у Анексу)
Усклађеност закона Републике Србије са одредбама Архуске конвенције (видети 

Анекс у коме се налазе детаљна објашњења и где се упућује на чланове)
4.  Доступност информација
4.1 1. Свака Страна ће обезбедити да, у складу са доленаведеним ставо-

вима овог члана, органи јавне власти, као одговор на захтев за ин-
формацијама о животној средини, учине те информације доступним 
јавности:
(а) Без потребе да се исказује интерес; 
(б) У захтеваној форми изузев:
(i) када је органу јавне власти једноставније да учини доступним те 
информације у другој форми, у ком случају ће се дати разлози за њи-
хово достављање у тој форми; или
(ii) када је информација већ доступна јавности у другој форми

Да  – За кон о за шти ти жи вот не сре ди не, Устав, За кон о хе ми ка ли ја ма, За кон о би о цид-
ним про из во ди ма, За кон о за шти ти при ро де, итд
Де ли мич но  – У За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, ово 
пра во се при ме њу је са мо ако се ин фор ма ци је од но се на угро жа ва ње, од но сно за шти-
ту здра вља ста нов ни штва и жи вот не сре ди не  Иста пра ва се не га ран ту ју ка да су у 
пи та њу ин фор ма ци је о ста њу жи вот не сре ди не  
Не  – За кон о оп штем управ ном по ступ ку на ла же до ка зи ва ње ин те ре са, а „јав ни ин те-
рес” ни је ја сно де фи ни сан
По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти је глав ни 
др жав ни ор ган за ду жен за кон тро лу сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма

4.2 2. Го ре по ме ну те ин фор ма ци је из обла сти жи вот не сре ди не би ће ста-
вље не на рас по ла га ње што је пре мо гу ће, а нај ка сни је ме сец да на 
на кон под но ше ња зах те ва  У слу ча је ви ма ка да обим и сло же ност ин-
фор ма ци ја оправ да ва про ду же ње овог ро ка, тај рок мо же би ти про-
ду жен до два ме се ца од да на под но ше ња зах те ва  Под но си лац зах те-
ва ће би ти оба ве штен о сва ком про ду же њу као и о раз ло зи ма
којима се оно правда  

Да  – Од ред бе За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја ко је се од-
но се на не ке вр сте ин фор ма ци ја о жи вот ној сре ди ни су чак стро же не го у Ар ху ској кон-
вен ци ји: од но сно, ин фор ма ци је се мо ра ју до ста ви ти што је пре мо гу ће или нај ка сни је 
пет на ест да на од под но ше ња зах те ва, а ако је ин фор ма ци ја од зна ча ја за за шти ту здра-
вља и жи вот не сре ди не, од го вор мо ра сти ћи у ро ку од 48 са ти, а на кнад ни рок, ко ји мо-
же би ти одо брен уз на во ђе ње раз ло га ко ји ма се прав да не мо же би ти ду жи од 40 да на
У За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не се на во ди да од го вор мо ра сти ћи у ро ку од 30 
да на, а ако су ин фор ма ци је обим не или би њи хо ва при пре ма зах те ва ла ду жи вре мен-
ски пе ри од, рок за до ста вља ње мо же би ти про ду жен до 60 да на

4.3 3. Захтев за добијање информација које се тичу животне средине може 
бити одбијен ако орган јавне власти којем је захтев поднет не поседује 
информације у области животне средине које су тражене, ако је захтев 
очигледно неразуман или је сувише уопштено формулисан, или ако се 
захтев односи на податке који се налазе у завршној фази обраде, или се 
односи на интерну комуникацију између органа јавне власти

Да  – За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 

4.4
4. Зах тев за ин фор ма ци је ко је се ти чу жи вот не сре ди не мо же би ти 
од би јен уко ли ко би њи хо во об ја вљи ва ње не га тив но ути ца ло на:
(а) по вер љи вост;
(б) ме ђу на род не од но се, на ци о нал ну од бра ну или јав ну без бед ност; 
(в) ис прав ност ра да пра во суд них ор га на; 
(г) по вер љи вост ко мер ци јал них и ин ду стриј ских ин фор ма ци ја; 
(д) пра ва ин те лек ту ал не сво ји не; 
(ђ) по вер љи вост лич них по да та ка; 
(е) ин те ре се тре ћег ли ца ко је до ста вља тра же не ин фор ма ци је; или
(ж) жи вот ну сре ди ну на ко ју се ин фор ма ци је од но се, као што су под-
руч ја за раз мно жа ва ње рет ких вр ста
Наведени основи за одбијање захтева тумачиће се на рестриктиван 
начин, узимајући у обзир интерес јавности за објављивање инфор-
мација као и да ли се тражене информације односе на емисије у жи-
вотну средину  

Де ли мич но  – За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, За кон о 
за шти ти по да та ка о лич но сти и За кон о за шти ти жи вот не сре ди не (ви де ти раз ја шње-
ње у Та бе ли Б.5)  
Осим то га, За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја огра ни ча ва 
пра во на при ват ност у слу ча је ви ма ко ји се од но се на од ре ђе не по дат ке, на и ме: „ако 
се ра ди о лич но сти, по ја ви или до га ђа ју од ин те ре са за јав ност, а на ро чи то ако се ра-
ди о но си о цу др жав не и по ли тич ке функ ци је и ако је ин фор ма ци ја ва жна с об зи ром 
на функ ци ју ко ју то ли це вр ши”, као и „ако се ра ди о ли цу ко је је сво јим по на ша-
њем, на ро чи то у ве зи са при ват ним жи во том, да ло по во да за тра же ње ин фор ма ци је”  
Та ко ђе, у За ко ну о би о цид ним про из во ди ма се ка же да се по да ци ко ји су зна чај ни за 
здра вље и без бед ност љу ди и жи во ти ња и за шти ту жи вот не сре ди не не мо гу озна чи ти 
као „по слов на тај на”

4.5 5. У слу ча је ви ма ка да ор ган јав не вла сти не по се ду је тра же не ин фор-
ма ци је ко је се ти чу жи вот не сре ди не, он ће у нај кра ћем ро ку оба ве-
сти ти под но си о ца зах те ва ком ор га ну јав не вла сти тре ба да се обра ти 
за тра же не ин фор ма ци је или ће про сле ди ти зах тев над ле жном ор га ну  

Де ли мич но  – Ни је де фи ни са но у свим ре ле вант ним за ко ни ма  

4.6 6. Свака страна ће обезбедити да, ако су извесне информације изузе-
те од објављивања по основу ставова 3 (в) и 4, преостале информа-
ције које нису изузете буду доступне

Де ли мич но  – Ни је де фи ни са но у свим ре ле вант ним за ко ни ма  Де фи ни са но је у За ко-
ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, али се овај за кон од но си 
са мо на не ке од ин фор ма ци ја ве за них за жи вот ну сре ди ну
Да  – ЗХ и ЗБП

4.7 7. Захтев ће бити одбијен у писаној форми, ако је поднет у писаној 
форми  Документ о одбијању захтева се издаје у што краћем времен-
ском року, а најкасније у року од месец дана  Подносилац мора бити 
обавештен о сваком продужењу рока и о разлозима који такву одлу-
ку оправдавају

ДА



Члан Архуске 
конвенције

Од ред бе Ар ху ске кон вен ци је
(парафразиране: видети дословни текст у Анексу)

Усклађеност закона Републике Србије са одредбама Архуске конвенције (видети 
Анекс у коме се налазе детаљна објашњења и где се упућује на чланове)

4.8 8. Свака страна може дозволити својим органима јавне управе да 
наплаћују накнаду за пружање информација, али та накнада не сме 
премашивати разуман износ

ДА

5. Прикупљање и дистрибуирање информација које се тичу живот-
не средине

 

5.1 1. Свака страна ће обезбедити да органи јавне управе поседују и 
ажурирају информације које се тичу животне средине, да би се 
обезбедио одговарајући проток информација, а у случају било какве 
непосредне опасности по здравље људи или животну средину, да се 
информације без одлагања достављају јавности која би тиме могла 
да буде погођена

Де ли мич но  – Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не (ин сти ту ци о нал на струк ту ра ус-
по ста вље на у окви ру Ми ни стар ства жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла-
ни ра ња) је глав на ин сти ту ци ја над ле жна за одр жа ва ње на ци о нал ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма за шти те жи вот не сре ди не
Во ђе ње еви ден ци је је та ко ђе де фи ни са но у свим ов де ана ли зи ра ним за ко ни ма, као и у 
За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, у Уста ву, итд
Про ток ин фор ма ци ја и под но ше ње из ве шта ја су ре гу ли са ни у мно гим слу ча је ви ма, 
али че сто не и на за до во ља ва ју ћи на чин  
У За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не, За ко ну о за шти ти ва зду ха, За ко ну о без бед но-
сти хра не и За ко ну о хе ми ка ли ја ма је де фи ни сан си стем за уз бу њи ва ње и са оп шта ва-
ње ин фор ма ци ја у слу ча ју опа сно сти по жи вот ну сре ди ну и здра вље љу ди, ме ђу тим 
ве ћи на за ко на не са др жи де фи ни ци је до ње гра ни це опа сно сти  
Не  – Присутна је неусклађеност различитих институција у погледу информација које 
прикупљају и поседују; до тога долази не само због нејасне поделе надлежности из-
међу институција, већ и због непостојања подзаконских аката којима се дефинише 
проток информација  

5.2 2. Сва ка стра на ће обез бе ди ти да ин фор ма ци је ко је се ти чу за шти те 
жи вот не сре ди не, а ста вља ју се на рас по ла га ње јав но сти, бу ду тран-
спа рент не и до ступ не пу тем:
(а) обез бе ђи ва ња по да та ка о ти пу и оби му ин фор ма ци ја, о основ ним 
усло ви ма по ступ ка под ко ји ма се та кве ин фор ма ци је мо гу до би ти;
(б) Уста но вља ва ња и одр жа ва ња прак тич них ме ра, као што су:
(i) обез бе ђи ва ње јав но до ступ них ли ста, ре ги ста ра и до си јеа; 
(ii) оба ве зи ва ње слу жбе ни ка да пру жа ју по др шку јав но сти у тра же-
њу ин фор ма ци ја по осно ву ове кон вен ци је; и
(iii) од ре ђи ва ње та ча ка за кон такт; и
(в) обезбеђивања бесплатног приступа информацијама које се тичу 
животне средине, а налазе се у листама, регистрима, или досијеима 
поменутим у тачки (б) (i)

Да  – (а, б-i, б-ii, в) Пре ма За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја, сви др жав ни ор га ни су ду жни да нај ма ње јед ном го ди шње об ја ве ин фор ма тор 
ко ји са др жи нај ва жни је ин фор ма ци је о њи хо вом ра ду
Не  – (а,б-iii) Тре нут но не по сто ји на ци о нал ни ре ги стар ме та по да та ка; над ле жне ин-
сти ту ци је углав ном по се ду ју не ку вр сту ре ги стра ме та по да та ка, али пр вен стве но за 
ин тер ну упо тре бу
Делимично   – (б-iii) У институцијама од кључне важности, као што су Агенција за 
заштиту животне средине и Завод за заштиту природе је јасно дефинисано ко су тачке 
за контакт; међутим, у многим институцијама, (нарочито на локалном нивоу и у при-
ватним и државним фирмама) то није случај

5.3 3. По треб но је обез бе ди ти да сле де ће ин фор ма ци је ко је се ти чу жи-
вот не сре ди не, по ста ну све до ступ ни је у елек трон ским ба за ма ко ји-
ма се мо же ла ко при сту пи ти: 
(а) Из ве шта ји о ста њу жи вот не сре ди не;
(б) Тек сто ви за ко на ко је се ти чу жи вот не сре ди не;
(в) По ли ти ка, пла но ви и про гра ми у ве зи са жи вот ном сре ди ном;
(г) Дру ге ре ле вант не ин фор ма ци је  

Де ли мич но   – Из ве шта ји о ста њу жи вот не сре ди не се ре дов но об ја вљу ју  Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку об ја вљу је не ке по дат ке о жи вот ној сре ди ни на Ин тер не ту, а тек-
сто ви на те му по ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не, као и пла но ви, про гра ми и за ко ни 
се та ко ђе ре дов но чи не до ступ ним на Ин тер не ту (Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, 
ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, За вод за за шти ту при ро де Ср би је, Аген ци ја за 
хе ми ка ли је, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је и Ар хус цен тар Кра гу је вац су до-
бри при ме ри)

5.4 4. Свака страна ће у редовним временским интервалима, не дужим 
од три или четири године, објављивати и дистрибуирати национал-
ни извештај о стању животне средине, укључујући информације о 
квалитету животне средине и информације о претњама животној 
средини  

Да  – Агенција за заштиту животне средине објављује годишње извештаје; Републички 
завод за статистику такође редовно (месечно, тромесечно и годишње) објављује неке 
податке о животној средини  Потребно је, међутим, да информације буду квалитет-
није и да се чешће ажурирају  

5.5 5. Владе треба да објављују законе и документе у области животне 
средине.

Де ли мич но   – Ова до ку мен та ре дов но по ста вља ју на Ин тер нет Ми ни стар ство жи-
вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, За вод за за шти ту при ро де Ср би је, 
Аген ци ја за хе ми ка ли је, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, Ар хус цен тар Кра гу-
је вац и дру ги  Сва за кон ска ак та се об ја вљу ју у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср
би је  
Детаљи у вези са спровођењем пројеката/програма и извештаји о напретку у спро-
вођењу преузетих обавеза у дело су веома ретко доступни

5.6 6. Односи се на дистрибуцију у јавности информација у приватном 
поседу, као што су оквири активности за добровољно „еко-обележа-
вање” и програма „еко-контроле”

Де ли мич но   – За кон о за шти ти жи вот не сре ди не са др жи од ред бе о си сте му EMAS и 
еко ло шком зна ку  У Пра вил ни ку о бли жим усло ви ма и по ступ ку за до би ја ње пра ва 
на ко ри шће ње еко ло шког зна ка, еле мен ти ма, из гле ду и на чи ну упо тре бе еко ло шког 
зна ка за про из во де, про це се и услу ге (2009), ус по ста вља ју се ја сни кри те ри ју ми на-
ци о нал ног си сте ма еко-обе ле жа ва ња  

5.7 7. Од влада се захтева да објављују информације о доношењу одлука 
које се тичу животне средине, као и о изради политике у том домену

Делимично   – Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја налаже 
да сви државни органи треба најмање једном годишње да објављују извештаје у који-
ма би биле изнете најважније чињенице о њиховом раду

5.8 8. Захтева се постојање механизама који ће омогућити да се потро-
шачима учине доступним информације о производима, да би прили-
ком прављења избора били добро обавештени  

Де ли мич но   – Од ред бе о ин фор ма ци ја ма о про из во ди ма се на ла зе у За ко ну о за шти-
ти по тро ша ча, За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не, За ко ну о хе ми ка ли ја ма, За ко ну 
о би о цид ним про из во ди ма, За ко ну о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду, Пра вил ник о 
кон тро ли и сер ти фи ка ци ји у ор ган ској про из вод њи и ме то да ма ор ган ске про из вод ње, 
Пра вил ни ку о де кла ри са њу и озна ча ва њу упа ко ва них на мир ни ца, итд
У За ко ну о без бед но сти хра не се ка же: „Ин те рес по тро ша ча мо ра да се обез бе ди до 
нај ви шег ни воа за шти те  Су бјек ти у по сло ва њу хра ном ду жни су да по тро ша чу обез-
бе де ин фор ма ци је ко је да ју мо гућ ност из бо ра про из во да на на чин ко ји не ће да до ве де 
по тро ша ча у за блу ду у по гле ду са ста ва, свој ста ва и на ме не про из во да ” 
Ме ђу тим, прак тич ни ме ха ни зми ни су у до вољ ној ме ри ре гу ли са ни и по треб но их је 
уна пре ди ти и учи ни ти да бу ду ја сни је де фи ни са ни  

5.9 9. Од но си се на ус по ста вља ње на ци о нал них си сте ма ин фор ми са ња 
о ис пу шта њу и пре но су за га ђу ју ћих ма те ри ја; под тим се под ра зу ме-
ва: уса гла ше ни си стем ко јим је об у хва ће на це ла те ри то ри ја др жа ве, 
струк ту ри са не, ком пју те ри зо ва не и јав но до ступ не ба зе по да та ка и 
при ку пља ње по да та ка пу тем стан дар ди зо ва ног из ве шта ва ња

Да  – Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не је ин сти ту ци ја над ле жна за ус по ста вља ње 
и во ђе ње PR TR ре ги стра као јед ног од под си сте ма На ци о нал ног ре ги стра из во ра за га-
ђи ва ња чи ји ре зул та ти тре ба да бу ду об ја вљи ва ни на сај ту Аген ци је
Ло кал ни ор га ни вла сти су од го вор ни за ус по ста вља ње и во ђе ње ло кал них ре ги ста ра 
из во ра за га ђе ња жи вот не сре ди не
Подзаконски акт којим се прецизирају надлежности и проток информација је донет  – 
Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађи-
вања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података и објављен 
у „Службеном гласнику РС”, број 91/10

5.10 10. Ни јед ном од ред бом овог чла на се стра не не по др жа ва ју ни ти 
охра бру ју да ко ри сте сво је пра во да од би ју да об ја ве од ре ђе не ин-
фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни у скла ду са чла ном 4  ст  3  и 4

Да



У на ци о нал ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је, оп ште пра-
во при сту па ин фор ма ци ја ма је нај оп шир ни је де фи ни са но у За ко ну 
о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. У чла ну 
4. тог за ко на се про пи су је: „Сма тра се да оправ да ни ин те рес јав-
но сти да зна […] по сто ји увек ка да се ра ди о ин фор ма ци ја ма ко ји-
ма рас по ла же ор ган вла сти ко је се од но се на угро жа ва ње, од но сно 
за шти ту здра вља ста нов ни штва и жи вот не сре ди не”. О при сту пу 
ин фор ма ци ја ма се де таљ ни је про пи су је у чла ну 5: „Сва ко има 
пра во да му бу де са оп ште но да ли ор ган вла сти по се ду је од ре ђе-
ну ин фор ма ци ју од јав ног зна ча ја, од но сно да ли му је она ина че 
до ступ на. Сва ко има пра во да му се ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја 
учи ни до ступ ном та ко што ће му се омо гу ћи ти увид у до ку мент 
ко ји са др жи ин фор ма ци ју од јав ног зна ча ја, пра во на ко пи ју тог 
до ку мен та, као и пра во да му се, на зах тев, ко пи ја до ку мен та упу-
ти по штом, фак сом, елек трон ском по штом или на дру ги на чин”.

Пра во на при ступ ин фор ма ци ја ма је та ко ђе ус по ста вље но и 
дру гим за кон ским ак ти ма ко ји ма се уре ђу ју пи та ња из обла сти жи-
вот не сре ди не, као што су За кон о хе ми ка ли ја ма (члан 84), За кон 
о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња (чл. 3. и 11), За кон о би о цид-
ним про из во ди ма (члан 47) и За кон о за шти ти при ро де (члан 115). 

Пре ма За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав-
ног зна ча ја (члан 4), пра во да се до би ју ин фор ма ци је по сто ји увек 
ка да се ин фор ма ци је од но се на за шти ту жи вот не сре ди не; а чла-
ном 15. је пред ви ђе но да они ко ји тра же ин фор ма ци је не мо ра ју 
на ве сти раз ло ге за под но ше ње зах те ва за до би ја ње ин фор ма ци ја. 
С дру ге стра не, За кон о оп штем управ ном по ступ ку (члан 70) на-
ла же да под но си лац зах те ва мо ра да обра зло жи по сто ја ње свог 
прав ног ин те ре са. 

Ме ђу тим, од ред бе ко је се ти чу пра ва на при ступ ин фор ма-
ци ја ма не по сто је или ни су ја сно де фи ни са не у мно гим за кон ским 
ак ти ма из обла сти за шти те жи вот не (на при мер, у За ко ну о за шти-
ти од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ној си гур но сти, За ко ну о во-
да ма, За ко ну о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да, За-
ко ну о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За ко ну о стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, итд.). 

Кри те ри ју ми за из у зе ће при ли ком оства ри ва ња пра ва на при-
ступ ин фор ма ци ја ма и од би ја ње зах те ва за об ја вљи ва ње ин фор ма-
ци ја су обич но не ја сни. Сто га је ту ма че ње та квих од ре да ба у на ци о-
нал ном за ко но дав ству до не кле про из вољ но и чи ни се да је ор га ни ма 
јав не вла сти пре пу ште но, че сто од слу ча ја до слу ча ја, да од лу чу ју 
шта тач но под ра зу ме ва ју по ме ну те од ред бе. На при мер, ту ма че ње 
„по да та ка чи је би об ја вљи ва ње бит но оте жа ло оства ре ње оправ да-
них еко ном ских ин те ре са” мо же би ти при лич но про из вољ но, као и 
да ли је зах тев „не ра зу ман”, да ли се упу ћу је „че сто” или се „тра-
жи пре ве ли ки број ин фор ма ци ја” (За кон о сло бод ном при сту пу ин-
фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, (чл. 9. и 13), или се пак „про ти ви 
јав ном ин те ре су” (За кон о оп штем управ ном по ступ ку (члан 70) , 
„Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01). У Та бе ли Б.5 је дат оп-
шти пре глед од ре да ба ко је се од но се на кри те ри ју ме за од би ја ње 
об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја у на ци о нал ном за ко но дав ству и њи хо ве 
ускла ђе но сти са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је. По треб но је ус по-
ста ви ти ја сне и пре ци зне кри те ри ју ме за од би ја ње об ја вљи ва ња ин-
фор ма ци ја, ако је мо гу ће, на на ци о нал ном ни воу. Пре ма За ко ну о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја (члан 12), ако 
се тра же на ин фор ма ци ја пру жи са мо де ли мич но, оста так ин фор ма-
ци је се мо ра из дво ји ти и учи ни ти до ступ ном под но си о цу зах те ва.  

Та бе ла Б.5: Кри те ри ју ми у на ци о нал ном за ко но дав ству за од би ја ње об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја и њи хо ва ускла ђе ност са од ред ба ма Ар-
ху ске кон вен ци је

Критеријуми за одбијање објављивања информација у Архуској конвенцији  
(члан 4, ставови 3 и 4)

Законска акта Републике Србије у којима постоје такве одредбе 
(члан закона који садржи поменуте одредбе је наведен у загради)

4.3. Ор ган јав не упра ве ко ме је зах тев под нет не по се ду је тра же не ин фор ма ци је ЗСПИЈЗ
Зах тев је очи глед но не ра зу ман или је су ви ше уоп ште но
формулисан

ЗСПИЈЗ, ЗУП

Зах тев се од но си на по дат ке ко ји се упра во ком пле ти ра ју или на ин тер ну ко му ни ка ци ју из ме ђу 
ор га на јав не упра ве

ЗСПИЈЗ

4.4.
(а) По вер љи вост ЗЗЖС (80), ЗСПИЈЗ (9), ЗПУЖС (27), ЗСПИЈЗ (9), ЗИСКЗЖС (23), ЗХ 

(85), ЗБП (46), ЗЗП (115), ЗУО (69), ЗУП (70)
(б) Ме ђу на род ни од но си, на ци о нал на од бра на или јав на без бед ност ЗЗЖС (80), ЗСПИЈЗ (9)
(в) Ис прав ност ра да пра во суд них ор га на ЗЗЖС (80), ЗСПИЈЗ (9), ЗУП (70)
(г) По вер љи вост ко мер ци јал них и ин ду стриј ских ин фор ма ци ја ЗЗЖС (80), ЗИСКЗЖС (23), ЗСПИЈЗ (9) 
(д) Пра ва ин те лек ту ал не сво ји не ЗЗЖС (80)
(ђ) По вер љи вост лич них по да та ка ЗЗЖС (80), (14)
(е) Ин те ре си тре ћег ли ца ко је до ста вља тра же не ин фор ма ци је ЗЗЖС (80)

ЗСПИЈЗ налаже објављивање информација чак и у таквим случаје-
вима

(ж) Жи вот на сре ди на на ко ју се ин фор ма ци је од но се, као што су под руч ја за раз мно жа ва ње рет ких 
вр ста

ЗИДЗЗЖС (80)

На ве де ни осно ви за од би ја ње зах те ва ту ма чи ће се на ре стрик ти ван на чин, узи ма ју ћи у об зир ин те рес 
јав но сти за об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја, као и да ли се тра же не ин фор ма ци је од но се на еми си је у жи-
вот ну сре ди ну

ЗУП (70) 
ЗХ и ЗБП (посебно) Закон о заштити природе, итд

 До ку мен ти у ко ји ма ни су де фи ни са ни кри те ри ју ми за од би ја ње об ја вљи ва ња ин фор ма ци ја ЗСПУЖС, ЗЗЈЗНС, ЗЗНЗ, ЗЗВ, ЗЗБЖС, ЗА АО, ЗЗО КРФ, ЗВ

За кон ски кри те ри ју ми ко ји се ко ри сте за утвр ђи ва ње пра ва 
при сту па ин фор ма ци ја ма се раз ли ку ју од до ку мен та до до ку мен та. 
У За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 
(члан 5) се про пи су је да сва ко има ово пра во, док се у не ким за ко-
ни ма пра ви раз ли ка из ме ђу „јав но сти” и „за ин те ре со ва не јав но-
сти” и по ме ну то пра во се при зна је са мо за ин те ре со ва ној јав но сти. 
На при мер, у За ко ну о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (члан 
2) се пред ви ђа да „за ин те ре со ва на јав ност об у хва та јав ност на ко-
ју про је кат ути че или је ве ро ват но да ће ути ца ти, укљу чу ју ћи и 
удру же ња ко ја се ба ве за шти том жи вот не сре ди не и еви ден ти ра не 
су код над ле жног ор га на”, док се у За ко ну о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (члан 3) пред ви ђа да „за ин те ре со ва на 
јав ност об у хва та јав ност на ко ју ути че или мо же ути ца ти план или 
про грам и/или ко ја има ин те рес у до но ше њу од лу ка ко је се од но се 
на за шти ту жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи удру же ња ко ја се ба ве 
за шти том жи вот не сре ди не и ко је су еви ден ти ра не код над ле жног 
ор га на.” Та раз ли ка по сто ји у За ко ну о ин те гри са ном спре ча ва-
њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (члан 2), а та ко ђе је 

ус по ста вље на и у За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не, уво ђе њем 
тер ми на „за ин те ре со ва на јав ност” у За ко ну о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не.  

У на ци о нал ном за ко но дав ству, оп ште узев, не по сто ји ја сна 
де фи ни ци ја „ин фор ма ци ја”, као ни кри те ри ју ми уз по моћ ко јих је 
мо гу ће де фи ни са ти ко ја ин фор ма ци ја се мо же сма тра ти ин фор ма-
ци јом од јав ног зна ча ја. Нај де таљ ни ја де фи ни ци ја је да та у За ко-
ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја (члан 
2), пре ма ко ме је то „ин фор ма ци ја ко јом рас по ла же ор ган јав не 
вла сти, на ста ла у ра ду или у ве зи са ра дом ор га на јав не вла сти, 
са др жа на у од ре ђе ном до ку мен ту, а од но си се на све оно о че му 
јав ност има оправ дан ин те рес да зна. Да би се не ка ин фор ма ци-
ја сма тра ла ин фор ма ци јом од јав ног зна ча ја ни је бит но да ли је 
из вор ин фор ма ци је ор ган јав не вла сти или ко је дру го ли це, ни је 
би тан но сач ин фор ма ци ја (па пир, тра ка, филм, елек трон ски ме-
ди ји и сл.) на ко ме се на ла зи до ку мент ко ји са др жи ин фор ма ци ју, 
да тум на стан ка ин фор ма ци је, на чин са зна ва ња ин фор ма ци је, ни ти 
су бит на дру га слич на свој ства ин фор ма ци је.” У не ким за кон ским 



ак ти ма (на при мер, у За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци-
ја ма од јав ног зна ча ја, За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку и 
За ко ну о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну) че сто се ко ри сти 
тер мин „до ку мент”, уме сто тер ми на „ин фор ма ци ја”, што за по-
сле ди цу мо же има ти мно го уже схва та ње ин фор ма ци ја, ако се тај 
по јам од но си са мо на до ку мен те и об ја вље ни ма те ри јал. Ва жно 
је, ме ђу тим, ука за ти да је прак са да се ко ри сти тер мин „зва нич ни 
до ку мент”, уме сто „ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја” та ко ђе при сут-
на у мно гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма, као и у прав ним ак ти ма 
Европ ске уни је. 

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не као ор ган упра ве у 
окви ру Ми ни стар ства жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног 
пла ни ра ња осно ва на је 2004. го ди не и пред ста вља глав ну на ци о-
нал ну ин сти ту ци ју за обез бе ђи ва ње и ко ор ди на ци ју при сту па ин-
фор ма ци ја ма ко је се ти чу жи вот не сре ди не. Не по сто ја ње ме та ре-
ги ста ра, ја сно од ре ђе них та ча ка за кон такт у дру гим ин сти ту ци ја ма 
и ин фор ма ци о ни си стем за шти те жи вот не сре ди не ко ји је у фа зи 
раз во ја не ке су од пре пре ка ко је сто је на пу ту ефи ка сног оба вља ња 
тог за дат ка.  По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту 
по да та ка о лич но сти је ор ган над ле жан за кон тро лу сло бод ног при-
сту па ин фор ма ци ја ма. Ње го ва овла шће ња су уста но вље на За ко ном 
о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. По ве ре-
ник је од го во ран за пра ће ње, од но сно, над зор ор га на јав не вла сти у 
по гле ду ис пу ња ва ња оба ве за пред ви ђе них тим за ко ном.

У Ар ху ској кон вен ци ји се ус по ста вља ју ро ко ви за об ја вљи-
ва ње тра же них ин фор ма ци ја. За кон о за шти ти жи вот не сре ди не 
(члан 79) пред ви ђа исте ро ко ве као кон вен ци ја. Ме ђу тим, За кон о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја (члан 16) на-
ме ће још стро же ро ко ве: ин фор ма ци ја мо ра би ти об ја вље на што је 
пре мо гу ће, а нај ка сни је пет на ест да на од под но ше ња зах те ва, а ако 
је ин фор ма ци ја од зна ча ја за за шти ту здра вља и жи вот не сре ди не, 
од го вор мо ра сти ћи у ро ку од 48 са ти, а на кнад ни рок, не ду жи од 
40 да на, мо же би ти одо брен ако су по да ци обим ни или ком плек сни. 
Ме ђу соб на не у са гла ше ност ова два за ко на мо же иза зва ти за бу ну 
код ор га на јав не вла сти. Слич но то ме, За кон о сло бод ном при сту пу 
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја по ста вља мно го кра ће ро ко ве за 
оба ве шта ва ње под но си ла ца зах те ва о од би ја њу зах те ва за ин фор-
ма ци је; од го вор мо ра би ти дат што је пре мо гу ће, а нај ка сни је пет-
на ест да на од под но ше ња зах те ва, без мо гућ но сти про ду же ња тог 
ро ка. Ар ху ска кон вен ци ја до зво ља ва и чак пре по ру чу је стра на ма 
пот пи сни ца ма на ме та ње стро жих стан дар да не го што је пред ви ђе-
но у кон вен ци ји. Осим то га, по Уста ву Ре пу бли ке Ср би је (члан 20), 
јед ном до стиг ну ти ни во људ ских пра ва не мо же се сма њи ва ти.

Иако Ар ху ска кон вен ци ја до зво ља ва ор га ни ма јав не упра ве 
да уве ду ра зум ну на кна ду за пру жа ње ин фор ма ци ја, у на ци о нал-
ном за ко но дав ству се углав ном за бра њу је на пла та услу ге пру жа-
ња ин фор ма ци ја. Пре ма За ко ну о сло бод ном при сту пу ин фор ма-
ци ја ма од јав ног зна ча ја (члан 17), „увид у до ку мент ко ји са др жи 
тра же ну ин фор ма ци ју је бес пла тан”. Мо гу би ти на пла ће ни са мо 
тро шко ви пра вље ња ко пи је до ку мен та и по шта ри на, а тро шков-
ник је де фи ни сан у под за кон ском ак ту, „Уред би о ви си ни на кна-
де ну жних тро шко ва за из да ва ње ко пи је до ку ме на та” („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 8/06). Осим то га, пре ма истом чла ну За ко на о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, но ви на-
ри, удру же ња ко је се ба ве људ ским пра ви ма и сви по је дин ци ко ји 
тра же ин фор ма ци је о угро жа ва њу или за шти ти здра вља ста нов ни-
штва и жи вот не сре ди не су из у зе ти од оба ве зе пла ћа ња би ло ка-
квих на кна да за до би ја ње ин фор ма ци ја (на при мер, за ко пи ра ње 
до ку ме на та или по штан ске тро шко ве).

При ли ком спро во ђе ња за кон ских од ре да ба ко је се од но се на 
до ступ ност ин фор ма ци ја, ја вља се ви ше про бле ма. Оп шта свест 
је не раз ви је на, ка ко у ши ро кој по пу ла ци ји, та ко и ме ђу ор га ни ма 
јав не вла сти, по пи та њу од ре да ба Ар ху ске кон вен ци је и за њу ве-
за на ре ше ња у на ци о нал ном за ко но дав ству. Ни во за ин те ре со ва но-
сти јав но сти за тра же ње ин фор ма ци ја о ста њу жи вот не сре ди не је 
углав ном ни зак, а ор га ни јав не вла сти још увек ни су спрем ни да 
пру же ре ле вант не ин фор ма ци је или да их на ак ти ван на чин по де ле 
са дру ги ма (ви де ти до ле на ве де ни оде љак Б.3.) 

Оде љак Б.3:  Члан 5: При ку пља ње и ди стри бу и ра ње ин фор ма ци ја 
ко је се ти чу жи вот не сре ди не

Eko por tal <www.eko por tal.pl> (Пољ ска) 
Овај сајт пру жа де таљ не ин фор ма ци је о за шти ти жи вот не 
сре ди не, а на ро чи ту па жњу по све ћу је пољ ским за ко ни ма и 

про јек ти ма. Eko por tal та ко ђе по ма же је ди ни ца ма упра ве ко-
је се на ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу ба ве очу ва њем жи-
вот не сре ди не да во де ре ги стре до ку ме на та ко ји се од но се 
на жи вот ну сре ди ну и за шти ту жи вот не сре ди не. Ти до ку-
мен ти су у елек трон ској фор ми и до ступ ни су јав но сти. 
Из вор: Сајт Ре ги о нал ног цен тра за жи вот ну сре ди ну (REC): 
http://web.rec.org/do cu ments/eAr hus/over vi ewoftheca ses.pdf

Што се ти че ак тив ног чи ње ња ин фор ма ци ја ко је се ти чу жи-
вот не сре ди не до ступ ним на Ин тер не ту или у фор ми пу бли ка ци ја, 
кам па ња или кон фе рен ци ја за штам пу, ор га ни вла сти и ин сти ту ци-
је од го вор не за пра ће ње, во ђе ње еви ден ци је, из ве шта ва ње и обез-
бе ђи ва ње про то ка по да та ка ка Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди-
не углав ном не ма ју фи нан сиј ске, тех нич ке и ка дров ске ка па ци те те 
нео п ход не за ефи ка сно при ку пља ње и ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја. 
Ква ли тет ни је за до во ља ва ју ћи, а по сто је ру пе у ин фор ма ци ја ма из 
обла сти жи вот не сре ди не. Ис тра жи ва ња и пра ће ње би о ди вер зи те та 
и дру гих еле ме на та у до ме ну жи вот не сре ди не су још увек да ле ко 
од по треб ног ни воа си сте ма тич но сти, а ни под но ше ње из ве шта ја 
ни је аде кват но ре ше но. По треб но је уна пре ди ти оп шти про ток ин-
фор ма ци ја из ме ђу ор га на јав не вла сти и од за га ђи ва ча ка Аген ци ји 
за за шти ту жи вот не сре ди не и усво ји ти до дат на под за кон ска ак та 
ко ји ма би ја сни је и де таљ ни је би ли де фи ни са ни си сте ми за во ђе ње 
еви ден ци је, пра ће ње и под но ше ње из ве шта ја на ме ње ни опе ра те ри-
ма, на ро чи то у по гле ду про це ду ра и ро ко ва ко ји ма се обез бе ђу је 
од го ва ра ју ћи про ток ин фор ма ци ја пре ма ор га ни ма јав не упра ве. 
Слу ча је ви ка да је мо гу ће из у зе ће од оба ве зе об ја вљи ва ња по да та ка 
ни су ја сно де фи ни са ни у за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је, а по треб но је 
и да кри те ри ју ми бу ду пре ци зни ји. Ор га ни за ци је ко је су у оба ве зи 
да под но се ин фор ма ци је ко је се ти чу жи вот не сре ди не че сто озна-
ча ва ју из ве сне по дат ке као не до ступ не за ста вља ње на рас по ла га ње 
јав но сти, на ро чи то „си ро ве по дат ке”. Кон тро ла ор га ни за ци ја ко је 
су ду жне да до ста вља њу ре ле вант не по дат ке о жи вот ној сре ди ни 
и кон тро ла про то ка ин фор ма ци ја ка ор га ни ма вла сти је и да ље не-
е фи ка сна. Та ко ђе, по треб но је по о штри ти кон тро лу про из во да на 
тр жи шту, као и об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја о про из во ди ма. Осим 
то га, не по сто ји ни ефи ка сан си стем спо ља шње кон тро ле аде кват-
но сти и објек тив но сти по да та ка о си ту а ци ја ма ко је пред ста вља ју 
не по сред ну опа сност за здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну.

Оде љак Б.4:  До ступ ност и про ток ин фор ма ци ја ко је се ти чу 
жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не (АЗЖС) Ре пу бли ке Ср би је 
је по сти гла ве ли ки на пре дак у обла сти до ста вља ња по да та ка (тзв. 
„При о ри тет ни то ко ви по да та ка”) та ко што је по ве ћа ла ко ли чи ну 
ин фор ма ци ја ко је до ста вља Европ ској аген ци ји за жи вот ну сре ди-
ну, од 17% 2004. до 75% 2010. го ди не (http://www.eionet.euro pa.eu/
da ta flows/pdf2011/benchmar king?year=2010). Осим то га, и АЗЖС 
и Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла-
ни ра ња ре дов но до ста вља ју ин фор ма ци је и из ве шта је о им пле-
мен та ци ји те ли ма ко ја спро во де раз не ме ђу на род не кон вен ци је и 
спо ра зу ме. Пре ма по да ци ма из Ба зе по да та ка о оба ве за ма ко је се 
ти чу из ве шта ва ња <http://rod.eionet.euro pa.eu> ко ја функ ци о ни ше 
у окви ру EIONET-а, Ср би ја је кра јем 2010. го ди не има ла 98 не из-
вр ше них и 19 из вр ше них оба ве за из до ме на из ве шта ва ња. 
Ме те о ро ло шки и кли мат ски по да ци за под руч је Ре пу бли ке Ср би је 
су јав но до ступ ни на сај ту Ре пу блич ког хи дро ме те о ро ло шког за во-
да Ср би је (http://www hid met.gov rs/). Ре пу бли ка Ср би ја је из ра ди ла 
Пр ву на ци о нал ну ко му ни ка ци ју Ре пу бли ке Ср би је, као оба ве зу про-
ис те клу из Оквир не кон вен ци је УН о про ме ни кли ме  – „UNFCCC”, 
и до ступ на је на сај ту МЖСРПП (http://www.eko plan.gov rs/srl/
upload-cen tar/do ku men ti/ra zno/ini ci jal na_na ci o nal na_ko mu ni ka ci ja.
pdf). Са рад ња у окви ру Ду нав ске кон вен ци је та ко ђе обез бе ђу је ве ћу 
до ступ ност, по бољ ша ње ква ли те та и ве ћу по у зда ност ин фор ма ци ја.
Пра вил ник о на ци о нал ној ли сти ин ди ка то ра за шти те жи вот не сре-
ди не је усво јен („Слу жбе ни гла сник РС”, број 37/2011), и пре ма 
ње му је ура ђен Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци 
Ср би ји за 2010. го ди ну (http://www.se pa.gov.rs/dow nlo ad/Iz ve-
staj_o_sta nju_zi vot ne_sre di ne_za_2010_go di nu.pdf).
Из во ри: Дру ги пре глед ста ња жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср
би ји (ПСЖС II), Из ве штај ЕЕА о за пад ном Бал ка ну, Из ве штај 
АЗЖСРС упу ћен ЕЕА
< http://www.eea.euro pa.eu/pu bli ca ti ons/eionetpri o rityda taflows
may2008april2009> 



Си стем по др шке за од го ва ра ње на зах те ве за до би ја ње ин-
фор ма ци ја ни је под јед на ко раз ви јен (ви де ти оде љак Б.5). Тач ке 
кон так та и кон такт ли ца мо ра ју да бу ду ја сни је де фи ни са не у свим 
ин сти ту ци ја ма у чи јем по се ду се на ла зе ре ле вант ни по да ци о ста-
њу жи вот не сре ди не (од но сно у ин сти ту ци ја ма на ве де ним у Ка та-
ло гу ор га на јав не вла сти у скла ду са За ко ном о сло бод ном при сту-
пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја). Не до ста је и ја сан, ажу ри ран 
и ин те гри сан ре ги стар ме та по да та ка о ин фор ма ци ја ма ко је се ти чу 
жи вот не сре ди не. Над ле жне ин сти ту ци је обич но има ју не ку вр сту 
ре ги стра ме та по да та ка, али су они углав ном на пра вље ни за ин тер-
ну упо тре бу и ни су до вољ но све о бу хват ни ни ти ускла ђе ни. Не ке 
вр сте оп штих ин фор ма ци ја су че сто до ступ не на Ин тер не ту, али 
ни су до вољ но де таљ не.  

Оде љак Б.5:  Члан 4: Основ ни усло ви и про це ду ре за до би ја ње ин
фор ма ци ја (при мер до бре прак се из Ве ли ке Бри та ни је)

Ме та-ин фо си стем http://www.de fra.gov.uk/cor po ra te/open gov/in-
dex htm у Ве ли кој Бри та ни ји са др жи Ин тер нет стра ни це по себ но 
при пре мље не та ко да бу ду од по мо ћи сва ко ме ко же ли да до би је 
ин фор ма ци је из Ми ни стар ства за жи вот ну сре ди ну, хра ну и ру рал-
на пи та ња.
Из вор: Сајт Ре ги о нал ног цен тра за жи вот ну сре ди ну (REC):  
<http://web.rec.org/do cu ments/eAr hus/over vi ewoftheca ses.pdf>

Пре ма по да ци ма из Кан це ла ри је По ве ре ни ка за ин фор ма ци је 
од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти, до са да је под-
нет ма њи број жал би због од би ја ња да се об ја ве ин фор ма ци је ко је 
се ти чу жи вот не сре ди не, али раз лог то ме је углав ном не до вољ но 
раз ви је на свест јав но сти о пи та њи ма из до ме на за шти те жи вот не 
сре ди не. 

Не раз ви је на свест о овим пи та њи ма и ма њак ка па ци те та су 
нај при сут ни ји на ни воу ло кал них вла сти. Мно ге оп шти не, на ро-
чи то оне ко је су ма ње раз ви је не не ма ју до вољ не фи нан сиј ске, тех-
нич ке и ка дров ске ка па ци те те да де ло твор но и ефи ка сно об ра ђу ју 
и об ја вљу ју ин фор ма ци је. 

Мно ге оп шти не не ма ју ре до ван при ступ Ин тер не ту (на при-
мер, 10 –20% оп шти на не ма сај то ве) ни ти ја сно де фи ни са не тач ке 
за кон такт за тра же не ин фор ма ци је, а њи хо во осо бље ни је до вољ-
но об у че но да об ра ђу је зах те ве. Мно ге оп шти не ко је има ју офи-
ци јел не Ин тер нет сај то ве, не ма ју на сво јим стра ни ца ма нај ва жни-
је ин фор ма ци је о жи вот ној сре ди ни, на при мер сво је стра те шке 
до ку мен те као што су ло кал ни еко ло шки ак ци о ни пла но ви, или 
ло кал ни пла но ви упра вља ња от па дом, или про стор ни пла но ви и 
стра те шке сту ди је ути ца ја ко је се од но се на да те ло кал не сре ди не 
и др. Још је дан ве ли ки про блем је ма њак ме та по да та ка (т.ј. ин фор-
ма ци ја о ти пу и оби му по да та ка у по се ду ор га на вла сти) ко ји би 
мо гли да олак ша ју об ра ду зах те ва за ин фор ма ци је ко је под но се за-
ин те ре со ва не стра не. По треб но је хит но ус по ста ви ти на ци о нал ни 
ре ги стар ме та по да та ка за хва љу ју ћи ко ме би за ин те ре со ва не стра-
не мо гле да зна ју ком др жав ном ор га ну тре ба да под не су зах тев за 
до би ја ње ин фор ма ци ја.

У дру гим за ко ни ма се име ну ју ра зни ор га ни вла сти над ле-
жни за од ре ђе не ре ги стре ре ле вант не за за шти ту жи вот не сре ди не; 
ме ђу тим не ка под за кон ска ак та још увек не по сто је, по што ни су 
де фи ни са не над ле жно сти и ко ор ди на ци ја из ме ђу ин сти ту ци ја и 
ми ни стар ста ва. Во ђе ње еви ден ци је и ак тив но ди стри бу и ра ње ин-
фор ма ци ја о ста њу жи вот не сре ди не је та ко ђе де фи ни са но у За ко-
ну о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За ко ну о ин те гри са ном 
спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, За ко ну о хе-
ми ка ли ја ма, За ко ну о би о цид ним про из во ди ма, За ко ну о за шти ти 
ва зду ха, За ко ну о за шти ти при ро де, За ко ну о за шти ти од бу ке у 
жи вот ној сре ди ни, За ко ну о упра вља њу от па дом, За ко ну о ам ба-
ла жи и ам ба ла жном от па ду, За ко ну о без бед но сти хра не, За ко ну 
о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја и дру гим 
за ко ни ма.

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не је од го вор на за ус по-
ста вља ње и одр жа ва ње елек трон ског На ци о нал ног ин фор ма ци о-
ног си сте ма, ко ји тре ба да бу де до сту пан јав но сти на Ин тер не ту. 
Ма да је ин фор ма ци о ни си стем у фа зи из ра де, од но сно ком пле ти-
ра ња, мно ги по да ци и ана ли зе се на ла зе на сај ту Аген ци је (http://
www.se pa.gov rs/). Не ке обла сти, као што су са о бра ћај, ко ри шће ње 
хе ми ка ли ја, би о ди вер зи тет и пра ће ње бу ке још увек ни су до вољ но 
укљу че не у ин фор ма ци о ни си стем. 

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не (АЗЖС) је глав на ин-
сти ту ци ја за одр жа ва ње ба за по да та ка ко је са др же ин фор ма ци је о 
жи вот ној сре ди ни и ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја о жи вот ној сре-
ди ни. У скла ду са чла ном 74. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не, 
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не је за ду же на за ус по ста вља-
ње и во ђе ње ин фор ма ци о ног си сте ма ко јим се обез бе ђу је „фор ми-
ра ње, кла си фи ко ва ње, одр жа ва ње, пре зен та ци ја и ди стри бу ци ја 
ну ме рич ких, опи сних и про стор них ба за по да та ка о: ква ли те ту ме-
ди ју ма жи вот не сре ди не, пра ће њу ста ња и за шти ти жи вот не сре-
ди не, за ко но дав ним, ад ми ни стра тив ним, ор га ни за ци о ним и стра-
те шким ме ра ма, на уч но-тех нич ким ин фор ма ци ја ма о план ским 
ме ра ма пре вен ци је и раз ме на ин фор ма ци ја са дру гим ин фор ма ци-
о ним си сте ми ма и др.” АЗЖС је та ко ђе ин сти ту ци ја од го вор на за 
ус по ста вља ње Ре ги стра из во ра за га ђе ња жи вот не сре ди не ко ји је 
углав ном ускла ђен са PR TR про то ко лом и Е-PR TR ди рек ти вом, и 
по да ци се до ста вља ју (ви де ти оде љак 7).

О ре дов ном об ја вљи ва њу „на ци о нал ног из ве шта ја о ста њу 
жи вот не сре ди не” се де таљ но го во ри у За ко ну о за шти ти жи вот не 
сре ди не (чл. 76. и 77). У скла ду са тим за ко ном, АЗЖС је ду жна 
да об ја вљу је на ци о нал ни из ве штај јед ном го ди шње. Не ке по дат-
ке о жи вот ној сре ди ни та ко ђе ре дов но (ме сеч но, квар тал но, го ди-
шње) об ја вљу је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку. Сви из ве шта ји су 
до ступ ни на Ин тер не ту, а осим то га, пре ма За ко ну о сло бод ном 
при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, сва др жав на те ла су 
ду жна да нај ма ње јед ном го ди шње об ја вљу ју „ин фор ма тор ко ји 
са др жи нај ва жни је ин фор ма ци је о њи хо вом ра ду”, у ко ме се на ла-
зе ин фор ма ци је као што су: над ле жно сти, ин тер на ор га ни за ци ја, 
бу џет, вр сте услу га на чин и ме сто чу ва ња раз ли чи тих но са ча ин-
фор ма ци ја, вр сте ин фор ма ци ја ко је се чу ва ју, вр сте ин фор ма ци ја 
ко ји ма се мо же при сту пи ти, опис про це ду ре за под но ше ње зах те-
ва, пра ви ла и од лу ке др жав них ор га на о тран спа рент но сти ра да, 
рад но вре ме, адре се, де та љи о на чи ни ма ус по ста вља ња кон так та, 
при сту пач ност ли ци ма са по себ ним по тре ба ма, при ступ сед ни ца-
ма, до пу ште ност аудио и ви део сни ма ња, про пи си ко ји ма се огра-
ни ча ва тран спа рент ност ра да и обра зло же ње по ме ну тих огра ни че-
ња. Ви ше де та ља о са др жа ју ин фор ма то ра се на ла зе у про пи су под 
на сло вом „Упут ство за из ра ду и об ја вљи ва ње ин фор ма то ра о ра ду 
др жав ног ор га на” („Слу жбе ни гла сник. РС”, број 68/10).

Ди стри бу ци ја ин фор ма ци ја у слу ча ју би ло ка кве не по сред не 
опа сно сти по здра вље љу ди или жи вот ну сре ди ну се де таљ но опи-
су је у не ко ли ко до ку ме на та: у За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не 
(чл. 42. и 62), За ко ну о за шти ти ва зду ха (члан 23), За ко ну о без бед-
но сти хра не (чл. 9, 38. и 40) 

Оде љак Б.6:  Ко му ни ка ци ја са за ин те ре со ва ним стра на ма и јав
но шћу: прак са у Ре пу бли ци Ср би ји

На сај то ви ма АЗЖС и МЖСРПП се на ла зе не ке не пот пу не ин фор-
ма ци је о њи хо вим ак тив но сти ма и ста њу жи вот не сре ди не. Ни 
аген ци ја ни ми ни стар ство не из да ју ре дов но бил те не, пре гле де, 
оба ве ште ња или са оп ште ња за штам пу, иако се си ту а ци ја до не кле 
по пра ви ла у по след њих не ко ли ко го ди на. За раз ли ку од тих ин сти-
ту ци ја, За вод за за шти ту при ро де је ве о ма ефи ка сан у ко му ни ка-
ци ји са раз ли чи тим за ин те ре со ва ним стра на ма, као што су шко ле 
и но ви не. Сек тор за кон тро лу и над зор МЖСРПП ре дов но ста вља 
на сајт из ве шта је за 6 и 12 ме се ци као и ре зул та те спро ве де них 
ак ци ја, итд.
Из вор: Дру ги пре глед ста ња жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би
ји (ПСЖС II),  (2007)

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не је ус по ста ви ла са рад-
њу са ви ше ме ђу на род них те ла ко ји ма се под но се из ве шта ји и 
ре дов но про сле ђу је по дат ке о ста њу жи вот не сре ди не Европ ској 
аген ци ји за жи вот ну сре ди ну пу тем Европ ске ин фор ма ци о не и 
осма трач ке мре же у обла сти жи вот не сре ди не (EIONET). Про ток 
ин фор ма ци ја је у про те клих не ко ли ко го ди на вид но по бољ шан. 
АЗЖС је та ко ђе ус по ста ви ла ре дов ну ко му ни ка ци ју са Си сте мом 
за гло бал но пра ће ње за жи вот ну сре ди ну и без бед ност (GMES) и 
За јед нич ким ин фор ма ци о ним си сте мом о жи вот ној сре ди ни (SE-
IS). Ре пу блич ки ге о дет ски за вод је ин сти ту ци ја над ле жна за са-
рад њу са Ин фра струк ту ром про стор них ин фор ма ци ја у Европ ској 
за јед ни ци (IN SPI RE). Сек тор за кон тро лу и над зор МЖСРПП та-
ко ђе из ве шта ва мре жу ЕCENA (En vi ron men tal Com pli an ce and En-
for ce ment Net work for Ac ces sion) чи ји је члан и не за ви сни екс перт 
при пре ма из ве штај и до ста вља ЕCENA се кре та ри ја ту.



Ве ћи на на ци о нал них за ко на, по ли ти ка, пла но ва, про гра ма и 
спо ра зу ма су до ступ ни на Ин тер не ту. Ми ни стар ство жи вот не сре-
ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, За вод за за шти ту при ро де 
Ср би је, Аген ци ја за хе ми ка ли је, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср-
би је, Ар хус цен тар Кра гу је вац и дру ги ор га ни са да на Ин тер не ту 
има ју ба зе по да та ка ко је са др же за ко не и про пи се. Сва за кон ска ак та 
се ре дов но об ја вљу ју у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Ра ти фи ко ва ни ме ђу на род ни уго во ри се об ја вљу ју у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” као еле мен ти на ци о нал ног за ко но дав ства. 
Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, 
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, За вод за за шти ту при ро де Ср-
би је и дру ге ин сти ту ци је на Ин тер не ту об ја вљу ју из ве шта је о сво јим 
ак тив но сти ма у обла сти за шти те жи вот не сре ди не. Ме ђу тим ин фор-
ма ци је ко је су до ступ не ни су све о бу хват не; на Ин тер не ту се рет ко мо-
гу на ћи де та љи о пред ло зи ма за ус по ста вља ње окви ра нај ва жни јих 
еле ме на та по ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не. Осим то га, ин фор ма-
ци је до ступ не на Ин тер не ту су рет ко си сте мат ски пре зен то ва не, а че-
сто се не на во де про вер љи ви из во ри ин фор ма ци ја. 

На ци о нал ни окви ри „еко-обе ле жа ва ња” и „еко-кон тро ле” су 
још увек у по чет ној фа зи раз во ја. За кон о за шти ти жи вот не сре ди-
не са др жи од ред бе ко је се од но се на си стем EMAS (чл. 44 –50) и 
еко-обе ле жа ва ње (чл. 53. и 54). У Пра вил ни ку о бли жим усло ви ма 
и по ступ ку за до би ја ње пра ва на ко ри шће ње еко ло шког зна ка, еле-
мен ти ма, из гле ду и на чи ну упо тре бе еко ло шког зна ка за про из во де, 
про це се и услу ге („Слу жбе ни гла сник РС”, број 3/09), ко ји је сту-
пио на сна гу 2009. го ди не, по ста вља ју се ја сни кри те ри ју ми за на-
ци о нал ни си стем еко-обе ле жа ва ња. Ва жно је има ти у ви ду да је си-
стем ускла ђен са си сте мом еко-обе ле жа ва ња ко ји се при ме њу је у ЕУ. 
Глав не ин сти ту ци је над ле жне за ове си сте ме су Ин сти тут за стан дар-
ди за ци ју Ср би је (за си стем ISO 14000), Акре ди та ци о но те ло Ср би је 
(за по ступ ке сер ти фи ка ци је) и Гру па за кон тро лу хра не у окви ру Ми-
ни стар ства по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де (за 
ISO 22000:2005, стан дар де без бед но сти хра не HA LAL и KOS HER и 
си стем сер ти фи ка ци је GLO BALG.A.P. итд). Аген ци ја за за за шти ту 
жи вот не сре ди не у из ве шта ји ма о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу-
бли ци Ср би ји, при ка зу је по дат ке о пред у зе ћи ма са сер ти фи ка ти ма 
ISO 14001 и пред у зе ћи ма ко ја су уве ла чи сти ју про из вод њу, као и о 
ли цен ца ма за еко ло шки знак. Ме ђу тим, свест јав но сти и њен ин те-
рес за еко-обе ле жа ва ње у Ре пу бли ци Ср би ји је ве о ма ма ли, што за 
по сле ди цу има ни зак ни во ин те ре со ва ња про из во ђа ча и при ват них 
пред у зе ћа да при ме њу ју си сте ме еко-обе ле жа ва ња и сер ти фи ка ци је. 

Од ред бе ко је се ти чу ме ха ни за ма ко ји ма се обез бе ђу је да јав-
ност има до вољ но ин фор ма ци ја о про из во ди ма на ла зе се у Пра-
вил ни ку о де кла ри са њу и озна ча ва њу упа ко ва них на мир ни ца 
(„Слу жбе ни лист СЦГ”, бр. 4/04, 12/04 и 48/04), За ко ну о за шти ти 
жи вот не сре ди не (члан 52), Упо зо ре ње на де кла ра ци ји (чл. 53 и 54), 
За ко ну о хе ми ка ли ја ма (чл. 9, 16 –23), За ко ну о би о цид ним про из во-
ди ма (члан 37), Пра вил ни ку о кла си фи ка ци ји, па ко ва њу, обе ле жа-
ва њу и огла ша ва њу хе ми ка ли је и од ре ђе ног про из во да („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 59/10 и 25/11), Пра вил ни ку о кла си фи ка ци ји, па ко-
ва њу, обе ле жа ва њу и огла ша ва њу хе ми ка ли је и од ре ђе ног про из во-
да у скла ду са Гло бал но хар мо ни зо ва ним си сте мом за кла си фи ка-
ци ју и обе ле жа ва ње УН („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 64/10 и 26/11) 
и Пра вил ни ку о спе ци фич ним зах те ви ма за па ко ва ње, обе ле жа ва-
ње и огла ша ва ње би о цид ног про из во да („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 59/10 и 26/11), За ко ну о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду (члан 
15), Пра вил ни ку о кон тро ли и сер ти фи ка ци ји у ор ган ској про из вод-
њи и ме то да ма ор ган ске про из вод ње („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
48/11), Пра вил ни ку о на чи ну обе ле жа ва њу по љо при вред них и пре-
храм бе них про из во да до би је них од ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га-
ни за ма („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 6/03), итд. У чла ну 8. За ко на 
о без бед но сти хра не се пред ви ђа: „Ин те рес по тро ша ча мо ра да се 
обез бе ди до нај ви шег ни воа за шти те. Су бјек ти у по сло ва њу хра ном 
ду жни су да по тро ша чу обез бе де ин фор ма ци је ко је да ју мо гућ ност 
из бо ра про из во да на на чин ко ји не ће до ве сти по тро ша ча у за блу ду у 
по гле ду са ста ва, свој ста ва и на ме не про из во да.”

3. Уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка ко је се ти чу жи вот не 
сре ди не

– НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
1. Ре пу бли ка Ср би ја је пред у зе ла ко ра ке на пла ну при ме не Ар ху-
ске кон вен ци је де сет го ди на пре не го што ју је по твр ди ла. Раз ви-
ла је низ про це ду ра за уче шће јав но сти, пр вен стве но пу тем За ко-
на о за шти ти жи вот не сре ди не (2004), За ко на о про це ни ути ца ја на 

жи вот ну сре ди ну20 (2004), За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну (2004) и За ко на о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон-
тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (2004). Тим но вим за ко ни ма се 
ства ра прав ни оквир за уче шће јав но сти ко ји се мо же при ме њи ва ти.
2. Не ки зах те ви ко ји се ти чу уче шћа јав но сти још увек ни су у пот-
пу но сти хар мо ни зо ва ни. На при мер, спро во ђе ње од ре да ба за ко на 
о СПУЖС и ИСКЗЖС ко је се од но се на уче шће јав но сти ни је мо-
гу ће без пот по ре у ви ду чла но ва у дру гим сек тор ским за ко ни ма и 
под за кон ским ак ти ма, као што је За кон о пла ни ра њу и из град њи. 
Не до ста ју и ка па ци те ти и прак тич ни ме ха ни зми за спро во ђе ње пре-
ко гра нич них про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; то је на ро чи то 
зна чај но има ју ћи у ви ду ге о граф ску по вр ши ну и мо гу ћа енер гет ска 
по стро је ња, као и по стро је ња ко ја ко ри сте об но вљи ве из во ре енер-
ги је и ин фра струк ту ру за ко ри шће ње при род ног га са. Мањ ка ју и 
за кон ске оба ве зе ко је се ти чу пре ко гра нич них ме ха ни за ма ко ји се 
при ме њу ју на би ла те рал не спо ра зу ме прет ход но пот пи са не са су-
сед ним др жа ва ма (осим ка да се ра ди о ин те гри са ном спре ча ва њу и 
кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не). Та ко ђе не по сто је про це ду-
ре за при ме ну пре ко гра нич не про це не ка да др жа ве ни су пот пи са ле 
би ла те рал не или мул ти ла те рал не спо ра зу ме о им пле мен та ци ји (чак 
и за ИСКЗЖС); те про це ду ре су по треб не по што су го то во све ре ле-
вант не др жа ве пот пи сни це кон вен ци је усво је не у Еспоу. 
3. Свест о мо гућ но сти ма за уче шће у од лу чи ва њу (на при мер, 
јав не рас пра ве, фо ру ми, ре дов но уче шће за ин те ре со ва них стра-
на) ни је до вољ но раз ви је на, а са ме ин стру мен те за ко му ни ка ци ју 
тре ба да ље раз ви ја ти. Ак тив но сти ко ји ма се пот по ма же и раз ви ја 
свест јав но сти су огра ни че не.
4. Са рад ња ме ђу сек то ри ма и ра зним про стор ним це ли на ма на 
раз ли чи тим ни во и ма (др жав ном, по кра јин ском, ло кал ном) ни је 
до вољ но раз ви је на да би се про це ду ре ве за не за уче шће јав но сти 
мо гле ефи ка сно спро во ди ти. 
5. Они ко ји до но се од лу ке рет ко сма тра ју уче шће јав но сти на би ло 
ком ни воу кључ ним еле мен том за до но ше ње до брих и ле ги тим-
них од лу ка, а ка па ци те ти у до ме ну за шти те жи вот не сре ди не су 
по себ но ма ли на ло кал ном ни воу. Та ко ђе, ни во зна ња и ве шти на 
удру же ња ко је се ба ве жи вот ном сре ди ном по треб них за уче шће 
у до но ше њу од лу ка је ве о ма ни зак. По др шка (углав ном фи нан сиј-
ска, али и опе ра тив на) за раз вој ка па ци те та удру же ња по треб них 
за њи хо во уче шће у до но ше њу од лу ка и са рад њу са су сед ним др-
жа ва ма и дру гим удру же њи ма је ма ла или не по сто ји. Не до ста ју и 
ева лу а ци је ути ца ја удру же ња ко је пра ве до но си о ци од лу ка. Тре ба 
по бољ ша ти на чи не ка ко да се олак ша уче шће и ан га жо ва ње јав-
но сти и да се из гра ди по ве ре ње, на ро чи то по пи та њи ма из до ме-
на кли мат ских про ме на, у по гле ду про це ду ра ве за них за про це ну 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и стра те шку про це ну ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну и у по гле ду про це ду ра за при пре му за ко на.

 – Оце на пра ва на уче шће јав но сти 
Да би ак тив но сти об у хва ће не дру гим сту бом Ар ху ске кон-

вен ци је би ле де ло твор не, он се осла ња на ње на дру га два сту ба: 
стуб ко ји се од но си на ин фор ми са ње обез бе ђу је да јав ност мо же 
да уче ству је и да при том бу де ин фор ми са на, док стуб ко ји се ти че 
прав не за шти те обез бе ђу је да су пра ва из до ме на уче шћа јав но сти 
ре ал но оства ри ва, а не да по сто је са мо на па пи ру. 

Пр ви део овог сту ба се од но си на јав ност ко ја мо же би ти по-
го ђе на до но ше њем од лу ка о по себ ним ак тив но сти ма или из дру-
гих раз ло га за ин те ре со ва на за до но ше ње тих од лу ка (члан 6); 
дру ги део се ти че уче шћа јав но сти у раз во ју пла но ва, про гра ма и 
по ли ти ке у ве зи са жи вот ном сре ди ном (члан 7). На кра ју, чла ном 
8. је об у хва ће но уче шће јав но сти то ком при пре ме за ко на, пра ви ла 
и за кон ски оба ве зу ју ћих нор ма тив них ин стру ме на та.

Да би се оства ри ли ци ље ви на ве де них од ре да ба, по треб но је 
при ме ни ти ак ти ван при ступ и учи ни ти на по ре да би се обез бе ди ло 
уче шће ре ле вант них ак те ра на тран спа рен тан на чин где би они би-
ли кон сул то ва ни. Ако је та кво уче шће ис кљу че но, тре ба раз ви ти 
ја сне и тран спа рент не стан дар де и кри те ри ју ме за то. За про це се 
би тре ба ло да бу де од ко ри сти уче шће јав но сти у ра ној фа зи, а у 
окви ру про це са би тре ба ло да се да ју ра зум ни ро ко ви за раз ли чи те 
фа зе и до вољ но вре ме на за ин фор ми са ње јав но сти; на кра ју, за-
ин те ре со ва ној јав но сти тре ба обез бе ди ти до вољ но вре ме на да се 
при пре ми и на ефи ка сан на чин уче ству је у про це си ма ве за ним за 
до но ше ње од лу ка. Јав ност тре ба на вре ме оба ве сти ти о мо гућ но-
сти ма, про це ду ра ма и кри те ри ју ми ма за уче шће у про це су до но-
ше ња од лу ка. Та ко ђе је по треб но про мо ви са ти ис хо де уче шћа јав-
но сти у ко нач ним од лу ка ма.  
 – – – – – – – – – – – – –
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ним активностима које могу значајно утицати на животну средину



Та бе ла Б.6: Уче шће јав но сти: Ускла ђе ност за ко на Ре пу бли ке Ср би је са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је 
Члан Архуске 

конвенције
Од ред бе Ар ху ске кон вен ци је

(парафразиране: видети дословни текст у Анексу)
Усклађеност закона Републике Србије са одредбама Архуске конвенције (видети Анекс у коме 

се налазе детаљна објашњења и где се упућује на чланове)
6. Учешће јавности у доношењу одлука о посебним ак-

тивностима
6.1 1. Од Стра на  се зах те ва да га ран ту ју уче шће јав но сти 

у про це си ма до но ше ња од лу ка о ак тив но сти ма ко је би 
мо гле да има ју зна ча јан ути цај на жи вот ну сре ди ну
Ви де ти та ко ђе: ли ста ак тив но сти (Анекс), ак тив но сти 
ко је се не на ла зе на ли сти и не при ме њи ва ње од ре да ба 
овог чла на, ако ак тив но сти слу же у свр ху на ци о нал не 
од бра не

Де ли мич но  – Ускла ђе ност: За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; Уред ба о утвр ђи ва њу 
Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про-
це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 114/08)
Ли сте ак тив но сти ни су у пот пу но сти ускла ђе не са про пи си ма ЕУ и ли стом из Ар ху ске кон вен ци је
Ак тив но сти ко је ни су на ли сти: У Уред би о вр ста ма ак тив но сти и по стро је ња за ко је се из да је ин те-
гри са на до зво ла („Слу жбе ни гла сник РС”, број 84/05), ко ја је до не та на осно ву За ко на о ин те гри са-
ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (2004), на во ди се ли ста ак тив но сти на ко је 
се при ме њу је ова про це ду ра
Не при ме њу је се ако ак тив но сти слу же у свр ху на ци о нал не од бра не

6.2 2. Захтева се да заинтересована јавност буде оба-
вештавана у раној фази поступка доношења одлука 
које се тичу животне средине и то адекватно, ефикас-
но и правовремено, на начин који задовољава основне 
минималне услове у домену садржине обавештења

Де ли мич но   – Јав ност је укљу че на у про цес у до вољ но ра ној фа зи пре ма ЗПУЖС и ЗИСКЗЖС, али 
не и у дру гим за кон ским ак ти ма, као што су Се ве со про пи си и За кон о за шти ти при ро де  
Не по сто је сту ди је о аде кват но сти, бла го вре ме но сти и ефи ка сно сти оба ве шта ва ња јав но сти  Пре-
ли ми нар но струч но ми шље ње о оба ве шта ва њу јав но сти ука зу је да се не при ме њу је на ефи ка сан 
на чин, на ро чи то на ло кал ном ни воу
ЗПУЖС дефинише минимум садржине информација које је потребно пружити приликом обавешта-
вања јавности  Јавност ће бити обавештена ако је активност прекограничне природе, мада се та од-
редба може различито тумачити по питању формулације „у раној фази”, као и испуњавања захтева 
Архуске конвенције  Што се тиче ИСКЗЖС, сви поменути аспекти су добро уређени  

6.3 3. Процедуре учешћа јавности у доношењу одлука ће 
укључивати разумне временске рокове за различите 
фазе остваривања, остављајући довољно времена за 
информисање јавности у складу са горенаведеним ста-
вом 2  и за припрему јавности за учешће и њено ефи-
касно учешће у процесу доношења одлука

Да

6.4 4. Свака страна ће омогућити учешће јавности у раној 
фази, када су све опције отворене и када може доћи до 
ефикасног учешћа јавности

Де ли мич но   – Да, у ЗПУЖС и ЗИСКЗЖС; не и у дру гим за ко ни ма укљу чу ју ћи про пи се о се ве со 
по стро је њи ма и За кон о за шти ти при ро де
Не –  У области учешћа јавности не постоје стандарди учинка или квалитета, због чега је учешће 
јавности  често само формално

6.5 5. Свака страна треба, када је то примерено ситуацији, 
да подстиче потенцијалне подносиоце захтева да одреде 
заинтересовану јавност, да расправљају, као и да обезбе-
де информације које се тичу циљева због којих подносе 
захтев пре подношења захтева за давање дозволе

ДА – ЗЗЖС, ЗИСКЗЖС, ЗПУЖС И ЗСПУЖС
Не  – (Поједини закони уређују такву материју где не постоји могућност да се ова одредба примени)  

6.6 6. У ставу 6  се од Страна конвенције захтева да заин-
тересованој јавности обезбеде приступ свим доступ-
ним информацијама које се тичу процеса доношења 
дате одлуке, обухваћеног чланом 6, уз извесна огра-
ничења

Да  – За ко ни ма је пред ви ђе на до ступ ност свих ин фор ма ци ја (на при мер, до ста вља ње до ку ме на та 
на кон под но ше ња зах те ва, ко ји се ти чу из да ва ња до зво ла или при вре ме не до зво ле у обла сти ин те-
гри са ног спре ча ва ња и кон тро ле за га ђи ва ња жи вот не сре ди не)  

6.7 7. Процедуре за учешће јавности дозволиће могућност 
јавности да подноси, било у писаној или другој одго-
варајућој форми, у току јавне расправе или истраге са 
подносиоцем захтева, све врсте примедби, информа-
ција, анализа или мишљења која се сматрају релевант-
ним за предложену активност

Да

6.8 8. Свака страна ће обезбедити да се приликом доноше-
ња одлука које се тичу животне средине узме у обзир 
исход учешћа јавности

Де ли мич но   – Да, за ПУЖС, ИСКЗЖС, се ве со, ма да у прак си ни је пре ци зно уре ђе но, ни ти ефи ка-
сно при ме ње но; Не у За ко ну о за шти ти при ро де
Потребно је боље проучити резултате учешћа јавности у процесу доношења одлука, али прелими-
нарне процене указују на недостатке  Писана објашњења о начину на који се коментари јавности 
узимају у обзир се ретко примењују, а нема повратних информација  

6.9 9. Свака страна ће обезбедити да када орган јавне уп-
раве донесе одлуку, јавност буде без одлагања обавеш-
тена о тој одлуци у складу са одговарајућом процеду-
ром  Свака страна ће јавности ставити на располагање 
текст одлуке, као и разлоге и образложења на којима је 
одлука заснована  

Не  – Про пи си на ла жу да се пру же де таљ не ин фор ма ци је о ис хо ди ма, али не и де та љан текст од лу ка 
(ЗПУЖС, ИСКЗЖС, се ве со)  

6.10 10. Дефинише учешће јавности када се активности по-
ново разматрају, мењају или ажурирају, у ком случају 
се примењују одредбе ставова 2 до 9 овог члана

Да  – ИСКЗЖС, ЗПУЖС, Се ве со про пи си
Не  – Одредбе које се тичу ажурираних активности морају бити одређеније  

6.11 11. Овај став се од но си на од лу ке ко је се ти чу ге не тич-
ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма (ГМО)

Не  – Видети одељак 8. о ГМО

7. Учешће јавности које се односи на планове, програ-
ме и политику у вези са животном средином

7.1 1. Од Страна  конвенције се тражи да омогуће учешће 
јавности током припреме планова и програма у вези 
са животном средином на транспарентан и правичан 
начин, те да пруже потребне информације

Де ли мич но   – Спро во ђе ње стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну се не зах те ва за пла но ве 
и про гра ме у обла сти по љо при вре де, шу мар ства, ри бар ства, ло ва, енер ге ти ке, ин ду стри је, са о бра-
ћа ја, упра вља ња от па дом, упра вља ња во да ма, те ле ко му ни ка ци ја, ту ри зма, очу ва ња при род них ста-
ни шта и ди вље фло ре и фа у не, а то је су ре ле вант не обла сти на ко је се од но си За кон о стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (2004) и о ко ји ма се де таљ ни је го во ри у чла ну 5  тог за ко на  
Про це ду ре за про це ну ути ца ја пла но ва и про гра ма на жи вот ну сре ди ну и здра вље ни су раз ви је не, 
ни ти је ус по ста вље на са рад ња из ме ђу над ле жних ми ни стар ста ва; сто га је за ин те ре со ва на јав ност 
ли ше на мо гућ но сти да уче ству је у раз ма тра њу пла но ва и про гра ма ка ко је пред ви ђе но у чла ну 9
За ко ном о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну се уре ђу ју усло ви, на чин и по сту пак 
вр ше ња про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну од ре ђе них пла но ва, про гра ма и про це ду ра (члан 1)
Стра те шка про це на се вр ши у обла сти про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња или ко ри шће ња зе мљи-
шта и за ње но спро во ђе ње је од го во ран над ле жни ор ган за по сло ве про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра-
ња  За кон о пла ни ра њу и из град њи пред ви ђа спро во ђе ње стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну  
Из ве штај о стра те шкој про це ни, ре зул та ти уче шћа за ин те ре со ва них ор га на и ор га ни за ци ја и јав-
но сти и дру гих др жа ва у слу ча ју пре ко гра нич ног ути ца ја, са став ни су део до ку мен та ци о не осно ве 
пла но ва и про гра ма (члан 24)  
За ко ном о во да ма (2010) се на ла же уче шће ши ре јав но сти у при пре ми пла на упра вља ња во да ма 
(члан 38), али не у до вољ ној ме ри: ни су ис ко ри шће не мо гућ но сти за раз вој за јед нич ке стра те ги је 
им пле мен та ци је ко ја је де фи ни са на у Оквир ној ди рек ти ви Европ ске уни је о во да ма
У За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не (2009), од но сно у пла ну за за шти ту од хе миј ских ак ци де на та, 
не ус по ста вља ју се кри те ри ју ми за уче шће јав но сти; јав но сти се под но си са мо ко нач ни из ве штај о 
без бед но сти  
Законска основа за учешће јавности и удружења у процесу доношења одлука се стално проширује: 
видети Закон о заштити природе (2009) и Закон о генетички модификованим организмима (2009)



Члан Архуске 
конвенције

Од ред бе Ар ху ске кон вен ци је
(парафразиране: видети дословни текст у Анексу)

Усклађеност закона Републике Србије са одредбама Архуске конвенције (видети Анекс у коме 
се налазе детаљна објашњења и где се упућује на чланове)

8. Учешће јавности током припреме извршних пропи-
са и/или општеприменљивих законски обавезујућих 
нормативних инструмената

8.1 1  У конвенцији се признаје да осим што има право 
да учествује у доношењу одлука које утичу на њихо-
ве животе, јавност игра улогу и у настајању закона и 
нормативних аката

Делимично   – Закони и извршни прописи не обавезују ни на какво учешће јавности у процесима 
припреме  Закон о државној управи (члан 77) обавезује на јавну расправу у припреми закона  којим 
се битно мења правни режим у једној области или којим се уређују питања која посебно занимају 
јавност  Јавна расправа се, ограничено, може сматрати средством којим се гарантује пуно учешће 
јавности у процесу доношења одлука, али се на крају своди на квалитет и делотворност претходно 
доступних консултација са јавношћу

Пр ве ини ци ја ти ве ве за не за Ар ху ску кон вен ци ју у Ср би ји су 
1999. го ди не по кре ну ли Ре ги о нал ни цен тар за жи вот ну сре ди ну 
за цен трал ну и ис точ ну Евро пу (REC) и REC Ре пу бли ка Ср би ја. 
Ци ље ви Ар ху ске кон вен ци је су кон ти ну и ра но про мо ви са ни пу тем 
ак тив но сти као што су ра ди о ни це и при пре ма упут ста ва. У том 
сми слу, Ре пу бли ка Ср би ја је пред у зе ла ко ра ке на пла ну спро во ђе-
ња Ар ху ске кон вен ци је и пре не го што је она по твр ђе на.  

То ком де се то го ди шњег пе ри о да ко ји је прет хо дио по твр ђи ва-
њу Ар ху ске кон вен ци је, Ре пу бли ка Ср би ја је ус по ста ви ла низ про-
це ду ра за уче шће јав но сти, пр вен стве но, За кон о за шти ти жи вот-
не сре ди не (2004), За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну21 
(2004), За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(2004) и За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва-
ња жи вот не сре ди не (2004). Овим ни зом но вих за ко на, уче шће 
јав но сти је на од го ва ра ју ћи на чин уне то у прав ни оквир ко ји се 
мо же при ме њи ва ти, ма да је по треб но по ја ча ти пра ће ње и про це-
ну ути ца ја. Што се ти че спро во ђе ња За ко на о про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну, по сто је слу ча је ви где су сви ко ра ци пред у зе ти 
уз број не ко мен та ре удру же ња и јав но сти. Ме ђу тим, не до ста је од-
го ва ра ју ћи пре глед при ме не За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну (ПСЖС 2007).

У ма ју 2005. го ди не, Ми ни стар ство жи вот не сре ди не је из-
ра ди ло стра те ги ју ко му ни ка ци је под на сло вом „Ја ча ње упра вља ња 
жи вот ном сре ди ном у Упра ви за за шти ту жи вот не сре ди не: ди ја-
лог за 2005 –2006”. Оп шти циљ је био да се по др жи ус по ста вља-
ње бо ље ко му ни ка ци је из ме ђу Упра ве, ко ја је у то вре ме би ла у 
са ста ву Ми ни стар ства на у ке и жи вот не сре ди не и свих стра на у 
зе мљи за ин те ре со ва них за очу ва ње жи вот не сре ди не. У стра те ги ји 
се опи су ју ци ље ви и ор га ни за ци ја ко му ни ка ци је, као и ак тив но сти 
ко је ће до ве сти до оства ри ва ња на зна че них ци ље ва. Пред сто је ће 
фа зе укљу чу ју раз вој де таљ ни јих ак ци о них пла но ва ко ји ма се пру-
жа по др шка стра те ги ји. Ме ђу тим, при ме на стра те ги је спо ро на-
пре ду је, по што ми ни стар ство има дру ге при о ри те те (ПСЖС 2007). 
Но ва вла да је 2007. го ди не по но во офор ми ла за себ но ми ни стар-
ство над ле жно за жи вот ну сре ди ну. 

Де се то го ди шње при пре ме су уро ди ле пло дом и Ре пу бли ка 
Ср би ја је 2009. го ди не по твр ди ла Ар ху ску кон вен ци ју. За по чет је и 
про цес при сту па ња ЕУ, што је др жав ни при о ри тет број је дан. Оче-
ку је се да ће ка ко се бли жи члан ство у ЕУ, ста тус и зна чај Ар ху-
ске кон вен ци је и уче шћа јав но сти ра сти. Упит ник ко ји је не дав но 
на пра вљен ра ди фор му ла ци је ми шље ња о при сту па њу Ре пу бли ке 
Ср би је ЕУ22 са др жи пи та ња о уче шћу јав но сти, што би тре ба ло да 
пред ста вља до дат ни при ти сак усме рен на при ме ну дру гог сту ба 
Ар ху ске кон вен ци је.

Са рад ња са удру же њи ма и са јав но шћу је од кључ не ва жно-
сти за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је. За кон ски основ за уче шће јав-
но сти и удру же ња у про це су до но ше ња од лу ка је са да со лид ни ји, 
по што су до не ти, на при мер, За кон о за шти ти при ро де (2009), За-
кон о ГМО (2009), За кон о во да ма (2010) и до из ве сне ме ре, дру ги 
за ко ни у ве зи са жи вот ном сре ди ном. Ме ђу тим, јав ност се и да ље 
не до вољ но кон сул ту је по пи та њу са др жи не и ути ца ја на цр та за-
ко на. Др жав ни ор га ни не ма ју уса гла ше на пра ви ла и прак су ко ји 
се при ме њу ју у до ме ну кон сул то ва ња јав но сти (на при мер, пред-
ста вља ње за ко на или стра те ги ја у ме ди ји ма се у не ким слу ча је ви-
ма свр ста ва у „уче шће јав но сти”), што ука зу је на су штин ско не-
ра зу ме ва ње тог пој ма. Ов де глав ни про блем ни су са мо за кон ски 
 – – – – – – – – – – – – –
21 У вези са чланом 6  Архуске конвенције који се односи на учешће јавности у 

одлукама о посебним активностима које могу значајно утицати на животну сре-
дину

22 Информације које је Европска комисија затражила од Владе Србије ради при-
преме мишљења о кандидатури Србије за чланство у Европској унији (новембар 
2010)

про пи си, па ни свест гра ђа на, већ вр ло че сто и не до ста так еле-
мен тар них усло ва (аде кват ног про сто ра, опре ме, ко му ни ка ци ја, 
мре жа, фи нан сиј ских сред ста ва) за рад удру же ња гра ђа на, што их 
оне мо гу ћа ва да оку пља ју за ин те ре со ва не гра ђа не да уче ству ју у 
јав ним рас пра ва ма, да их еду ку ју о од ре ђе ним про бле ми ма за шти-
те жи вот не сре ди не ка ко би мо гли ква ли фи ко ва но да уче ству ју у 
рас пра ва ма. Ства ра ње усло ва за де ло ва ње удру же ња као за ин те ре-
со ва них стра на (ја ча ње ка па ци те та удру же ња) не мо же би ти са мо 
ствар по је ди них до на то ра већ сми шље на по ли ти ка, и на на ци о нал-
ном и на ро чи то на ло кал ном ни воу, за ства ра ње усло ва за де ло-
ва ње удру же ња гра ђа на као за ин те ре со ва них стра на у про це си ма 
од лу чи ва ња, од нај ра ни јих фа за па до им пле мен та ци је стра те шких 
и дру гих до ку ме на та, про пи са, по ли ти ка, про гра ма и пла но ва.

Јав ност у Ре пу бли ци Ср би ји обич но не уче ству је у јав ним рас-
пра ва ма, а раз лог то ме је што јав ност углав ном не раз у ме по зи ве ко-
ји под ра зу ме ва ју јав ни увид или уче шће јав но сти у рас пра ви, осим 
у кон крет ним слу ча је ви ма ка да су угро же на сво јин ска пра ва. Ка ко 
са да ства ри сто је, јав ност се укљу чу је пре ка сно, т.ј. ка да су про јек ти 
већ одо бре ни, а њи хо во спро во ђе ње у то ку. Де ша ва ло се да је би ло 
по ку ша ја да се оства ру ју пра ва пре ко ор га на вла сти ко ји ни су над-
ле жни за за шти ту жи вот не сре ди не у тим кон крет ним слу ча је ви ма. 
Са дру ге стра не, јав ност не ка да уче ству је у (че сто ис по ли ти зо ва-
ним) рас пра ва ма то ком кам па ње ко је се по кре ћу ис кљу чи во са ци-
љем да се спре чи спро во ђе ње не ког про јек та у де ло. Не то ле ран ци ја, 
не спрем ност на ди ја лог, не до вољ на струч ност да би се оба вља ла 
соп стве на уло га и не по ве ре ње у ин сти ту ци је су очи глед ни. 

Тре ба уна пре ди ти на чи не да се олак ша уче шће и ан га жо ва ње 
јав но сти, на ро чи то ка да је реч о пи та њи ма ве за ним за кли мат ске 
про ме не.  

Још увек су не раз ви је ни стан дар ди учин ка и ква ли те та уче-
шћа јав но сти. По ка за те љи то га су чи сто фор мал но уче шће јав-
но сти, чи ње ни ца да ве ли ки део ци вил ног дру штва не уче ству је у 
кон сул та ци ја ма, ре зул та ти уче шћа јав но сти се не узи ма ју у об зир 
при ли ком до но ше ња ко нач них од лу ка, ни зак ни во тран спа рент но-
сти у ад ми ни стра тив ној прак си ко ја је окре ну та гра ђа ни ма, а ти че 
се жи вот не сре ди не и не до ста так уста ље них ме ха ни за ма за оба ве-
шта ва ње јав но сти о до не тим од лу ка ма. Ан ке те на те ре ну по ка зу ју 
да гра ђа ни не ве ру ју у тач ност по да та ка о жи вот ној сре ди ни, а раз-
ло ге за то је по треб но да ље ана ли зи ра ти.

Фи нан сиј ска сред ства из бу џе та на ме ње на уче шћу јав но сти 
су ма ла, на ро чи то ка да је реч о стал ној фи нан сиј ској пот по ри за 
ана ли тич ки рад и оце ну ста ња. По треб но је ус по ста ви ти пре ци-
зне кри те ри ју ме за до де лу фи нан сиј ских сред ста ва ко ји би би ли у 
скла ду са ци ље ви ма и ин ди ка то ри ма у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не и обез бе ди ти фи нан сиј ска сред ства ка ко на на ци о нал ном, 
та ко и на ло кал ном ни воу. 

Уче шће јав но сти у при пре ми за ко на и про пи са је огра ни че-
но; иако по сто је не ки до ка зи о уче шћу јав но сти у ра ним фа за ма 
из ра де на цр та за ко на, уче шће јав но сти у из ра ди на цр та под за кон-
ским ака та је ми ни мал но или не по сто ји. И да ље је јав ност у не-
до вољ ној ме ри кон сул то ва на о са др жи ни и ути ца ју на цр та за ко на.  

Уче шће јав но сти у про це ду ра ма ко је се при ме њу ју у про це-
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ни је раз ви је но због не по сто ја ња 
кри те ри ју ма ко ји ма се де фи ни ше по јам „удру же ња”. По треб но је 
за кон ски ус по ста ви ти кри те ри ју ме за ква ли фи ка ци ју удру же ња за 
уче шће у од лу чи ва њу; над ле жни ор га ни мо ра ју да се оба ве жу да 
обез бе де уче шће удру же ња. 

Што се ти че уче шћа јав но сти у про це ду ра ма ве за ним за про-
цес про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по сто је отво ре на пи та ња 
о мо гућ но сти ма зло у по тре бе про це ду ре, по пут оме та ња до но ше-
ња од лу ка да би се по сти гли дру ги ци ље ва, а по сто ји и не до ста-
так ја сног раз у ме ва ња на ру ша ва ња пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 



у слу ча је ви ма ка да се зах те ва при ступ ин фор ма ци ја ма, на и ме, 
при ли ком ко пи ра ња до ку ме на та. Осим то га, по сто је и про бле ми 
у ко ор ди на ци ји ак тив но сти усме ре них на до би ја ње одо бре ња за 
спро во ђе ње сту ди је про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и оба-
ве шта ва њу ин спек циј ских слу жби о та квим про це ду ра ма. Исто-
вре ме но, пре по ру чу је се да ин фор ми са ње јав но сти о по кре та њу 
од го ва ра ју ћих про це ду ра у ве зи са про це ном ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну мо ра под ра зу ме ва ти и ин фор ми са ње над ле жних ад ми-
ни стра тив них це ли на на чи јој те ри то ри ји се про је кат спро во ди о 
про бле ми ма на пла ну им пле мен та ци је на свим ни во и ма (на ни воу 
за јед ни ца, оп шти на, по кра ји на, као и на на ци о нал ном ни воу). Све 
на ве де но зах те ва де таљ ну ана ли зу; сто га при ме на и пра ће ње усво-
је них за ко на тре ба да бу ду бо љи и ефи ка сни ји. 

Уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка о по себ ним ак тив но-
сти ма је уре ђе но За ко ном о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(2004) и За ко ном о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи-
ва ња жи вот не сре ди не. Спро во ђе ње у де ло од ре да ба ко је се ти чу 
про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и ин те гри са ног спре ча ва ња и 
кон тро ле за га ђи ва ња жи вот не сре ди не ни је мо гу ће без по сто ја ња 
од го ва ра ју ћих чла но ва у дру гим сек тор ским за ко ни ма и под за кон-
ским ак ти ма, као што је За кон о про стор ном пла ни ра њу и из град-
њи или ак та о гра нич ним вред но сти ма еми си ја у обла сти во да.  

Про це ду ре ко ји ма се ре гу ли шу јав ни увид, пре зен та ци ја и 
рас пра ва о сту ди ја ма о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну су на-
ве де не у од го ва ра ју ћим пра вил ни ци ма. По сто је та ко ђе стан дар ди 
и упут ства ко ји се од но се на ква ли тет ре ле вант них ин фор ма ци ја и 
про це ду ре за кон тро лу на чи на на ко ји се над ле жни ор га ни од но се 
пре ма ми шље њу јав но сти. На до ку мен те ко ји се сма тра ју по слов-
ном, слу жбе ном или др жав ном тај ном не од но си се оба ве за ста-
вља ња на рас по ла га ње јав но сти, а ти ме се не спре ча ва об ја вљи ва-
ње по да та ка о еми си ја ма, ри зи ци ма од уде са, ре зул та ти ма пра ће ња 
и ин спек циј ском над зо ру. 

Члан 5. Ар ху ске кон вен ци је се од но си на при ку пља ње и ди-
стри бу ци ју ин фор ма ци ја о жи вот ној сре ди ни, а члан 6. на уче шће 
јав но сти у до но ше њу од лу ка о по себ ним ак тив но сти ма то ком при-
пре ма за ко на и про пи са. При ме ри до бре прак се по сто је у Че шкој 
Ре пу бли ци, Дан ској, Фран цу ској, Сло вач кој и Ве ли кој Бри та ни ји 
(ви де ти оде љак Б.7. ко ја сле ди).

Оде љак Б.7: Епор та ли и по др шка уче шћу јав но сти
Ин фор ма ци о ни си стем са по да ци ма о про це на ма ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну <eia.en vi ro por tal.sk> (Сло вач ка Ре пу бли ка) 
Овај сајт под окри љем Ми ни стар ства жи вот не сре ди не Сло вач-
ке Ре пу бли ке са др жи ком плек сан си стем ин фор ма ци ја о про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и стра те шкој про це ни ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну. 
Јав на рас пра ва о вр ста ма при род них ста ни шта и биљ ним и 
жи во тињ ским вр ста ма на под руч ји ма об у хва ће ним мре жом 
На ту ра 2000  <www.Bor ger.dk> (Дан ска)
Да би се упра вља ло биљ ним и жи во тињ ским вр ста ма и при род-
ним ста ни шти ма по ме ну тим у Ди рек ти ви ЕУ о ста ни шти ма, као и 
да би се омо гу ћи ла њи хо ва за шти та, ва жно је по сто ја ње све сти да 
су део мре же На ту ра 2000. То ком јав не рас пра ве ко ја је тра ја ла ме-
сец да на, дан ско Ми ни стар ство жи вот не сре ди не је пред ста ви ло 
ре зул та те еви ден ти ра ња под руч ја и за тра жи ло да се да ју ко мен та-
ри и до дат не ин фор ма ци је. Рас пра ва је об ја вље на на сај ту Bor ger.
dk, ко ји пред ста вља за јед нич ку плат фор му за елек трон ски ди ја лог 
из ме ђу вла сти и гра ђа на у Дан ској. 
LE GE SE <www le ge se.org> (Ве ли ка Бри та ни ја Че шка Ре пу-
бли ка, Фран цу ска)
LE GE SE је про је кат елек трон ског уче шћа у ак тив но сти ма ко јим 
је те сти ра на но ва услу га ко јом се под сти че јед но став на ко му ни-
ка ци ја и раз ме на ин фор ма ци ја ра ди ефи ка сног уче шћа јав но сти у 
фа зи при ме не за ко на, чи је је до но ше ње ини ци ра ла Европ ска уни-
ја, на ло кал ном и ре ги о нал ном ни воу. LE GE SE је тач ка са ко је се 
на јед ном ме сту мо же при сту пи ти ин фор ма ци ја ма. Она омо гу ћа ва 
лак ше раз у ме ва ње обим ног кор пу са за ко на ко ји ва же у ЕУ, а на 
осно ву ко јих су на ста ли и усво је ни мно ги за ко ни ко ји се при ме-
њу ју на ре ги о нал ном ни воу и на ци о нал ном ни воу ши ром Евро пе.
Из вор: сајт Ре ги о нал ног цен тра за жи вот ну сре ди ну (REC):: 
http://www.rec.org

Пре упу ћи ва ња зах те ва за до би ја ње са гла сно сти на из ве-
штај о стра те шкој про це ни, ор ган над ле жан за при пре му пла на и 

про гра ма обез бе ђу је уче шће јав но сти у раз ма тра њу из ве шта ја о 
стра те шкој про це ни (члан 19. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца-
ја на жи вот ну сре ди ну). Јав ност раз ма тра из ве штај у окви ру из ла-
га ња пла на и про гра ма на јав ни увид и одр жа ва ња јав не рас пра ве, 
ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но. Ор ган над ле жан за при пре му 
пла на и про гра ма оба ве шта ва јав ност о на чи ну и ро ко ви ма уви-
да у са др жи ну из ве шта ја и до ста вља ње ми шље ња, као и вре ме ну 
и ме сту одр жа ва ња јав не рас пра ве у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је по сту пак до но ше ња пла на и про гра ма. Ор ган над ле жан за 
при пре му пла на и про гра ма (под тим се под ра зу ме ва ју и пре ко гра-
нич не ак тив но сти) из ра ђу је из ве штај о уче шћу за ин те ре со ва них 
ор га на и ор га ни за ци ја и јав но сти (члан 20. За ко на о стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну) ко ји са др жи сва ми шље ња. 
Из ве штај из ста ва 1. овог чла на из ра ђу је се у ро ку од 30 да на од 
да на за вр шет ка јав не рас пра ве и са др жи обра зло же ње о свим при-
хва ће ним или не при хва ће ним ми шље њи ма.

При ме ри прак тич ног укљу чи ва ња јав но сти у при пре му за ко-
на су рет ки, а та прак са се не при ме њу је  у про це су при пре ме про-
пи са и под за кон ских ака та. 

Оде љак Б.8:  Уче шће јав но сти у из ра ди и усва ја њу за ко на у Ре пу
бли ци Ср би ји

До бар при мер уче шћа јав но сти у про це су до но ше ња од лу ка је ви-
ђен при ли ком из ра де на цр та За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не 
2003. го ди не, ка да су одр жа не све о бу хват не рас пра ве у ско ро 40 
гра до ва, укљу чу ју ћи: Ча чак, Ужи це, Ша бац, Ва ље во, Пи рот, Ниш, 
Зре ња нин, Но ви Сад, Сом бор, Су бо ти цу и Срем ску Ми тро ви цу. 
На овај при мер је ука за но на пр вом са стан ку зе ма ља пот пи сни ца 
Ар ху ске кон вен ци је.23

Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра-
ња Ре пу бли ке Ср би је, на кон усва ја ња за кон ских ака та ко је на ла же 
Ар ху ска кон вен ци ја (укуп но 14), по ста вља ин фор ма ци је на свој 
сајт и отво ре но је за ко мен та ре и пред ло ге јав но сти. 

4. Пра во на прав ну за шти ту у пи та њи ма ко ја се ти чу жи вот не 
сре ди не

– НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
1. Ма ло је ве ро ват но да ће од го ва ра ју ћи си стем оства ри ва ња пра-
ва на прав ну за шти ту у на ци о нал ном си сте му за ко на ко ји се ти чу 
жи вот не сре ди не би ти ус по ста вљен без пре ци зних и ускла ђе них 
де фи ни ци ја „јав но сти”, „за ин те ре со ва не јав но сти”, „ин фор ма ци ја 
ко је се ти чу жи вот не сре ди не” и дру гих ре ле вант них де фи ни ци ја.
2. По сту пак пре ли ми нар ног пре и спи ти ва ња у слу ча је ви ма ве за-
ним за уче шће јав но сти је уве ден у пр вој и дру гој фа зи по ступ-
ка про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. По сту пак пре ли ми нар ног 
пре и спи ти ва ња ни је до зво љен у слу ча је ви ма ка да се ра ди о ко нач-
ним од лу ка ма о до зво ла ма за оба вља ње про це не ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну, стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и ин-
те гри са ног спре ча ва ња и кон тро ле за га ђи ва ња жи вот не сре ди не; 
уме сто то га се пред ви ђа по кре та ње управ ног спо ра. 
3. У за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је о жи вот ној сре ди ни не по сто је 
од ред бе ко ји ма се уре ђу је пра во на прав ну за шти ту у скла ду са 
Ар ху ском кон вен ци јом ка да је реч о од лу ка ма у до ме ну за шти те од 
зра че ња и ну кле ар не си гур но сти, не јо ни зу ју ћег зра че ња, за шти те 
ва зду ха, за шти те при ро де, за шти те од бу ке у жи вот ној сре ди ни, 
одр жи вог ко ри шће ња ри бљег фон да, упра вља ња от па дом, ам ба ла-
же и ам ба ла жног от па да и за шти те во да, пла ни ра ња и упра вља ња 
во да ма. 
4. Ме ђу тим, у ве ћи ни слу ча је ва, из гле да да се аде кват на ре ше ња 
на ла зе у дру гим за ко ни ма ко ји ма се ре гу ли шу из ве сна основ на 
пи та ња прав ног си сте ма. Ти за ко ни су усво је ни пре по твр ђи ва ња 
Ар ху ске кон вен ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, а за њи хо ве од ред бе се 
мо же ре ћи да су, без об зи ра на то, са свим за до во ља ва ју ће.  
5. Ор га ни над ле жни за пи та ња и зах те ве ко ји чи не тре ћи стуб Ар-
ху ске кон вен ци је по сто је не са мо на др жав ном, већ и на оп штин-
ском, град ском и по кра јин ском ни воу. За по кра јин ске ор га не ва жи 
исти за кон ски оквир као за ор га не на на ци о нал ном ни воу. Ве о ма 
је по жељ но спро ве сти ис тра жи ва ње са ци љем да се из вр ши оце на 
тог за јед нич ког за кон ског окви ра и да се он при ме ни на раз ли чи-
тим ни во и ма др жав не вла сти. 
 – – – – – – – – – – – – –
23 http://www ekoplan gov rs/DNA/?lang=src



– Оце на пра ва на прав ну за шти ту 
Чла ном 9. Ар ху ске кон вен ци је је ре гу ли са но пра во на прав-

ну за шти ту жи вот не сре ди не. По сто ји по тре ба за од го ва ра ју ћим 
ме ха ни змом ко јим се га ран ту је да су пра ва да та у окви ру дру гих 
сту бо ва кон вен ци је ин кор по ри ра на у на ци о нал не за ко не ко ји се 
од но се на жи вот ну сре ди ну, као што су:

 – по ступ ци за пре и спи ти ва ње од лу ка у ве зи са зах те вом за 
до би ја ње ин фор ма ци ја; 

 – по ступ ци за пре и спи ти ва ње у ве зи са уче шћем јав но сти;
 – по ступ ци за јав но пре и спи ти ва ње по сту па ка и про пу ста 

фи зич ких и прав них ли ца или др жав них вла сти;

 – ми ни мум стан дар да ко ји се од но се на по ступ ке оства ри ва-
ња пра ва на прав ну за шти ту, од лу ке и прав не ле ко ве; и

 – олак ша ва ње ефи ка сног оства ри ва ња пра ва на прав ну за-
шти ту уз по моћ ин фор ма ци ја о до ступ но сти управ них и суд ских 
по сту па ка пре и спи ти ва ња и ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих ме ха ни-
за ма пру жа ња по мо ћи за укла ња ње или сма ње ње фи нан сиј ских и 
дру гих пре пре ка ве за них за пра во на прав ну за шти ту.

У Та бе ли Б.7 се по ка зу је ускла ђе ност за ко на Ре пу бли ке Ср би-
је са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је ко је се ти чу пра ва на прав ну 
за шти ту.

Та бе ла Б.7: Ускла ђе ност за ко на Ре пу бли ке Ср би је са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је ко је се ти чу пра ва на прав ну за шти ту
Члан Архуске 
конвенције

Од ред бе Ар ху ске кон вен ци је
(парафразиране: видети дословни текст у Анексу)

Усклађеност закона Републике Србије са одредбама Архуске конвенције (видети Анекс 
у коме се налазе детаљна објашњења и референце које се односе на чланове)

9. Право на правну заштиту
9 1 1. Зах те ви у по гле ду по сту па ка за пре и спи ти ва ње од лу ка у ве зи 

са зах те вом за до би ја ње ин фор ма ци ја из чла на 4, као што су:
• пре и спи ти ва ње пред су дом или не ким дру гим не за ви сним и 
не при стра сним те лом;
• јеф ти на, убр за на про це ду ра по нов ног раз ма тра ња или про це-
ду рал ног пре и спи ти ва ња;
• ак тив на ле ги ти ма ци ја за по кре та ње по ступ ка
• оба ве зу ју ће ко нач не од лу ке; и
• писмено образложење донетих одлука

Де ли мич но  – Да у ЗЗЖС, ЗПУЖС, ЗИСКЗЖС  Не за СПУЖС
По сто је са мо не до вољ не од ред бе у про пи си ма ко ји се ти чу бу ке и од но се се на пред ста вља-
ње стра те шких ка ра та бу ке  
За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја је је ди ни за кон ко ји би се мо-
гао при ме ни ти у дру гим слу ча је ви ма

9.2 2. Зах те ви у по гле ду по сту па ка за пре и спи ти ва ње од лу ка у ве зи 
са уче шћем јав но сти по чла ну 6  и дру гим ре ле вант ним од ред-
ба ма кон вен ци је укљу чу ју ћи:
• по сту пак пре и спи ти ва ња пред су дом и/или дру гим не за ви-
сним и не при стра сним те лом;
• мо гућ ност пре ли ми нар ног пре и спи ти ва ња од стра не не ког 
управ ног ор га на и
• стални захтеви који се налазе у постојећим националним за-
конима

Де ли мич но  – Да у ЗЗЖС, ЗПУЖС, ЗИСКЗЖС  Не, због то га што су прав на и фи зич ка ли ца 
или др жав ни ор га ни из о ста вље ни ка да је реч о на ци о нал ном за ко ну ко ји се од но си на жи-
вот ну сре ди ну
Од ред бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку се при ме њу ју на сва про це ду рал на пи та-
ња ко ја ни су уре ђе на по себ ним управ ним по ступ ци ма (уре ђе на су, на при мер, у ЗПУЖС, 
ЗИСКЗЖС и СПУЖС)
У ЗПУЖС су об у хва ће не пр ве две фа зе ПУЖС; ни је мо гу ће под не ти жал бу на пр во сте пе но 
ре ше ње управ ног су да
Ста тус удру же ња ко је се ба ве жи вот ном сре ди ном тре ба да бу де ја сно уре ђен За ко ном о 
удру же њи ма  Ста тус удру же ња је де фи ни сан у не ко ли ко за ко на, на при мер у за ко ни ма о 
ПУЖС, СПУЖС и ИСКЗЖС, али не и кон крет но у За ко ну о удру же њи ма (2009)

9.3 3. Зах те ви у по гле ду по сту па ка ко ји ма се оспо ра ва ју чи ње ње 
или про пу сти фи зич ких ли ца или ор га на јав не вла сти, у су-
прот но сти са од ред ба ма њи хо вог на ци о нал ног за ко но дав ства, 
ко јим се уре ђу је област жи вот не сре ди не  То се од но си на
• управ не по ступ ке; и
• поступке преиспитивања пред судом

Де ли мич но  – Не што се ти че за ко на из обла сти жи вот не сре ди не  Та ко ђе, у мно гим слу ча је-
ви ма, не до ста ју од го ва ра ју ћи по ступ ци или они ни су у до вољ ној ме ри уре ђе ни  
Не по сто је управ ни по ступ ци за слу чај ин ду стриј ских уде са, ма да сва ко мо же да под не се 
зах тев за на док на ду ште те  

9.4 4. Зах те ви у по гле ду ми ни му ма стан дар да ко ји се при ме њу ју на 
по ступ ке, од лу ке и прав не ле ко ве ко ји ма се оства ру је пра во на 
прав ну за шти ту укљу чу је и сле де ће:
• од го ва ра ју ће и ефи ка сне прав не ле ко ве и суд ске при вре ме не 
ме ре;
• по ште ње;
• пра вич ност;
• бла го вре ме ност;
• пра ви ло да тро шко ви не сме ју би ти пре ви со ки и ти ме оте жа-
ва ти при ме ну стан дар да; 
• до но ше ње од лу ка у пи са ној фор ми и 
• чи ње ње до не тих од лу ка до ступ ним јав но сти

Не  – Та кве од ред бе не по сто је у за ко ни ма ко ји се ти чу жи вот не сре ди не, али по сто је у дру-
гим за ко ни ма  
По треб но је спро ве сти до дат не ана ли зе тро шко ва у по ступ ци ма за оства ри ва ње пра ва на 
прав ну за шти ту  

9.5 5. Од Стра на кон вен ци је се зах те ва да олак ша ју ефи ка сно 
оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту  То под ра зу ме ва обез бе-
ђи ва ње:
• при сту па ин фор ма ци ја ма о управ ним и суд ским по ступ ци ма 
пре и спи ти ва ња; и
• од го ва ра ју ћих ме ха ни за ма за пру жа ње по мо ћи ко ји би укло-
ни ли или ума њи ли фи нан сиј ске и дру ге пре пре ке оства ри ва њу 
пра ва на прав ну за шти ту

Не  – Подршка коју државни органи надлежни за животну средину пружају удружењима и 
високошколским иницијативама је изразито слаба  

Мо гућ но сти за оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту, у скла-
ду са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је и у слу ча је ви ма ко ји се од-
но се на уче шће јав но сти (члан 9. став 2) у Ре пу бли ци Ср би ји су 
при лич но скром не. Та област се тре ти ра са мо у за ко ни ма ко ји ма 
се уре ђу ју ПУЖС, СПУЖС и ИСКЗЖС, а не до вољ но је при сут на 
у За ко ну о за шти ти при ро де (што се ти че за шти ће них под руч ја) и 
у За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не (по пи та њу за шти те од хе-
миј ских уде са).

По сту пак пре ли ми нар ног пре и спи ти ва ња ко ји се од но си на 
слу ча је ве уче шћа јав но сти уве ден је у пр вој и дру гој фа зи по ступ-
ка про це ду ре про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. По сту пак пре-
и спи ти ва ња тре ба тек да бу де до зво љен ка да су у пи та њу ко нач не 
од лу ке о да ва њу са гла сно сти на СПУЖС. По сту пак пре и спи ти ва-
ња од лу ке о да ва њу ин те гри са не до зво ле (ИСКЗЖС) мо же би ти 
по кре нут ис кљу чи во као управ ни спор. Мо гућ но сти по кре та ња 
по ступ ка пре ли ми нар ног пре и спи ти ва ња су уре ђе не За ко ном о оп-
штем управ ном по ступ ку. Ако не ки од ре ђен за кон за бра њу је та кво 

пре и спи ти ва ње (т.ј. под но ше ње жал бе на пр во сте пе ну од лу ку ор-
га на упра ве), он мо ра са др жа ти од ред бу ко јом се га ран ту је мо гућ-
ност по кре та ња управ ног спо ра ра ди оспо ра ва ња те од лу ке.

Од ред бе ко је се ти чу пра ва на прав ну за шти ту у скла ду са 
зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је ни су угра ђе не у за ко не Ре пу бли ке 
Ср би је о за шти ти од зра че ња и ну кле ар ној си гур но сти, не јо ни-
зу ју ћем зра че њу, за шти ти ва зду ха, за шти ти при ро де, за шти ти од 
бу ке у жи вот ној сре ди ни, одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да, 
упра вља њу от па дом, ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду и за шти ти 
во да, пла ни ра њу и упра вља ња во да ма.

Из гле да да се у ве ћи ни слу ча је ва за до во ља ва ју ћа ре ше ња на-
ла зе у дру гим за ко ни ма ко ји ма се уре ђу ју не ка од основ них пи-
та ња прав ног си сте ма. Ти за ко ни су усво је ни пре по твр ђи ва ња 
Ар ху ске кон вен ци је у Ре пу бли ци Ср би ји, а за њи хо ве од ред бе се 
мо же ре ћи да су, без об зи ра на то, са свим за до во ља ва ју ће. То ука-
зу је да у не ким аспек ти ма ва жним за при ме ну кон вен ци је, за ко но-
дав на тра ди ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји оста вља ви ше не го до вољ но 



про сто ра да се уна пре де са свим за до во ља ва ју ћи за ко ни ко ји ма 
су ре гу ли са на основ на пи та ња. Чи ни се да тре нут на тен ден ци ја 
у раз во ју про пи са пот кре пљу је ову оп сер ва ци ју, бар кад је реч о 
за ко ни ма по пут За ко на о оп штем управ ном по ступ ку и За ко на о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја о ко ји ма је 
реч у на став ку.

За кон о оп штем управ ном по ступ ку 
Од ред бе овог за ко на се при ме њу ју на сва пи та ња ве за на за 

по сту па ње ко ја ни су уре ђе на за кон ским ре ше њи ма ко ја се од но се 
на по себ не управ не по ступ ке, као што су про це ду ре за до но ше-
ње од лу ка у ве зи са ПУЖС, СПУЖС и ИСКЗЖС и се ве со по стро-
је њи ма. За не ке од на че ла на ко ји ма се за сни ва За кон о оп штем 
управ ном по ступ ку (а сход но то ме и ви ше кон крет них од ре да ба) 
мо же се ре ћи да су у пот пу но сти или углав ном у скла ду са зах те-
вом са др жа ним у Ар ху ској кон вен ци ји да тре ба да по сто ји мо гућ-
ност по кре та ња јеф ти них и убр за них по сту па ка пре и спи ти ва ња 
пре при бе га ва ња суд ским по ступ ци ма при из ја вљи ва њу жал би на 
пр во сте пе не од лу ке, ко је се по не кад мо ра ју до но си ти као дру го-
сте пе не или ко нач не управ не од лу ке. Управ ни суд од лу чу је о суд-
ским  тро шко ви ма. 

Тер ми но ло ги ја ко ја се од но си на то ко има пра во да узме уче-
шћа у тим по ступ ци ма се мо же сма тра ти ускла ђе ном са де фи ни-
ци јом „јав но сти” да тој у Ар ху ској кон вен ци ји и де фи ни ци ја ма ко-
је се на ла зе у не ко ли ко за ко на ко ји се ти чу жи вот не сре ди не. Тре ба 
има ти у ви ду да су тер ми ни „јав ност” и „за ин те ре со ва на јав ност”, 
у ме ри у ко јој су у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом, ва лид ни са мо 
у изо ло ва ном кон тек сту по ме ну тих за ко на. У на ци о нал ном прав-
ном си сте му не ма до след но сти у упо тре би ове по себ не тер ми но-
ло ги је (ви де ти оде љак 4).  

За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма 
Циљ овог за ко на је да се обез бе ди пра во јав но сти да зна и да 

се ус по ста ви сло бо да, де мо крат ски по ре дак и отво ре но дру штво. 
Овим за ко ном се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва на при ступ ин фор-
ма ци ја ма у по се ду др жав них ор га на ко је се од но се на угро жа ва ње, 
од но сно, за шти ту здра вља ста нов ни штва и жи вот не сре ди не. Њи-
ме се обез бе ђу је основ за да љи на пре дак ка пу ној уса гла ше но сти 
са Ар ху ском кон вен ци јом, али је за са да тај циљ са мо де ли мич но 
ис пу њен.

Пра ва га ран то ва на овим за ко ном ва же за сва ко га под јед на-
ким усло ви ма, али су у овом слу ча ју огра ни че на са мо на оно што 
се у Ар ху ској кон вен ци ји на зи ва „ин фор ма ци ја ма о здра вљу и без-
бед но сти”, а пра во јав но сти да зна по сто ји увек ка да се ра ди о ин-
фор ма ци ја ма ко је се од но се на угро жа ва ње здра вља ста нов ни штва 
и жи вот не сре ди не (члан 4). Та ко ђе, „јав ност” и „за ин те ре со ва на 
јав ност” има ју пра во да се обра те По ве ре ни ку за ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти, као и да за тра же 
при ступ же ље ним ин фор ма ци ја ма. Пра во на прав ну за шти ту се, у 
тим слу ча је ви ма, оства ру је са мо пре ко по ве ре ни ка. 

Ове за кон ске од ред бе ни су у пот пу но сти у скла ду са Ар ху ском 
кон вен ци јом и оста вља ју мо гућ ност да др жав ни ор га ни при лич но 
про из вољ но од би ја ју зах те ве за до би ја ње ин фор ма ци ја. У од ред ба-
ма Ар ху ске кон вен ци је се зах те ва по др шка за ства ра ње усло ва по-
вољ них за оства ри ва ње пра ва јав но сти на прав ну за шти ту.

5. Оце на укуп не за кон ске по др шке за при ме ну Ар ху ске  
кон вен ци је

 – НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
1. Нај ма ње 17 за ко на ко ји се ти чу за шти те жи вот не сре ди не су 
усво је ни у пе ри о ду од 2004. до ок то бра 2010. го ди не. Пр ва гру па 
тих за ко на (т.ј. ЗЗШС, ЗПУЖС, ЗСПУЖС и ЗИСКЗЖС, усво је ни 
2004. го ди не) у ве ли кој ме ри је ускла ђе на са зах те ви ма Ар ху ске 
кон вен ци је.
2. Дру ги гру па за ко на (т.ј. ЗУП, ЗИДЗЗЖС, ЗИД ЗПУЖС, ЗЗО-
КРФ, ЗЗБЖС, ЗЗНЗ, ЗЗЈЗНС, ЗА АО, ЗУО ЗЗП, ЗВ, сви усво је ни 
2009. го ди не, осим ЗВ ко ји је усво јен 2010. го ди не), чи ји су на цр-
ти при пре ма ни, од но сно, ко ји су усва ја ни ве ћи ном па ра лел но са 
по твр ђи ва њем Ар ху ске кон вен ци је, су за ко ни ко ји су ве ћи ном у 
са гла сно сти са Ар ху ском кон вен ци јом, али има и за ко на ко ји ни су 
у са гла сно сти са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је. 

– Оце на ускла ђе но сти за ко на 
У Ре пу бли ци Ср би ји не по сто ји по се бан за кон ко јим се уре-

ђу је при ме на Ар ху ске кон вен ци је, ни ти по сто ји за кон ски основ 

ко јим се у Ре пу бли ци Ср би ји обез бе ђу ју усло ви нео п ход ни за 
ускла ђи ва ње са зах те ви ма кон вен ци је. Не ко ли ко за ко на ко ји се ти-
чу жи вот не сре ди не, од ко јих су не ки „хо ри зон тал ни за ко ни” ко ји-
ма се уре ђу ју ме ђу ре сор на пи та ња, а дру ги „сек тор ски”, усво је ни 
су у пе ри о ду од 2004. до 2010. го ди не. Ту ни су убро ја ни за ко ни 
ко ји су сту пи ли на сна гу 2010. го ди не, ко ји ма су ме ња ни и до пу-
ња ва ни за ко ни ко ји се од но се на жи вот ну сре ди ну усво је ни 2009. 
го ди не. Пр ва гру па за ко на (2004) (т.ј. ЗЗШС, ЗПУЖС, ЗСПУЖС 
и ЗИСКЗЖС) су у ве ли кој ме ри ускла ђе ни са зах те ви ма Ар ху ске 
кон вен ци је, иако не у под јед на кој ме ри (де та љи пред но сти и ма не 
сва ког од на ве де них за ко на се у ши ро ком цр та ма из ла жу у тек сту 
овог до ку мен та). Из не на ђу ју ће је, ме ђу тим, да је та гру па за ко на, 
по све му су де ћи бо ље ускла ђе на са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци-
је не го дру га гру па за кон усво је на 2009. и 2010. го ди не (ЗЗЈЗНС, 
ЗЗНЗ, ЗЗБЖС, ЗЗО КРФ, ЗУО, ЗВ). Oво је пре све га због бр зи не 
до но ше ња за ко на из 2009. го ди не.

Циљ ове оце не ни је ис тра жи ва ње раз ло га ових зна чај них 
про пу ста. Уме сто то га, на по ри су усме ре ни на што пре ци зни ју 
про це ну рас ко ра ка из ме ђу тре нут ног и же ље ног ста ња, као и на 
фор му ли са ње пред ло га ка ко да се си ту а ци ја про ме ни и да се за-
ко ни усме ре ка пот пу ној ускла ђе но сти са Ар ху ском кон вен ци јом.

Ова про це на је ра ђе на та ко да омо гу ћи пре ци зан кри тич ки 
увид у за кон ски оквир у до ме ну жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср-
би ји, ко ји је по сто јао на дан 1. ок то бра, 2010. го ди не, од но сно у 
ускла ђе ност свих за ко на ко ји су тај оквир чи ни ли са сва три сту-
ба Ар ху ске кон вен ци је. Се дам на ест за ко на ко ји су кон ци пи ра ни 
као за ко ни спе ци ја ли зо ва ни за жи вот ну сре ди ну се ана ли зи ра ју у 
овом кон тек сту, а два из те гру пе су из ме не и до пу не за ко на ко ји 
су прет ход но усво је ни. Ре ле вант ни еле мен ти још че ти ри за ко на, 
ко ји ма се по др жа ва при ме на за ко на о жи вот ној сре ди ни, та ко ђе се 
ов де ана ли зи ра ју (Спи сак ана ли зи ра них за ко на ви де ти у Та бе ли 
Б.2). 

Кри те ри ју ми се лек ци је за ана ли зу ускла ђе но сти за ко на у 
Ре пу бли ци Ср би ји са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је

У овом одељ ку се ана ли зи ра пет глав них кри те ри ју ма, а де та-
љи о њи ма сле де.

1. За ко ни ко ји се ана ли зи ра ју су „за ко ни ко ји се ти чу жи вот
не сре ди не”. Глав ни кри те ри јум за од ре ђи ва ње да се за кон од но си 
на жи вот ну сре ди ну је прет по став ка да је из вор на на ме ра за ко но-
дав ца би ла да се из вр ши тран спо зи ци ја од го ва ра ју ћих еле ме на та 
Com mu nity Ac qu isa у прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је.    

2. Под за кон ски про пи си ни су укљу че ни. На кон усва ја ња за ко-
на ко ји се ти чу за шти те жи вот не сре ди не, усво јен је и ве ли ки број 
под за кон ских ака та. Њи ма се не по све ћу је па жња у овом кон тек-
сту, без об зи ра на то што се, у не ким слу ча је ви ма, од но се на об-
ласт об у хва ће ну при ме ном Ар ху ске кон вен ци је. 

Под за кон ски про пи си ко је су до не ли ор га ни из вр шне вла сти 
у Ре пу бли ци Ср би ји, ко ји ма се уре ђу ју пи та ња из обла сти жи вот не 
сре ди не, спа да ју у про пи се ко ји ма се обез бе ђу је оства ри ва ње људ-
ских и гра ђан ских пра ва у зе мљи. Раз лог то ме је при ро да Ар ху-
ске кон вен ци је, ме ђу на род ног прав ног ин стру мен та ко ји по ве зу је 
за шти ту жи вот не сре ди не са људ ским пра ви ма. Gap ана ли за ове 
гру пе про пи са би сва ка ко зах те ва ла мно го ши ри при ступ, а по чет-
на тач ка би би ла ис пи ти ва ње функ ци о ни са ња прин ци па вла да ви не 
пра ва у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је. То би по том зах те ва ло 
све о бу хват но и де таљ но пре и спи ти ва ње и про це ну од но са из ме ђу 
пар ла мен тар не и из вр шне вла сти, у сми слу оби ма њи хо вих за ко-
но дав них над ле жно сти. Из гле да да су ова устав на пи та ња, као и 
прав на пи та ња с тим у ве зи основ ни еле мен ти прак тич не при ме не 
и раз во ја устав ног и за кон ског си сте ма у Ре пу бли ци Ср би ји и на 
њих тре ба ука зи ва ти има ју ћи при том у ви ду мно го ши ру пер спек-
ти ву од ис пи ти ва ња ускла ђе но сти са јед ним ме ђу на род ним уго во-
ром или ис пи ти ва ња уре ђе но сти тих пи та ња у са мо јед ном од ре ђе-
ном сек то ру, у овом слу ча ју сек то ра жи вот не сре ди не.

3. Ана ли зи ра ју се не ки по ве за ни за ко ни ко ји ма се не уре ђу је 
област жи вот не сре ди не. У та кве за ко не спа да ју: За кон о оп штем 
управ ном по ступ ку, За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма 
од јав ног зна ча ја, За кон о су до ви ма, За кон о управ ним спо ро ви ма. 
Дру ги по ве за ни за ко ни (на при мер, про пи си о про стор ном пла ни-
ра њу на ко је се на сла ња по сту пак стра те шке про це не ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну, уре ђен ЗСПУЖС) ни су ана ли зи ра ни. Исто ва жи 
и за ви ше дру гих про пи са, као што су за кон о шу мар ству и за ко ни 
ко ји се ти чу ру дар ства и ин фра струк ту ре, као и за из вр шне про пи-
се, усво је не ка сни је ра ди спро во ђе ња тих за ко на. 



4. Гра ђан ско прав ни ле ко ви и ве ћи на кри вич но прав них од ре да
ба ни су об ра ђе ни у де лу у ко ме се ти чу жи вот не сре ди не. Де та љи 
ко ји се од но се на нов ча не ка зне са др жа не у за ко ни ма о жи вот ној 
сре ди ни ко ји се ана ли зи ра ју, раз ма тра ју се у ми ни мал ном оби му, 
са мо да се по ка же у ко јим си ту а ци ја ма су по треб не за кон ске санк-
ци је. Осим то га, за не ке од пред ви ђе них ка зни се мо же ре ћи да су 
у скла ду са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је. 

5. За ко ни ко ји су пред мет оце не су за ко ни ко ји су усво је ни пре 
1. ок то бра 2010. го ди не. Тре ба на сто ја ти да про пи си ко ји се до не су 
на кон тог да ту ма, бу ду ускла ђе ни са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је. 

Gap ана ли за у до ме ну пра ва на прав ну за шти ту, у слу ча је ви-
ма ко ји се од но се на уче шће јав но сти (у скла ду са ста вом 2. чла на 
9. Ар ху ске кон вен ци је) ука зу је на чи ње ни цу да не ки за ко ни са др-
же од ред бе о уче шћу јав но сти, на ро чи то за ко ни ко ји ма се уре ђу-
ју ПУЖС, СПУЖС и ИСКЗЖС и за шти ће на под руч ја у при ро ди 
(про це ду ре про пи са не у по след њем по ме ну том за ко ну има ју из-
ве сне слич но сти са по ступ ком про це не ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну). По сту пак пре и спи ти ва ња пред ви ђен кон вен ци јом (члан 9. 
став 2. тач ка 1) је до зво љен у ра ни јим фа за ма про це ду ре ПУЖС 
(чл. 11. и 15), али се не до зво ља ва по кре та ње пре и спи ти ва ња са-
гла сно сти на сту ди ју о ПУЖС. Пр во сте пе на од лу ка о да ва њу са-
гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко-
нач на и про тив ње је мо гу ће по кре ну ти управ ни спор (члан 26). 
По сту пак пре и спи ти ва ња се не до зво ља ва ни про тив од лу ке о 
да ва њу ин те гри са не до зво ле (ИСКЗЖС), али се про тив те од лу ке 
та ко ђе мо же по кре ну ти управ ни спор (члан 15. став 7). У слу ча-
ју стра те шке про це не ути ца ја (СПУЖС) за ко ном се не пред ви ђа 
ни по сту пак пре и спи ти ва ња пр во сте пе не од лу ке, ни ти је утвр ђе но 
пра во на прав ну за шти ту у ви ду по кре та ња управ ног спо ра. 

За кон о за шти ти жи вот не сре ди не са др жи од ред бе ко ји ма се 
де кла ра тив но омо гу ћа ва уче шће јав но сти (чл. 7. и 9, основ но на-
че ло 10), али те од ред бе не ма ју на ро чи тог зна ча ја, с об зи ром на 
то ка ква је за пра во прав на при ро да тог за ко на. Ве ћи на од ре да ба 
ЗЗЖС су фор му ли са не та ко да су ва же ће ис кљу чи во у окви ри ма 
тог кон крет ног за ко на. На при мер, сви тер ми ни и де фи ни ци је ва же 
са мо у кон крет ном кон тек сту ЗЗЖС. У ства ри, „уче шће јав но сти” 
(и сход но то ме, све де фи ни ци је и прав ни ин сти ту ти) мо ра ју би-
ти де таљ но уре ђе ни „сек тор ским” за ко ни ма. Број не од ред бе ЗЗЖС 
по сто је па ра лел но са та квим „сек тор ским” за кон ским од ред ба ма и 
не мо гу се при ме њи ва ти: оне има ју сми сла и мо гу се при ме њи ва ти 
са мо ка да је реч о се ве со по стро је њи ма (т.ј. ка да је ус по ста вље на 
ве за из ме ђу ЗЗЖС и ПУЖС); те од ред бе има ју сми сла и мо гу би-
ти при мен љи ве са мо на се ве со по стро је ња у ве зи са чла ном 60а 
по пи та њу про це ду ре јав ног уви да, пре зен та ци је и јав не рас пра-
ве о Из ве шта ју о без бед но сти и мо ра ју би ти иден тич не од го ва ра-
ју ћим од ред ба ма ко ји ма се уре ђу ју ти еле мен ти по ступ ка ПУЖС 
(члан 32. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти жи вот-
не сре ди не). Фор му ла ци ја те од ред бе ни је ја сна јер не по сто ји ја-
сан прав ни основ ко јим се од ре ђу је да ли је до зво ље но под но ше ње 
зах те ва за пре и спи ти ва ње или по кре та ње ту жбе ко јом се оспо ра ва 
са гла сност ми ни стар ства на Из ве штај о без бед но сти. Из не на ђу ју-
ће је да је за пла но ве свих опе ра те ра за за шти ту од уде са у се ве со 
по стро је њи ма по треб на са гла сност ми ни стар ства-са мо за по стро-
је ња ви шег ре да, а да су опе ра те ри ду жни са мо да пру жа ју ин фор-
ма ци је о ме ра ма без бед но сти и по ступ ци ма у слу ча ју хе миј ског 
уде са ко је су са др жа ни у пла ну. Те ин фор ма ци је мо ра ју би ти пру-
же не прав ним ли ци ма и др жав ним ин сти ту ци ја ма, као и фи зич ким 
ли ци ма ко ја мо гу би ти угро же на. Ме ђу тим, за ко ном се не зах те ва 
уче шће јав но сти у до но ше њу тог пла на ни ти су пред ви ђе не нов-
ча не ка зне ако се те ин фор ма ци је из пла на не учи не до ступ ним 
јав но сти на на чин утвр ђен за ко ном.

Та ко зва ним „сек тор ским за ко ни ма” се не обез бе ђу је оства ри-
ва ње пра ва на прав ну за шти ту ка да је реч о од лу ка ма ко је се ти чу 
за шти те од зра че ња и ну кле ар не си гур но сти, осим ка да је под не та 
ту жба, у слу ча је ви ма ка да је до шло до по вре де (члан 75. За ко на о 
за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња и о ну кле ар ној си гур но сти).

За ко ном о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња се не обез бе-
ђу је оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту. У том за ко ну (члан 3. 
на че ло 3), ка же се да су по да ци о не јо ни зу ју ћим зра че њи ма до-
ступ ни јав но сти и пре по ру чу је се ин фор ми са ње ста нов ни штва о 
ути ца ју не јо ни зу ју ћег зра че ња на здра вље, ме ра ма за шти те и сте-
пе ну из ло же но сти. Ме ђу тим, не ус по ста вља ју се ме ре за спро во-
ђе ње све га по ме ну тог, ни ти пак ка зне за над ле жне ор га не ко ји не 
спро во де те ме ре. 

Оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту ко је се ти че ин фор ми-
са ња је до зво ље но За ко ном о хе ми ка ли ја ма (члан 85. став 7). Ни је 
до зво ље но ула га ње жал би на од лу ке ми ни стар ства, али је мо гу ће 
по кре та ње управ ног спо ра. У За ко ну о би о цид ним про из во ди ма се 
при ме њу је исти при ступ. Од го ва ра ју ће од ред бе ко је се од но се на по-
вер љи вост по да та ка се на ла зе у оба ова за ко на (члан 84, од но сно 47).

За ко ном о за шти ти ва зду ха ни је пред ви ђе но уче шће јав но сти 
у про це ду ри усва ја ња стра те ги је за шти те ва зду ха ни ти санк ци је за 
кр ше ње или иг но ри са ње од ре да ба ко ји ма се де фи ни шу оба ве зе др-
жав них ор га на (чл. 65. и 66). Тим за ко ном се не обез бе ђу је оства ри-
ва ње пра ва на прав ну за шти ту у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом.

За кон о за шти ти при ро де (ЗЗП) са др жи не ко ли ко од ре да ба о 
уче шћу јав но сти и пра ву јав но сти да зна. Ме ђу тим, објек тив но го-
во ре ћи, он не са др жи од ред бе ко ји ма се га ран ту је пра во на прав ну 
за шти ту у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом. 

Ве о ма ва жна од ред ба ко ја се ти че ме ра за за шти ту при ро де је 
„оба ве шта ва ње јав но сти о ста њу при ро де и уче ство ва ње јав но сти 
у од лу чи ва њу о за шти ти при ро де” (члан 7. став 10). Ме ђу тим, јед-
ном од ред бом се оба ве зу ју ло кал ни ор га ни, ор га ни ауто ном не по-
кра ји не, као и др жав ни ор га ни, За вод за за шти ту при ро де и дру га 
те ла да јав но сти пру же по дат ке у ве зи са за шти том при ро де, осим 
ако се по себ ним за ко ном или про пи си ма не на ла же тај ност та квих 
по да та ка (члан 115. став 1). 

Пра во јав но сти на уче шће у из ра ди про пи са, од но сно, ака-
та о про гла ша ва њу за шти ће них при род них до ба ра, пла но ва упра-
вља ња за шти ће ним при род ним под руч ји ма и пла но ва ко ри шће ња 
при род них вред но сти, на во ди се у чла ну 116. ЗЗП. Уче шће јав но-
сти се мо же по сти ћи ис кљу чи во у скла ду са овим за ко ном. Чла-
ном 43. ЗЗП се обез бе ђу је уче шће јав но сти у усва ја њу сту ди је о 
за шти ће ном при род ном до бру са кар то граф ском до ку мен та ци јом; 
ту спа да ју јав ни увид, јав не пре зен та ци је и јав не рас пра ве и об ја-
вљи ва ње њи хо вих ис хо да. Не по сто је од ред бе ко је се ти чу ду жно-
сти над ле жних ор га на да узму у об зир ми шље ње јав но сти, ни ти да 
га ран ту ју по сту пак пре и спи ти ва ња у ве зи са оства ри ва њем пра ва 
на прав ну за шти ту. 

За кон о за шти ти од бу ке у жи вот ној сре ди ни са др жи не до-
вољ не од ред бе ко ји ма се овла шћу ју ми ни стри над ле жни за за шти-
ту жи вот не сре ди не и тран спорт да за јед но уре де на чин на ко ји 
стра те шке кар те бу ке тре ба пре зен то ва ни јав но сти (члан 7). Ми-
ни стар над ле жан за за шти ту жи вот не сре ди не је та ко ђе овла шћен 
да уре ди ме то до ло ги ју за из ра ду ак ци о них пла но ва за за шти ту од 
бу ке у жи вот ној сре ди ни (члан 22. став 2), ко ји мо ра ју да са др же 
ре зул та те уче шћа јав но сти у по ступ ку при пре ме пла на (члан 22. 
став 1. тач ка 9). За кон не са др жи од ред бе ко је се ти чу оства ри ва ња 
пра ва на прав ну за шти ту у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом. 

За кон о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да не 
са др жи од ред бе ре ле вант не за ову оце ну. 

За кон о от па ду и За кон о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду не 
са др же од ред бе ко ји ма се га ран ту је пра во на прав ну за шти ту у 
скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом. 

За кон о во да ма не са др жи ре ле вант не од ред бе ко је се ти чу 
до ступ но сти ин фор ма ци ја и уче шћа јав но сти. Упр кос ви дљи вом 
по ку ша ју да се из вр ши тран спо зи ци ја Оквир не ди рек ти ве Европ-
ске уни је о во да ма у прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је, у том за ко-
ну се не ко ри сте су ге сти је За јед нич ке стра те ги ја им пле мен та ци је 
(ЗСИ) Оквир не ди рек ти ве о во да ма о уче шћу јав но сти у до но ше-
њу од лу ка, ни ти се га ран ту је пра во на прав ну за шти ту.

Gap ана ли за по ка зу је да 17 за ко на Ре пу бли ке Ср би је ко ји се 
ов де раз ма тра ју обич но не са др же од ред бе ко ји ма су об у хва ће на 
из ве сна пи та ња из не та у Ар ху ској кон вен ци ји. У ве ћи ни слу ча је-
ва, аде кват на ре ше ња се на ла зе у дру гим основ ним за ко ни ма усво-
је ним пре по твр ђи ва ња Ар ху ске кон вен ци је у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Чи ње ни ца да те од ред бе из гле да ју у пот пу но сти за до во ља ва ју ће 
ука зу је на то да је за ко но дав на тра ди ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји већ 
би ла окре ну та ка ис пу ња ва њу зах те ва на ве де них у кон вен ци ји и 
то оста вља до вољ но про сто ра да се они пре то че у за до во ља ва ју ће 
тек сто ве за кон ских нор ми. Ак ту ел ни трен до ви за ко но дав них ак-
тив но сти та ко ђе пот кре пљу ју ову тврд њу. 

Ови по сто је ћи за ко ни се ана ли зи ра ју у ме ри у ко јој су њи хо-
ве од ред бе ре ле вант не и по ве за не са од ред ба ма за ко на ко ји се ти чу 
жи вот не сре ди не ко ји се ов де раз ма тра ју.

У на став ку се па жња по све ћу је За ко ну о оп штем управ ном 
по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01; и „Слу жбе
ни гла сник РС”, број 30/10). Сви за ко ни ко ји ма се уре ђу ју пи та ња 



жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји осла ња ју се у при ме ни на 
од ред бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. Еле мен ти по себ-
них управ них по сту па ка ус по ста вље ни су за до но ше ње од лу ка о 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (За кон о ПУЖС), стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (СПУЖС), из да ва њу ин те-
гри са не до зво ле (За кон о ИСКЗЖС) и усва ја ње из ве сних од лу ка 
ко је се ти чу за шти те при ро де. Од ред бе За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку ће се при ме њи ва ти на сва про це ду рал на пи та ња ко ја ни-
су уре ђе на за ко ни ма из обла сти жи вот не сре ди не.

По За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку ду жни су да по сту па ју 
др жав ни ор га ни кад у управ ним ства ри ма, не по сред но при ме њу ју-
ћи про пи се, ре ша ва ју о пра ви ма, оба ве за ма или прав ним ин те ре си ма 
фи зич ког ли ца, прав ног ли ца или дру ге стран ке (члан 1). Од ред бе 
дру гих за ко на ко ји ма се, због спе ци фич не при ро де управ них ства ри 
у по је ди ним управ ним обла сти ма (као што је очу ва ње жи вот не сре-
ди не), про пи су ју нео п ход на од сту па ња од пра ви ла оп штег управ ног 
по ступ ка, мо ра ју би ти у са гла сно сти са основ ним на че ли ма утвр-
ђе ним овим за ко ном (члан 3). Не ко ли ко за ко на из обла сти жи вот не 
сре ди не (ЗПУЖС, ЗСПУЖС и ЗИСКЗЖС, За кон о за шти ти при ро де, 
итд.) про пи су ју по себ не управ не по ступ ке, ре ци мо, у ве зи са до ступ-
но шћу ин фор ма ци ја или уче шћем јав но сти. Они од сту па ју од оп-
штег управ ног по ступ ка ка да се ра ди о оства ри ва њу пра ва на прав ну 
за шти ту, као што је по кре та ње управ ног спо ра. 

Не ка од на че ла на ко ји ма се за сни ва За кон о оп штем управ-
ном по ступ ку, а сход но то ме и низ кон крет них од ре да ба се мо гу 
сма тра ти у ве ли кој ме ри ускла ђе ним са од ред ба ма Ар ху ске кон-
вен ци је ко је на ла жу за кон ски од ре ђе не убр за не и јеф ти не про це-
ду ре по нов ног раз ма тра ња пр во сте пе них од лу ка пре не го што се 
по кре не суд ски по сту пак. Тим на че ли ма се:

 – над ле жним ор га ни ма на ла жу сле де ће оба ве зе: ор га ни су 
ду жни да стран ка ма, то ком управ ног по ступ ка, омо гу ће да што 
лак ше за шти те и оства ре сво ја пра ва и ин те ре се, као и да при том 
шти те јав ни ин те рес (На че ло за шти те пра ва гра ђа на и за шти те јав-
ног ин те ре са, члан 6. став 1); и да обез бе де успе шно и ква ли тет но 
оства ри ва ње и за шти ту пра ва и прав них ин те ре са фи зич ких ли ца, 
прав них ли ца или дру гих стра на ка (На че ло ефи ка сно сти, члан 7);

 – обез бе ђу је да се про тив ре ше ња до не се ног у пр вом сте пе ну 
увек мо же под не ти жал ба, осим ка да је то из ри чи то за бра ње но за-
ко ном, а у том слу ча ју за шти та пра ва и прав них ин те ре са мо ра би-
ти обез бе ђе на на дру ги на чин (На че ло дво сте пе но сти у ре ша ва њу, 
члан 12. став 2); са мо за ко ном се мо же про пи са ти да у по је ди ним 
управ ним ства ри ма жал ба ни је до пу ште на (члан 12. став 2);24

 – на ла же да се по сту пак мо ра во ди ти без оду го вла че ња и са 
што ма ње тро шко ва за стран ку и дру ге уче сни ке у по ступ ку (На-
че ло еко но мич но сти по ступ ка, члан 14);

 – оба ве зу је над ле жни ор ган да у нај ве ћој мо гу ћој ме ри оба ве-
сти стран ке о њи хо вим за кон ским пра ви ма и ин те ре си ма (На че ло 
пру жа ња по мо ћи стран ци у по ступ ку, члан 15). 

За ко ном о оп штем управ ном по ступ ку се га ран ту је да стран-
ка у по ступ ку мо же би ти сва ко фи зич ко и прав но ли це, као и гру-
па ли ца ко ји не ма ју свој ство прав ног ли ца, као и стран ке ако мо гу 
би ти но си о ци пра ва и оба ве за или прав них ин те ре са о ко ји ма се 
ре ша ва у по ступ ку (члан 40). За ову од ред бу се мо же ре ћи да је 
у скла ду са де фи ни ци јом „јав но сти” да тој у Ар ху ској кон вен ци ји, 
као и са од го ва ра ју ћим де фи ни ци ја ма у не ко ли ко за ко на из обла-
сти жи вот не сре ди не. Ни је зго рег по но ви ти да тер ми не „јав ност” и 
„за ин те ре со ва на јав ност”, она ко ка ко су фор му ли са ни у за ко ни ма 
Ре пу бли ке Ср би је ко ји се ти чу жи вот не сре ди не, тре ба ту ма чи ти 
са мо у скла ду са кон тек стом у ко ме се упо тре бља ва ју у сва ком од 
за ко на, а не стрикт но у скла ду са де фи ни ци ја ма из Ар ху ске кон вен-
ци је; не до ста ју пра ве де фи ни ци је тих тер ми на ко је би се до след но 
при ме њи ва ле у це ло куп ном прав ном по рет ку у Ре пу бли ци Ср би-
ји. Чла ном 70. се уста но вља ва пра во стра на ка да раз гле да ју спи се 
пред ме та и да о свом тро шку пре пи шу, од но сно фо то ко пи ра ју по-
треб не спи се. Тре ба по ме ну ти још не ке ре ле вант не од ред бе: члан 
110 (осло бо ђе ње од пла ћа ња тро шко ва), члан 196. ст. 2 и 3 (об лик 
и са став ни де ло ви ре ше ња), члан 196, ст. 2. и 3. (пра ви ло да сва ко 
ре ше ње мо ра има ти пи сме но обра зло же ње), члан 200. (упут ство о 
прав ном сред ству), члан 236. (жал ба кад пр во сте пе но ре ше ње ни је 
до не се но) и члан 264. став 3. (спро во ђе ње из вр ше ња по слу жбе ној 
ду жно сти кад то на ла же јав ни ин те рес или по пред ло гу стран ке).
 – – – – – – – – – – – – –
24 У таквим случајевима, неколико закона из области заштите животне средине 

предвиђају могућност покретања управног спора

За ко ном о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 
се уста но вља ва оп шти оквир за тран спа рент ност ра да ор га на јав-
не вла сти и га ран ту је се пра во јав но сти да зна, ко ји су усло ви од 
кључ не ва жно сти за оства ре ња сло бод ног де мо крат ског по рет ка 
и отво ре ног дру штва (члан 1. став 1). Овим за ко ном се „ин фор ма-
ци ја од јав ног зна ча ја” де фи ни ше као „ин фор ма ци ја ко јом рас по-
ла же ор ган јав не вла сти, на ста ла у ра ду или у ве зи са ра дом ор га-
на јав не вла сти, са др жа на у од ре ђе ном до ку мен ту, а од но си се на 
све оно о че му јав ност има оправ дан ин те рес да зна, без об зи ра 
на из вор ин фор ма ци је, но сач ин фор ма ци ја (па пир, тра ка, филм, 
елек трон ски ме ди ји и сл.), да тум на стан ка ин фор ма ци је, на чин са-
зна ва ња ин фор ма ци је, ни ти су бит на дру га слич на свој ства ин фор-
ма ци је” (члан 2. став 2). „Ор ган јав не вла сти” је „др жав ни ор ган, 
ор ган те ри то ри јал не ауто но ми је, ор ган ло кал не са мо у пра ве, као и 
ор га ни за ци ја ко јој је по ве ре но вр ше ње јав них овла шће ња” (члан 
3). Ин те рес јав но сти да зна је увек оправ дан ка да се ин фор ма ци је 
ко ји ма рас по ла же ор ган вла сти „од но се на угро жа ва ње, од но сно 
за шти ту здра вља ста нов ни штва и жи вот не сре ди не” (члан 4). Пра-
ва га ран то ва на овим за ко ном при па да ју сви ма под јед на ким усло-
ви ма, без об зи ра на др жа вљан ство, пре би ва ли ште, бо ра ви ште, 
од но сно се ди ште, или ра су, ве ро и спо вест, на ци о нал ну и ет нич ку 
при пад ност или пол (члан 6).

Пра ва га ран то ва на овим за ко ном се мо гу под врг ну ти огра-
ни че њи ма ако се про це ни да је то нео п ход но у де мо крат ском 
дру штву ра ди за шти те од озбиљ не по вре де пре те жни јег ин те ре-
са за сно ва ног на Уста ву или дру гим за ко ни ма ко ји ва же у др жа-
ви (члан 8). Ако ин фор ма ци је тре ба учи ни ти до ступ ним јав но сти, 
ор ган вла сти ће об ја ви ти де та ље о из во ру и но са чу ин фор ма ци је 
(члан 10). Ор ган вла сти не ће тра жи о цу омо гу ћи ти оства ри ва ње 
пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја ако тра жи лац 
зло у по тре бља ва пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча-
ја. Под зло у по тре бом се, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва не ра зум но 
тра же ње, че сто тра же ње ин фор ма ци ја, ка да се по на вља зах тев за 
већ до би је ним ин фор ма ци ја ма или ка да се тра жи пре ве ли ки број 
ин фор ма ци ја (члан 13). Тра жи о ци ин фор ма ци ја не мо ра ју на ве сти 
раз ло ге за под но ше ње зах те ва за до би ја ње ин фор ма ци ја (члан 15. 
став 4). Ако се зах тев од но си на ин фор ма ци ју ко ја је од зна ча ја за 
угро жа ва ње или за шти ту здра вља ста нов ни штва и жи вот не сре ди-
не, ор ган вла сти мо ра оба ве сти ти тра жи о ца о по се до ва њу те ин-
фор ма ци је, од но сно, из да ти му ко пи ју тог до ку мен та нај ка сни је у 
ро ку од 48 са ти од при је ма зах те ва (члан 16. став 2). Ако ор ган 
вла сти не од го во ри на зах тев, тра жи лац мо же уло жи ти жал бу По-
ве ре ни ку за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о 
лич но сти (члан 16. став 4). Од оба ве зе пла ћа ња на кна де за ко пи ра-
ње до ку ме на та осло бо ђе на су сва ли ца ка да се тра же не ин фор ма-
ци је од но се на угро жа ва ње, од но сно за шти ту здра вља ста нов ни-
штва и жи вот не сре ди не. 

За шти та пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма у скла ду са овим 
за ко ном под ра зу ме ва мо гућ ност под но ше ња жал бе по ве ре ни ку 
због по сту па ка или про пу ста ор га на вла сти ко ји се ти чу по се до-
ва ња ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја или по кре та ње управ ног спо-
ра (члан 22. став 2) због по сту па ка или про пу ста вр хов них ор га на 
вла сти (на при мер, На род не скуп шти не, Вла де, Вр хов ног ка са ци-
о ног су да, пред сед ни ка Ре пу бли ке). Про тив ре ше ња По ве ре ни ка 
мо же се по кре ну ти управ ни спор (члан 27).

Пре ма овом за ко ну, пра во на прав ну за шти ту се од но си са мо 
на слу ча је ве ка да се ин фор ма ци је о ко ји ма је реч од но се на здра-
вље и жи вот ну сре ди ну, што је мно го ужа де фи ни ци ја не го она 
ко ја је да та у Ар ху ској кон вен ци ји. У ства ри, прав на де фи ни ци ја 
у за ко ну са др жи део под ста ва (ц) кон вен ци је о пра ву на прав ну 
за шти ту ко ји се ти че: „ста ња здра вља и без бед но сти љу ди, усло ва 
жи во та љу ди, […] уко ли ко на њих ути че или мо же да ути че ста ње 
еле ме на та жи вот не сре ди не или уко ли ко на њих де лу ју ови еле-
мен ти, фак то ри, ак тив но сти или ме ре на ко је се од но си го ре на ве-
де ни под став б)”. У сва ком слу ча ју, за овај за кон не сум њи во би би-
ло од ко ри сти да у ње му по сто ји де фи ни ци ја „жи вот не сре ди не”.

Осим то га, од ред бе ЗСПИЈЗ ко је се од но се на огра ни че ња 
при сту па ин фор ма ци ја ма ни су ни бли зу пре ци зне као оне из чла на 
4. Ар ху ске кон вен ци је. Пре ма за ко ну, основ за огра ни ча ва ње при-
сту па по сто ји „ако је то нео п ход но у де мо крат ском дру штву ра ди 
за шти те од озбиљ не по вре де пре те жни јег ин те ре са за сно ва ног на 
Уста ву или за ко ну” (члан 8. став 1). Ова од ред ба да је мо гућ ност  
ор га ни ма јав не вла сти да ла ко и про из вољ но од би ја ју да омо гу ће 



при ступ ин фор ма ци ја ма. За то је ја сно да су по треб не пре ци зне де-
фи ни ци је у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом да би се пред у пре ди-
ла зло у по тре ба од стра не др жав них ор га на и га ран то ва ли усло ви 
ко ји ће уна пре ди ти оства ри ва ње пра ва јав но сти на прав ну за шти-
ту. За до во ља ва ју ћи ба ланс је мо гу ће по сти ћи са мо тран спо зи ци јом 
чла на 4. Ар ху ске кон вен ци је у прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. 
Ти ме ће се, уз пот пу ну тран спо зи ци ју де фи ни ци је „ин фор ма ци је 
ко ја се ти че жи вот не сре ди не” из Ар ху ске кон вен ци је обез бе ди ти 
де кла ри са на пра ва јав но сти ко ја под јед на ким усло ви ма при па да ју 
сви ма, уста но вље на у чла ну 6. по сто је ћег ЗСПИЈЗ. 

За ко ном о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја се обез бе ђу је до бар оп шти оквир али за ко ни Ре пу бли ке Ср би је 
о жи вот ној сре ди ни зах те ва ју од ред бе ко је су мно го пре ци зни је. По-
што се од но си на јав ност и за ин те ре со ва ну јав ност у сек то ри ма уре-
ђе ним за ко ни ма ко ји су пред мет ове оце не, пра во на прав ну за шти-
ту, ако ни је обез бе ђе но и за шти ће но у скла ду са од ред ба ма Ар ху ске 
кон вен ци је, мо же би ти оства ре но са мо кроз од ред бе ЗСПИЈЗ („Слу
жбе ни гла сник РС”, број 120/04) и то са мо у огра ни че ном бро ју 
слу ча је ва. Дру гим ре чи ма, јав ност има пра во да се обра ти По ве ре-
ни ку, као и да зва нич но за тра жи при ступ же ље ним ин фор ма ци ја ма. 
За кон не омо гу ћа ва ди рект но оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту 
јав но сти и за ин те ре со ва не јав но сти у скла ду са Ар ху ском кон вен-
ци јом, већ по сред но, пре ко По ве ре ни ка; то спа да у оп шти оквир 
тран спа рент но сти ра да ор га на јав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји.

Суд ски си стем у Ре пу бли ци Ср би ји је ус по ста вљен За ко ном о 
уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), а од ред бе ко је 
се ти чу управ них спо ро ва су сту пи ле на сна гу 1. ја ну а ра 2010. го ди не. 
Чла ном 11. став 4. За ко на о уре ђе њу су до ва, уста но вљен је Управ ни 
суд са се ди штем у Бе о гра ду и оде ље њи ма у Но вом Са ду, Кра гу јев цу 
и Ни шу. Вр хов ни ка са ци о ни суд Ре пу бли ке Ср би је је по след ња ин-
стан ца за жал бе на од лу ке Управ ног су да. Од лу ке Управ ног су да су 
оба ве зне за све (члан 3. став 4). Управ ни суд су ди у управ ним спо ро-
ви ма (члан 29). Стран ка и дру ги уче сник у суд ском по ступ ку има ју 
пра во при ту жбе пред сед ни ку су да на рад су да кад сма тра ју да се по-
сту пак оду го вла чи, да је не пра ви лан или да по сто ји би ло ка кав не до-
зво љен ути цај на ње гов ток и ис ход (члан 8). Пред сед ник су да мо ра 
да раз мо три под не те до ка зе. Ако је оп ту жба за не пра вил но по сту па-
ње осно ва на, при ту жба се про сле ђу је пред сед ни ку не по сред но ви шег 
су да или, у за ви сно сти од при ро де слу ча ја, ми ни стру прав де или Ви-
со ком са ве ту суд ства Ре пу бли ке Ср би је (члан 55. став 2).

Кон крет на пра ви ла суд ског по ступ ка у слу ча ју управ них спо-
ро ва су об у хва ће на За ко ном о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 111/09). Пре ма про це ду ри, суд од лу чу је у управ-
ном спо ру на осно ву за ко на и у ра зум ном ро ку, на под ло зи прав-
них и чи ње нич них до ка за утвр ђе них на усме ној јав ној рас пра ви 
(члан 2. Пра вич ност су ђе ња у управ ном спо ру). Пре ма За ко ну о 
управ ним спо ро ви ма (члан 8. став 1), Управ ни суд ре ша ва управ ни 
спор, док у по ступ ку по зах те ву за пре и спи ти ва ње суд ске од лу-
ке про тив од лу ке Управ ног су да од лу чу је Вр хов ни ка са ци о ни суд 
(члан 9. став 1). Ту жи лац у управ ном спо ру мо же да бу де би ло ко је 
ли це, без об зи ра на прав ни ста тус ако сма тра да му је управ ним ак-
том по вре ђе но не ко на за ко ну за сно ва но пра во (члан 11). 

Две од ред бе се од но се на не до но ше ње пре су де. Ако дру го сте-
пе ни ор ган, у ро ку од 60 да на од да на при је ма жал бе или у за ко-
ном од ре ђе ном кра ћем ро ку, ни је до нео ре ше ње по жал би стран ке 
про тив пр во сте пе ног ре ше ња, а не до не се га ни у да љем ро ку од 
се дам да на по на кнад ном зах те ву стран ке под не том дру го сте пе ном 
ор га ну, стран ка по ис те ку то га ро ка мо же под не ти ту жбу због не до-
но ше ња зах те ва ног ак та (члан 19. став 1). Дру га од ред ба при ме њу је 
се ако пр во сте пе ни ор ган по зах те ву стран ке ни је у ро ку пред ви ђе-
ном за ко ном, до нео ре ше ње про тив ко јег ни је до зво ље на жал ба, а 
не до не се га ни у да љем ро ку од се дам да на по на кнад ном зах те ву 
стран ке, стран ка по ис те ку то га ро ка мо же под не ти ту жбу „због не-
до но ше ња ак та” (члан 19. став 2). У та квим слу ча је ви ма, Управ ни 
суд ће на ло жи ти да над ле жни ор ган до не се ре ше ње или до не ти сво-
ју пре су ду на осно ву при ро де зах те ва и под не тих до ка за (члан 44).

Да би се суд ски си стем учи нио до ступ ни јим, по сто ји ви ше 
на чи на под но ше ње ту жбе Управ ном су ду  (члан 20): пи сме но, не-
по сред но, по штом, у об ли ку елек трон ског до ку мен та или на за-
пи сник код су да. Раз ло зи за по кре та ње управ ног спо ра, мо гу по-
сто ја ти ако у управ ном по ступ ку ни је уоп ште или ни је пра вил но 
при ме њен за кон, ако је од лу ку до нео не на дле жни ор ган, ако у по-
ступ ку до но ше ња ак та ни је по сту пље но по пра ви ли ма по ступ ка; 
ако је чи ње нич но ста ње не пот пу но или не тач но утвр ђе но или ако 

је из утвр ђе них чи ње ни ца из ве ден не пра ви лан за кљу чак у по гле ду 
чи ње нич ног ста ња (члан 24).

На зах тев Управ ног су да, сви др жав ни ор га ни, ор га ни ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, и дру ги но си о ци 
јав них овла шће ња ду жни су да до ста ве до ку мен та ко ји ма рас по ла-
жу у ро ку ко ји суд од ре ди и обез бе де тај ност тра же них до ку ме на-
та. Ако ор ган јав не вла сти не до ста ви тра же на до ку мен та, Управ-
ни суд ће од тог ор га на за тра жи ти об ја шње ње (члан 31). Ако се 
ор ган не ода зо ве по зи ву, суд ће му из ре ћи нов ча ну ка зну у из но су 
од 10.000 до 50.000 ди на ра или ве ћу, у за ви сно сти од при ро де кон-
крет ног слу ча ја (члан 75).

Управ ни суд има на рас по ла га њу ве ли ки број мо гућ но сти за до-
но ше ње пре су да, у за ви сно сти од кон крет них слу ча је ва (ви де ти чл. 
42, 43. и 45). Све пре су де Управ ног су да и раз ло зи на осно ву ко јих су 
до не те ће би ти об ја вље не (члан 46). За ко ни Ре пу бли ке Ср би је ко ји 
се ти чу жи вот не сре ди не че сто са др же од ред бе ко ји ма се од ре ђу је 
по сту па ње у та квим слу ча је ви ма. На при мер, про тив од лу ке пр во-
сте пе ног над ле жног ор га на о сту ди ји о про це ни ути ца ја ни је мо гу ће 
под не ти жал бу; та од лу ка је ко нач на и је ди но је мо гу ће по кре ну ти 
по сту пак пред Управ ним су дом (члан 26. За ко на о ПУЖС). У управ-
ном спо ру о тро шко ви ма по ступ ка од лу чу је Управ ни суд (члан 67). 

За дру ге за ко не у Ре пу бли ци Ср би ји, као што су За кон о пар-
нич ном по ступ ку, Кри вич ни за ко ник, За кон о из вр ше њу кри вич-
них санк ци ја и За кон о ме ди ја ци ји се мо же ре ћи да су скла ду са 
на че ли ма Ар ху ске кон вен ци је. 

Ор га ни над ле жни за до но ше ње од лу ка о пи та њи ма ве за ним 
за Ар ху ску кон вен ци ју и зах те ве ко ји се у њој по ста вља ју по сто је 
на др жав ном, по кра јин ском, град ском и оп штин ском ни воу. Прав-
ни оквир уста но вљен у за ко ни ма ко ји су би ли пред мет ана ли зе у 
овом одељ ку (т.ј. за ко ни ко ји се ти чу жи вот не сре ди не, као и они 
ко ји ма се уре ђу ју управ ни по ступ ци и над ле жно сти) се при ме њу ју 
на свим ни во и ма др жав не вла сти. Ор га ни вла сти на ни жим ни во-
и ма има ју овла шће ња да до но се од лу ке, али са мо у окви ру свог 
пре ци зно од ре ђе ног прав ног окви ра. Сто га је дин стве ни прав ни 
оквир тре ба ана ли зи ра ти и оце њи ва ти са мо у од но су на ни во др-
жав не вла сти. 

На кра ју, усво је ни за ко ни тре ба да бу ду де ло твор но и ефи ка-
сно при ме њи ва ни, а по треб но је и бо ље пра ће ње и стро же спро во-
ђе ње њи хо вих од ре да ба.

6. Оце на ин сти ту ци о нал ног окви ра и уче шћа  
за ин те ре со ва них стра на за по др шку при ме ни  

Ар ху ске кон вен ци је 

– НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
По сто је ћим за ко ни ма у Ре пу бли ци Ср би ји де фи ни шу се над ле-
жно сти по је ди нач них ор га на, ор га ни за ци ја и те ла ко ја су ва жна за 
при ме ну Ар ху ске кон вен ци је. По сто ји, ме ђу тим, низ про бле ма ко-
ји не га тив но ути чу на вр ше ње ду жно сти и ис пу ња ва ње стан дар да 
ве за них за при ме ну кон вен ци је, укљу чу ју ћи и сле де ће: 
1. Не до ста так ка па ци те та за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је на 
свим ни во и ма, на ро чи то ло кал ним; не е фи ка сна ин сти ту ци о нал на 
струк ту ра у мно го ме оте жа ва си ту а ци ју. 
2. Не до ста так са рад ње из ме ђу ор га на над ле жних за спро во ђе ње 
ак тив но сти и про бле ми у до ме ну ко ор ди на ци је ак тив но сти из ме-
ђу не ких над ле жних ор га на и ор га ни за ци ја; ту си ту а ци ју до дат но 
ком пли ку је пре кла па ње над ле жно сти ко је ни су ја сно де фи ни са не.
3. Не до вољ на об у че ност др жав них слу жбе ни ка и ад ми ни стра тив-
ног осо бља. 
4. Не до ста так тех нич ке опре ме нео п ход не за аде кват но функ ци о-
ни са ње над ле жних ор га на. 
5. Ма њак фи зич ких ка па ци те та у Кан це ла ри ји по ве ре ни ка за ин-
фор ма ци је од јав ног зна ча ја. 
6. Ма њак фи зич ких ка па ци те та у Аген ци ји за за шти ту жи вот не 
сре ди не.
7. Не до вољ на об у че ност удру же ња у до ме ну Ар ху ске кон вен ци је.
8. Не до во љан број удру же ња ко је ре дов но ажу ри ра ју сво је сај то ве. 
9. Удру же ња рет ко ко ри сте бес пла тан софт вер за упра вља ње са-
др жа јем. 
10. Не до вољ на ко ор ди на ци ја ак тив но сти и раз ме на ин фор ма ци ја у 
сек то ру удру же ња.
11. Са рад ња удру же ња је сла ба и не при зна та на на ци о нал ном, 
европ ском и ме ђу на род ном ни воу; по треб но је по ја ча ти на по ре 
усме ре не ка ре ги о нал ној и ме ђу на род ној са рад њи. 



– Оце на ин сти ту ци о нал ног окви ра и уче шћа за ин те ре со-
ва них стра на

У чла ну 3. Ар ху ске кон вен ци је се де фи ни шу оп шти прин ци-
пи ко ји ма се тре ба во ди ти при ли ком при ме не ње них од ре да ба. Ти 
глав ни прин ци пи на ла жу да ор га ни вла сти по ма жу и пру жа ју са ве те 
јав но сти, про мо ви шу еду ка ци ју и раз ви ја ње све сти у обла сти очу ва-
ња жи вот не сре ди не, пре по зна ју зна чај и по др жа ва ју удру же ња ко ја 
про мо ви шу за шти ту жи вот не сре ди не у прав ном кон тек сту и при-
хва те да кон вен ци ја ни је крај њи циљ, већ по чет на тач ка на по ра на 
пла ну очу ва ња жи вот не сре ди не, про мо ви шу при ме ну прин ци па ове 
кон вен ци је у ме ђу на род ним окви ри ма, обез бе де да гру пе или по је-
дин ци ко ји ко ри сте сво ја пра ва у скла ду са од ред ба ма ове кон вен ци је 
не бу ду ка жња ва ни, го ње ни или уз не ми ра ва ни на би ло ко ји на чин 
због сво јих ак тив но сти и на сто је да не ути чу на овла шће ња су до ва 
да у суд ским по ступ ци ма од ре ђу ју на кна де у ра зум ном из но су.

Осим то га, мно ге дру ге од ред бе Ар ху ске кон вен ци је се од но-
се на по тре бу да сва ка др жа ва обез бе ди ин сти ту ци о нал не ка па ци-
те те нео п ход не за при ме ну тог ме ђу на род ног спо ра зу ма.  

Ин сти ту ци о нал ни оквир за при ме ну Кон вен ци је о до ступ но-
сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка и пра ву на 
прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји је 
од ре ђен стра те шким ци ље ви ма у обла сти за шти те жи вот не сре ди не 
и дру гим ре ле вант ним обла сти ма ва жним за жи вот ну сре ди ну, за ко-
ни ма на сна зи у Ре пу бли ци Ср би ји и од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је. 

На ци о нал ни про грам за шти те жи вот не сре ди не Ср би је („Слу
жбе ни гла сник РС”, број 12/10), основ ни до ку мент у до ме ну за-
шти те жи вот не сре ди не, са др жи оп шту кон ста та ци ју  ко јом се 
пред ви ђа: „ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти у обла сти за шти те жи вот-
не сре ди не су ге не рал но не до вољ ни, по себ но на ло кал ном ни воу, 
чи ме се огра ни ча ва спо соб ност да се у пот пу но сти ис по шту ју све 
оба ве зе де фи ни са не ин сти ту ци о нал ним над ле жно сти ма. Си ту а ци-
ју до дат но ком пли ку је не е фи ка сна струк ту ра ин сти ту ци ја за ду же-
них за за шти ту жи вот не сре ди не. Ме ђу мањ ка во сти ма ин сти ту ци-
ја у до ме ну по ли ти ке и упра вља ња жи вот ном сре ди ном су: че сте 
ин сти ту ци о нал не про ме не, не спо соб ност да се за ко ни спро во де 
у пот пу но сти; не до ста так ка дров ских, фи нан сиј ских и дру гих ка-
па ци те та ко ји чи не осно ву ефи ка сног опе ра тив ног ра да у обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не; не до вољ на при ме на ме ха ни за ма за ус-
по ста вља ње ин сти ту ци о нал них ве за из ме ђу струч них ор га ни за ци-
ја, спе ци ја ли зо ва них за пра ће ње (од но сно, са ку пља ње, об ра ду и 
пру жа ње ин фор ма ци ја о жи вот ној сре ди ни и Аген ци је за за шти ту 
жи вот не сре ди не); не до вољ ни ка па ци те ти ве ћи не по сто је ћих ин-
сти ту ци ја, на ро чи то ка да је реч о пла ни ра њу и оце њи ва њу по ли ти-
ке, еко ном ским ин стру мен ти ма, фи нан си ра њу у обла сти жи вот не 
сре ди не, при пре ми и упра вља њу про јек ти ма; ма њак спе ци ја ли зо-
ва них обра зов них ин сти ту ци ја и по себ них про гра ма усме ре них на 
за шти ту жи вот не сре ди не на свим ни во и ма обра зов ног си сте ма”.25

Оп шта пи та ња ко ја се ти чу ин сти ту ци о нал них аспе ка та од 
зна ча ја за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је су уре ђе на За ко ном о ми-
ни стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 16/11) и дру гим за ко-
ни ма из до ме на др жав не упра ве. 

На ве де на те ла и ин сти ту ци је су над ле жни за при ме ну Ар ху-
ске кон вен ци је (ви де ти Анекс 4 у ко ме је дат де та љан опис над
ле жно сти):

 – На ци о нал ни ор га ни вла сти
 – На ци о нал не аген ци је, за во ди и дру ге ор га ни за ци је
 – Ор га ни и ор га ни за ци је Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не
 – Не за ви сни на ци о нал ни ор га ни и не за ви сна те ла  
 – Глав ни град,  гра до ви и оп шти не 
 – За во ди за јав но здра вље
 – Јав на пред у зе ћа и дру га прав на ли ца са јав ним над ле жно-

сти ма или у ве ћин ском др жав ном вла сни штву
 – Јав на пред у зе ћа, ин сти ту ци је и јав не слу жбе Ауто ном не 

По кра ји не Вој во ди не 
 – При вред не ко мо ре
 – На уч ни ин сти ту ти
 – Обра зов не ин сти ту ци је
 – Над ле жне и овла шће не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је за за-

шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња, пра ће ње ни воа не јо ни зу ју ћег зра че-
ња у жи вот ној сре ди ни, ме ре ње еми си ја и ими си ја, ме ре ње ни воа 
бу ке у жи вот ној сре ди ни и пре ра ду и од ла га ње от па да 
 – – – – – – – – – – – – –
25 Национални програм заштите животне средине Србије, Влада Републике Србије, 
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 – Суд ство
 – Адво кат ске ко мо ре
 – Ре ги о нал ни Ар хус цен три у Кра гу јев цу и Су бо ти ци
НАД ЛЕ ЖНОСТ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
Над ле жност Ре пу бли ке де фи ни са на је чла ном 97. Уста ва Ре-

пу бли ке Ср би је и у скла ду са том од ред бом Ре пу бли ка Ср би ја уре-
ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да 
и пра ва гра ђа на; устав ност и за ко ни тост; по сту пак пред су до ви ма 
и дру гим др жав ним ор га ни ма; од го вор ност и санк ци је за по вре ду 
сло бо да и пра ва гра ђа на утвр ђе них Уста вом и за по вре ду за ко на, 
дру гих про пи са и оп штих ака та; ам не сти је и по ми ло ва ња за кри-
вич на де ла; одр жи ви раз вој; си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не 
сре ди не; за шти ту и уна пре ђи ва ње биљ ног и жи во тињ ског све та.

НАД ЛЕ ЖНЕ РЕ ПУ БЛИЧ КЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ
Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног 

пла ни ра ња
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не
Аген ци ја за хе ми ка ли је
Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си-

гур ност
Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до-

при вре де, у окви ру ко га се на ла зе:
Сек тор за по љо при вред ну ин спек ци ју;
Упра ва за ве те ри ну;
Упра ва за за шти ту би ља; 
Упра ва за шу ме; и 
Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де 
Ми ни стар ство здра вља
Ин сти тут за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је „Др Ми лан Јо-

ва но вић Ба тут”
Ми ни стар ство за ин фра струк ту ру и енер ге ти ку 
Аген ци ја за енер гет ску ефи ка сност
Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја
Ми ни стар ство про све те и на у ке 
Ми ни стар ство прав де
Ми ни стар ство кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру-

штва
Ре пу блич ки за вод за ин фор ма ти ку и ин тер нет
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку
Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод
Ре пу блич ки ге о дет ски за вод
За вод за за шти ту при ро де
СА МО СТАЛ НИ РЕ ПУ БЛИЧ КИ ОР ГА НИ И НЕ ЗА ВИ-

СНА ТЕ ЛА
По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да-

та ка о лич но сти
За штит ник гра ђа на26

По сред ник  – Ме ди ја тор
НАД ЛЕ ЖНОСТ ПО КРА ЈИ НЕ
Члан 183. Уста ва пред ви ђа да ауто ном не по кра ји не уре ђу ју 

пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у раз ли чи тим обла сти ма од зна-
ча ја за жи вот ну сре ди ну и при ме ну Ар ху ске кон вен ци је. Над ле-
жност Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не де таљ ни је је уре ђе на За ко-
ном о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/09). Не ко ли ко по кра јин ских ор-
га на  – по кра јин ских се кре та ри ја та за раз ли чи те обла сти  – има ју 
по се бан зна чај за спро во ђе ње Ар ху ске кон вен ци је. 

ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА27

Члан 20. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви  про пи су је да оп шти-
на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном из ме ђу оста лог ор-
га ни зу је слу жбу прав не по мо ћи гра ђа ни ма (члан 9. Ар ху ске кон-
вен ци је); ста ра се о јав ном ин фор ми са њу од ло кал ног зна ча ја и 
обез бе ђу је усло ве за јав но ин фор ми са ње на срп ском је зи ку и је зи-
ци ма на ци о нал них ма њи на ко ји се ко ри сте на те ри то ри ји оп шти не 
(члан 5. Ар ху ске кон вен ци је); про пи су је пре кр ша је за по вре де оп-
штин ских про пи са; обра зу је ин спек циј ске слу жбе и вр ши над зор 
над из вр ше њем про пи са и дру гих оп штих ака та из над ле жно сти 
оп шти не (члан 9. Ар ху ске кон вен ци је).28

 – – – – – – – – – – – – –
26 http://www ombudsman rs/
27 У складу са чланом 188  Устава Републике Србије јединице локалне самоуправе 

су општине, градови и град Београд
28 Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају по-

моћници председника општине за поједине области, као што су економски развој, 
урбанизам, примарна здравствена заштита, пољопривреда и др ) (члан 58)



ГРА ДО ВИ И ГЛАВ НИ ГРАД
Пре ма чла ну 24. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, град вр ши над-

ле жно сти оп шти не, као и дру ге над ле жно сти и по сло ве др жав не 
упра ве, ко ји су му за ко ном по ве ре ни. Са ста но ви шта ин сти ту ци о-
нал них ка па ци те та, нај зна чај ни ји про бле ми у ве зи са спро во ђе њем 
Ар ху ске кон вен ци је у глав ном гра ду су сле де ћи: Се кре та ри јат за за-
шти ту жи вот не сре ди не гра да Бе о гра да не ма ка дро ве ква ли фи ко ва не 
за оба вља ње по треб них ду жно сти (за спро во ђе ње и раз вој обра зов-
них и ин фор ма тив них ак тив но сти усме ре них на раз вој и ја ча ње све-
сти гра ђа на, ус по ста вља ње и одр жа ва ње ба за по да та ка и сај то ва, као 
и ре дов но ажу ри ра ње ин фор ма ци ја). Та ко ђе, при су тан је не до ста так 
тех нич ке опре ме по треб не за  бла го вре ме но пру жа ње тра же них ин-
фор ма ци ја (на при мер, не мо гућ ност ко пи ра ња обим не до ку мен та-
ци је, осим пре ко дру ге слу жбе). Сајт се кре та ри ја та ни је у функ ци ји; 
ба за по да та ка ни је до ступ на на Ин тер не ту. Ка дров ски про бле ми и 
не до ста так од го ва ра ју ће ин фра струк ту ре су та ко ђе ве ли ки про блем 
у гра ду Ни шу, а слич ни про бле ми су при ја вље ни и у Вра њу.

У ци љу уна пре ђе ња спро во ђе ња прин ци па Ар ху ске кон вен-
ци је, по себ но са ста но ви шта ка па ци те та и ре ше ња са др жа них у 
по сто је ћим про пи си ма, Град ска упра ва за за шти ту жи вот не сре ди-
не гра да Но вог Са да сма тра да је нео п ход на бо ља ко ор ди на ци ја и 
раз ме на ин фор ма ци ја на свим ни во и ма, по себ но из ме ђу свих ор га-
ни за ци ја ко је се ба ве за шти том жи вот не сре ди не.

За во ди за јав но здра вље
Над ле жност за во да за јав но здра вље од но си се на пра ће ње 

ква ли те та ва зду ха у ло кал ним ур ба ним сре ди на ма и ква ли те та по-
вр шин ских во да у де лу то ко ва кроз ур ба не сре ди не.

ПРА ВО СУД НИ СИ СТЕМ
Пре ма од ред ба ма чла на 11. За ко на о уре ђе њу су до ва („Слу

жбе ни гла сник РС”, број 116/08)29, суд ска власт у Ре пу бли ци Ср би-
ји при па да су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти. Су до ви оп ште 
над ле жно сти су основ ни су до ви, ви ши су до ви, апе ла ци о ни су до ви и 
Вр хов ни ка са ци о ни суд. Су до ви по себ не над ле жно сти су при вред ни 
су до ви, При вред ни апе ла ци о ни суд, пре кр шај ни су до ви, Ви ши пре-
кр шај ни суд и Управ ни суд. Вр хов ни ка са ци о ни суд је нај ви ши суд у 
Ре пу бли ци Ср би ји, а оста ли су до ви ре пу блич ког ран га су: При вред-
ни апе ла ци о ни суд, Ви ши пре кр шај ни суд и Управ ни суд (члан 13).

УДРУ ЖЕ ЊА 
Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, др жав ну упра ву 

и ло кал ну са мо у пра ву је ор ган у чи јој над ле жно сти је ре гу ли са-
ње по ло жа ја удру же ња. Прав ни окви ри ко ји ма се де фи ни ше по ло-
жај удру же ња да ти су у За ко ну о удру же њи ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 51/09). Ре ги стар удру же ња и Ре ги стар стра них удру же-
ња во ди Аген ци ја за при вред не ре ги стре.30

Ме ђу озбиљ ни јим про бле ми ма на пла ну ин сти ту ци о нал них ка-
па ци те та удру же ња су не за до во ља ва ју ћи ни во струч но сти, нео д го ва-
ра ју ћа тех нич ка опре мље ност, не по сто ја ње сај то ва и ба за по да та ка и 
ло ша ко ор ди на ци ја ак тив но сти. Ти не до ста ци сла бе по зи ци ју удру же-
ња при ли ком уче шћа у про це си ма до но ше ња од лу ка. Об у че ност за по-
сле них у удру же њи ма је ве о ма сла ба, а са свим су ма ло број на удру же-
ња ко ја се ба ве очу ва њем жи вот не сре ди не чи је члан ство је упо зна то 
са Ар ху ском кон вен ци јом.31 Са мо ма ли број ор га ни за ци ја има Ин тер-
нет сај то ве или Ин тер нет стра ни це ко је се ре дов но ажу ри ра ју. Та ко ђе, 
удру же ња рет ко ко ри сте бес пла тан софт вер за упра вља ње са др жа јем. 

По треб но је (и то не са мо за по тре бе удру же ња) на пра ви ти 
ба зу по да та ка ко ја би са др жа ла ин фор ма ци је о удру же њи ма, за-
кон ској ре гу ла ти ви, ин сти ту ци ја ма, но ви на ри ма, ме ди ји ма и би-
знис сек то ру. Удру же ња у Ре пу бли ци Ср би ји, ме ђу тим, по ста ју све 
ефи ка сни је (ви де ти оде љак Б.9). Дру ги ти по ви удру же ња по ка зу ју 
све ве ћи ин те рес за пи та ња ве за на за жи вот ну сре ди ну. 

Сва ка бу ду ћа ста ти сти ка о бро ју удру же ња  ак тив них у сек то ру 
за шти те жи вот не сре ди не (тач ка 83. у упит ни ку ЕК) у ве ли кој ме ри 
ће за ви си ти од уста но вља ва ња кри те ри ју ма уз по моћ ко јих се од ре-
ђу је зна че ње атри бу та „ак ти ван” у сек то ру за шти те жи вот не сре ди-
не. Ак тив но сти усме ре не на раз ви ја ње све сти јав но сти тре ба да ље 
уна пре ђи ва ти. Та ко ђе, за ла га ње да удру же ња до би ју фи нан сиј ску 
по др шку од др жа ве је са свим оправ да но (тач ка 84. у упит ни ку ЕК). 
Ор га ни за ци је по тро ша ча су још увек сла бе и не до ста ју им од го ва ра-
ју ћи ре сур си, а то и да ље не га тив но ути че на њи хов укуп ни учи нак.  
 – – – – – – – – – – – – –
29 Примењује се од 01 01 2010
30 Посетите <http://www apr gov rs> и директоријум Центра за развој непрофитног 

сектора <http://www crnps org rs/direktorijum-nvo>
31 Ова тврдња се износи на основу искуства „ЕкоФорума” и непосредног контакта 

на радионицама за представнике удружења, које су 2009  године одржане у девет 
градова Србије, у оквиру пројекта „Зелена инфо мрежа”

Ја ча ње удру же ња на свим ни во и ма и од ре ђи ва ње ја сних уло га 
ко је ће оне има ти ће рас те ре ти ти Вла ду у сми слу оби ма по сла ко ји 
оба вља; то је на ро чи то ва жно с об зи ром на ве ли ко ан га жо ва ње Вла-
де у про це су при сту па ња Европ ској уни ји. Та кав раз вој си ту а ци је би 
уна пре дио спро во ђе ње Ар ху ске кон вен ци је, а вла да би до би ла по у-
зда не парт не ре ко ји би би ли од по мо ћи у про це су при сту па ња ЕУ. 

Оде љак Б.9:  Удру же ња у Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Ср
би ји и осни ва ње Ар хус цен та ра у Кра гу јев цу и Су бо
ти ци (Ре пу бли ка Ср би ја)

Ре пу бли ка Хр ват ска
ГОНГ <http://www.gong.hr> је не стра нач ко удру же ње гра ђа на 
осно ва но 1997. го ди не ра ди под сти ца ња гра ђа на на ак тив ни је уче-
шће у по ли тич ким про це си ма. ГОНГ спро во ди не стра нач ки пра-
ће ње из бор ног про це са, вр ши еду ка ци ју гра ђа на о њи хо вим пра-
ви ма и ду жно сти ма, под сти че ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју гра ђа на и 
њи хо вих иза бра них пред став ни ка, за ла же се за тран спа рент ност 
ра да свих јав них слу жби, спро во ди кам па ње јав ног за го ва ра ња и 
по ма же са мо ор га ни зо ва ње гра ђа на. 
На сај ту удру же ња ГОНГ32 се мо гу на ћи број не сту ди је и упут ства 
за при сту па ње ин фор ма ци ја ма, пре по зна ва ње пра ва и ре ша ва ње 
мо гу ћих про бле ма. При ме ри та квих до ку ме на та су: го ди шњи из-
ве штај ГОНГ-а о спро во ђе њу За ко на о пра ву на при ступ ин фор-
ма ци ја ма, ана ли за зва нич ног из ве шта ја о то ме и го ди шње оце не 
ис пу ње но сти зах те ва ко ји се ти чу при сту па ин фор ма ци ја ма, на 
при мер ро ко ва за од го вор. 
Удру же ње ГОНГ је сте кло при зна ње у ре ги о ну, де лом за хва љу ју-
ћи и но вом про јек ту под на зи вом „Про вед ба Ар ху шке кон вен ци је 
у зе мља ма Ја дра на”, у ко ме уче ству ју парт не ри из Хр ват ске, Бел-
ги је, Бо сне и Хер це го ви не, Ита ли је и Цр не Го ре. Циљ про јек та је 
уна пре ђе ње стан дар да им пле мен та ци је нај сла би јег сту ба Ар ху ске 
кон вен ци је, од но сно, пра ва на прав ну за шти ту у обла сти жи вот не 
сре ди не, као и при сту па ин фор ма ци ја ма и уче шћа јав но сти у до-
но ше њу од лу ка ко је се ти чу за ши те жи вот не сре ди не у Хр ват ској, 
Бо сни и Хер це го ви ни и Цр ној Го ри.
Још јед на ути цај но удру же ње у Хр ват ској је „Тран спа рент ност”: < 
http://www.transparency hr>.
Ре пу бли ка Ср би ја
У по след њих не ко ли ко го ди на су фор ми ра не нај ма ње две те мат ске 
мре же: „На ту ра 2000 ре сурс ни цен тар Ср би је”33 и по крет BELLS.34 
У окви ру Фо ру ма за жи вот ну сре ди ну35 су на тран спа рен тан на чин 
иза бра на три удру же ња из Ср би је као ре пре зен та тив на удру же ња 
за ко ор ди на ци ју ди ја ло га у до ме ну за шти те жи вот не сре ди не ве за-
но за про цес при сту па ња ЕУ. 
Ар хус цен тар Кра гу је вац36 осно ван 28. апри ла 2010. го ди не, на 
осно ву Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу из ме ђу Ми ни стар ства жи-
вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња и гра да Кра гу јев ца и уз 
по др шку ОЕБС-а. Циљ про јек та је да ус по ста ви са рад њу из ме ђу 
гра ђа на и ло кал не са мо у пра ве и омо гу ћи де мо крат ске про це се из 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не у скла ду са на че ли ма Ар ху ске 
кон вен ци је. Циљ не гру пе про јек та су гра ђа ни, пред став ни ци ло-
кал них са мо у пра ва и пред став ни ци ме ди ја. 
На осно ву Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу из ме ђу Ми ни стар ства жи-
вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, гра да Су бо ти-
це и Отво ре ног уни вер зи те та Су бо ти ца и уз по др шку ОЕБС-а, 4. 
мар та. 2011. го ди не је осно ван Ар хус цен тар у Су бо ти ци. Ци-
ље ви ра да овог цен тра су по бољ ша ње еко ло шког ин фор ми са ња и 
обра зо ва ња, обез бе ђи ва ње ме ха ни за ма уче шћа јав но сти у од лу чи-
ва њу, те обу ка раз ли чи тих циљ них гру па за бо љу им пле мен та ци ју 
Ар ху ске кон вен ци је у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во ди ни. 

7. Оце на раз во ја ин фор ма ци о ног си сте ма и до ступ но сти  
ин фор ма ци ја

– НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
1. Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не је над ле жна за ус по ста-
вља ње и одр жа ва ње елек трон ског На ци о нал ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма, ко ји тре ба да бу де до сту пан јав но сти на Ин тер не ту. Ма да 
је ин фор ма ци о ни си стем у фа зи из ра де, од но сно ком пле ти ра ња, 
мно ги по да ци и ана ли зе се на ла зе на сај ту Аген ци је. 
 – – – – – – – – – – – – –
32 http://www gong hr/page aspx?PageID=69
33 http://ngonatura2000 blogspot com/ ; http://www mis org rs/
34 http://www bellsmovement org ; http://www ambassadors-env org
35 http://www envforum eu
36 http://www aarhuskg rs/



2. Ус по ста вље на је На ци о нал на мре жа ста ни ца за ауто мат ско пра-
ће ње ква ли те та ва зду ха (39 ста ни ца), а по да ци у ре ал ном вре ме ну 
су до ступ ни на сај ту Аген ци је 
3. Стан дар ди за ци ју по да та ка и ме то до ло ги ју је по треб но по бољ-
ша ти и ус по ста ви ти ве зе са дру гим ба за ма по да та ка, на ро чи то из-
ве шта ва ње пре ко кључ них ме ђу на род них ини ци ја ти ва и ме ха ни за-
ма, као што су EIONET, SE IS, GMES, IN SPI RE и EURO STAT.
4. На ци о нал ни ре ги стар из во ра за га ђи ва ња жи вот не сре ди не је 
углав ном ускла ђен са PR TR про то ко лом и Е-PR TR ди рек ти вом. 
По да ци још увек ни су об ја вље ни на сај ту Аген ци је. По сто је ћи за-
ко ни на ла жу да је сва ка ло кал на са мо у пра ва ду жна да во ди и одр-
жа ва свој ло кал ни ре ги стар из во ра за га ђе ња.
5. Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни-
ра ња и низ дру гих кључ них ин сти ту ци ја има ју ре ги стре прав них 
ака та и стра те шких до ку ме на та ко ји се ти чу за шти те жи вот не сре-
ди не. Ме ђу тим, ти ре ги стри су не пот пу ни, ни су си сте ма ти зо ва ни 
и рет ко се ажу ри ра ју. 

– Оце на раз во ја ин фор ма ци о ног си сте ма за шти те жи вот-
не сре ди не

Ус по ста вља ње на ци о нал ног ин фор ма ци о ног си сте ма за шти-
те жи вот не сре ди не је пред ви ђе но За ко ном о за шти ти жи вот не 
сре ди не (члан 74). Члан 78. тог за ко на гла си: „Др жав ни ор га ни, 
ор га ни ауто ном не по кра ји не, ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве и овла шће не и дру ге ор га ни за ци је ду жни су да ре дов но, бла-
го вре ме но, пот пу но и објек тив но, оба ве шта ва ју јав ност о ста њу 
жи вот не сре ди не, од но сно по ја ва ма ко је се пра те у окви ру пра ће-
ња ни воа за га ђу ју ћих ма те ри ја и еми си је, као и ме ра ма упо зо ре ња 
или раз во ју за га ђе ња ко ја мо гу пред ста вља ти опа сност за жи вот и 
здра вље љу ди, у скла ду са овим за ко ном и дру гим про пи си ма. Јав-
ност има пра во при сту па про пи са ним ре ги стри ма или еви ден ци ја-
ма ко је са др же ин фор ма ци је и по дат ке у скла ду са овим за ко ном.”

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не је ин сти ту ци ја над ле-
жна за раз вој и одр жа ва ње на ци о нал ног ин фор ма ци о ног си сте ма 
као и за ре ги стар из во ра за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (ра ни ји на-
зив „ин те грал ни ка та стар за га ђи ва ча”, члан 75. За ко на о за шти ти 
жи вот не сре ди не и члан 42. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о за шти ти жи вот не сре ди не). За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не 
је де фи ни са но да на ци о нал ни ин фор ма ци о ни си стем „обез бе ђу је 
фор ми ра ње, кла си фи ко ва ње, одр жа ва ње, пре зен та ци ју и ди стри-
бу ци ју ну ме рич ких, опи сних и про стор них ба за по да та ка о: ква ли-
те ту ме ди ју ма жи вот не сре ди не, пра ће њу ста ња и за шти ти жи вот-
не сре ди не, за ко но дав ним, ад ми ни стра тив ним и ор га ни за ци о ним 
и стра те шким ме ра ма, на уч но-тех нич ким ин фор ма ци ја ма о план-
ским ме ра ма пре вен ци је и раз ме ну ин фор ма ци ја са дру гим ин фор-
ма ци о ним си сте ми ма и др.” Ин фор ма ци о ни си стем тре ба та ко ђе 
да бу де по ве зан са дру гим ин фор ма ци о ним си сте ми ма и омо гу ћи 
ускла ђи ва ње свих ре ле вант них ин фор ма ци ја и по да та ка, ка ко на 
на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном ни воу.

Ме ђу тим, по сто ји очи глед ни рас ко рак из ме ђу по сто је ћих за-
кон ских ре ше ња и тре нут ног ни воа њи хо вог спро во ђе ња. Аген-
ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не је ус по ста ви ла ин фор ма ци о ни 
си стем у чи јем са ста ву су, за са да, ре ги стар из во ра за га ђи ва ња жи-
вот не сре ди не (ко ји је углав ном  ускла ђен са PR TR про то ко лом), 
по да ци о ква ли те ту во де и ва зду ха (ко ји се до би ја ју у ре ал ном вре-
ме ну уз по моћ си сте ма за ауто мат ску кон тро лу ква ли те та ва зду ха 
и во да, као и по да ци до би је ни ма ну ел ним ме то да ма и ре зул та ти 
пра ће ња алер ге ног по ле на), по да ци о ко ри шће њу и ква ли те ту зе-
мљи шта, от па ду и де по ни ја ма, кли мат ским про ме на ма, би о ди вер-
зи те ту, по да ци о трен ду при вред них ак тив но сти, као и о фи нан-
си ра њу жи вот не сре ди не.  Ба за по да тка о би о ди вер зи те ту са др жи 
ли сте кич ме ња ка, леп ти ра и ре ле вант них вр ста бес кич ме ња ка, са 
по да ци ма о сте пе ну угро же но сти и ста ту су по пи та њу за шти те у 
скла ду са на ци о нал ним и ме ђу на род ним про пи си ма (Берн ском 
кон вен ци јом, Бон ском кон вен ци јом, CI TES-ом). Та ко ђе по сто је 
ба зе по да та ка из обла сти шу мар ства, ло ва и ри бо ло ва и за шти ће-
них при род них до ба ра (CDDA). Ма да је ин фор ма ци о ни си стем у 
фа зи из ра де, од но сно ком пле ти ра ња, мно ги по да ци и ана ли зе се 
на ла зе на сај ту Аген ци је. Ту спа да ју: др жав на мре жа за пра ће ње 
ква ли те та ва зду ха, по да ци са ку пље ни у ре ал ном вре ме ну уз по моћ 
си сте ма за ауто мат ску кон тро лу ква ли те та ва зду ха; ин декс ква ли-
те та во де у Ре пу бли ци Ср би ји; ли ста при о ри тет них и при о ри тет-
них ха зард них ма те ри ја; не дељ ни бил тен ста ња ква ли те та во да у 
Ре пу бли ци Ср би ји; ма па оп штин ских де по ни ја и ба за по да та ка о 

от па ду и де по ни ја ма у ко ју су увр ште не и ди вље де по ни је; по де ла 
зе мљи шта Ре пу бли ке Ср би је пре ма на чи ну ко ри шће ња; по да ци о 
кон цен тра ци ји алер ге ног по ле на у ва зду ху. У фа зи по ста вља ња на 
сајт Аген ци је су и по да ци о: ква ли те ту зе мљи шта, при вред ним ак-
тив но сти ма и фи нан си ра њу жи вот не сре ди не.

Ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма из ве шта ва ња пу тем нај-
ва жни јих ме ђу на род них ини ци ја ти ва и ме ха ни за ма, као што су 
EIONET, SE IS, GMES, IN SPI RE и EURO STAT је кључ на ме ра за 
олак ша ва ње про це са ак тив не ди стри бу ци је по да та ка и раз вој ин-
фор ма ци о ног си сте ма. Европ ска ин фор ма ци о на и осма трач ка мре-
жа у обла сти жи вот не сре ди не (EIONET), ко ју одр жа ва Европ ска 
аген ци ја за жи вот ну сре ди ну је цен трал ни ин фор ма ци о ни си стем у 
обла сти жи вот не сре ди не у ЕУ. Иако је про ток по да та ка из Ре пу бли-
ке Ср би је пре ма EIONET-у по ве ћан, у окви ру основ них ме ха ни за ма 
из ве шта ва ња (са 17% тра же них по да та ка 2004. го ди не, на 75% 2009. 
го ди не), има про сто ра за по бољ ша ње на пла ну ши рег из ве шта ва ња 
пу тем по ме ну тог ме ха ни зма. Слич но то ме, Ре пу бли ка Ср би ја је пре-
ко Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не ус по ста ви ла оп шту ко му-
ни ка ци ју у окви ру За јед нич ког ин фор ма ци о ног си сте ма о жи вот ној 
сре ди ни (SE IS) и Ини ци ја ти ве за гло бал ни пра ће ње за жи вот ну сре-
ди ну и без бед ност (GMES) у ко ји ма уче ству је, али до овог тре нут ка 
ни су ус по ста вље ни ствар ни си сте ми за из ве шта ва ње. Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку је ин сти ту ци ја над ле жна за под но ше ње из ве-
шта ја EURO STAT-у, док је за са рад њу са ини ци ја ти вом ко ја се ба ви 
ин фра струк ту ром про стор них ин фор ма ци ја у Европ ској за јед ни ци 
(IN SPI RE) за ду жен Ре пу блич ки ге о дет ски за вод ко ји сход но За ко ну 
о др жав ном пре ме ру и ка та стру („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 
и 18/10) има над ле жност за осни ва ње и одр жа ва ње На ци о нал не ин-
фра струк ту ре ге о про стор них по да та ка (НИГП) у скла ду са IN SPI RE 
ди рек ти вом. Ре пу блич ки ге о дет ски за вод је 2009. го ди не осно вао 
На ци о нал ни ге о пор тал НИГП-а (www.ge o sr bi ja rs) ко ји омо гу ћа ва 
при ступ сер ви си ма за пре тра жи ва ње и пре глед ме та по да та ка, се то-
ва, про стор них по да та ка и сер ви са пу тем Ин тер не та за про фе си о-
нал не ко ри сни ке, као и за ши ро ку јав ност. На ци о нал на аген ци ја за 
про стор но пла ни ра ње та ко ђе ак тив но са ра ђу је са по ме ну том ини-
ци ја ти вом. Ве ру је се да би ус по ста вља ње аде кват ног и ефи ка сног 
си сте ма за из ве шта ва ње по ме ну тих ме ђу на род них ме ха ни за ма и 
ини ци ја ти ва, исто вре ме но олак ша ло ус по ста вља ње де ло твор них 
си сте ма ди стри бу ци је ин фор ма ци ја на на ци о нал ном ни воу на ефи-
ка сни ји и ор га ни зо ва ни ји на чин. 

Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не је 2008. и 2009. го ди не 
одо брио сред ства Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не на ме ње на 
за ус по ста вља ње и раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма жи вот не сре-
ди не и на ци о нал ног ре ги стра из во ра за га ђи ва ња, као и за на бав-
ку нео п ход не опре ме. Док ин фор ма ци о ни си стем не бу де у пот-
пу но сти до сту пан, опе ра ти ван и по да ци бу ду до ступ ни на сај ту 
Аген ци је, ин фор ма ци је је мо гу ће до би ти на зах тев и у из ве шта ју о 
ста њу жи вот не сре ди не ко ји се об ја вљу је јед ном го ди шње. Аген-
ци ја, као при дру же ни члан Европ ске аген ци је за жи вот ну сре ди ну, 
ре дов но до ста вља по дат ке у окви ру при о ри тет ног то ка по да та ка, 
као и по треб не ин ди ка то ре. До ста вље ни по да ци су ушли и у ЕЕА 
из ве штај SO ER 2011, го ди не као и у мно ге дру ге пу бли ка ци је и из-
ве шта је ЕЕА. Осим то га, ин фор ма ци је из до ме на би о ди вер зи те та 
ће та ко ђе би ти до ступ не на Ин тер не ту на пор та лу си сте ма за раз-
ме ну ин фор ма ци ја Кон вен ци је о би о ло шкој ра зно вр сно сти. 

Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног 
пла ни ра ња има ре ги стар прав них ака та и стра те шких до ку ме на-
та ре ле вант них за област за шти те жи вот не сре ди не ко ме се мо же 
при сту пи ти пу тем Ин тер не та. Осим ми ни стар ства, мно ге дру ге 
ин сти ту ци је, ка ко вла ди не, та ко и не вла ди не, као што су Кан це ла-
ри ја По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по-
да та ка о лич но сти, За вод за за шти ту при ро де Ср би је, Аген ци ја за 
хе ми ка ли је и На род на скуп шти на су учи ни ле за ко не ко ји се ти чу 
жи вот не сре ди не до ступ ним на Ин тер не ту. Ар хус цен тар Кра гу је-
вац има јед ну од нај о бим ни јих ба за по да та ка прав них ака та.

Оде љак: Б.10:  Ус по ста вља ње си сте ма из ве шта ва ња у Сло ве ни ји 
(EIONETSI)

EIONET-SI <http://nfp-si.eionet.euro pa.eu/> је плат фор ма ко ја ну ди 
раз ли чи те ала те и си сте ме и усме ра ва ко ри сни ке ка ин фор ма ци ја-
ма из обла сти жи вот не сре ди не на на ци о нал ном и ме ђу на род ном 
ни воу. То се по сти же пу тем ус по ста вље них еле ме на та си сте ма из-
ве шта ва ња, као што су Euro wa ter net, Air net, Wa ste net, КОS (ин фор-
ма ци о ни си стем ин ди ка то ра ста ња жи вот не сре ди не у Сло ве ни ји) 
и ка та ло га ме та по да та ка.



EIONET-SI има за циљ да од го во ри на пи та ња по пут сле де ћих:
Ко је вр сте ин фор ма ци ја из обла сти жи вот не сре ди не су до ступ не? 
Ка кво је ста ње жи вот не сре ди не? Ко је по кре тач ке сна ге ути чу на 
ње но ста ње? Где смо ми у по ре ђе њу са дру гим зе мља ма?

Шта тре ба да са др же из ве шта ји ко је ша ље мо из на ше зе мље? Ко-
ме, ка да и ка ко под но си мо из ве шта је?
Ка ко да пру жа мо ин фор ма ци је ко ри сни ци ма на тран спа рен тан и 
ин фор ма ти ван на чин и ка ко омо гу ћа ва мо при ступ ин фор ма ци ја ма?

По треб но је уна пре ди ти кон тро лу по да та ка и учи ни ти да из-
ве шта ва ње бу де бла го вре ме но, на ро чи то ка да је реч о из ве шта ји ма 
при ват них пред у зе ћа. На ци о нал на мре жа ста ни ца за пра ће ње још 
увек да ле ко то га да је пот пу на и за са да је њо ме об у хва ћен са мо ма-
ли део зе мље. Стан дар ди за ци ју по да та ка и ме то до ло ги ју је та ко ђе 
по треб но по бољ ша ти и ус по ста ви ти ве зе са дру гим ба за ма по да та-
ка. Још увек по сто је пра зни не у по да ци ма о са о бра ћа ју, хе ми ка ли-
ја ма и бу ци. Тре ба на ста ви ти раз вој Ге о граф ског ин фор ма ци о ног 
си сте ма (ГИС) ко ји је део ин фор ма ци о ног си сте ма, да би се у окви-
ру ње га ускла ди ли раз ли чи ти еле мен ти и да би се ин те гри сао са 
екс тер ним си сте ми ма и обез бе дио лак ши при ступ ин фор ма ци ја ма 
и ана ли за по да та ка. Јед на од кључ них ме ра у том прав цу би би ло 
ак тив но ан га жо ва ње у окви ру ини ци ја ти ве IN SPI RE.

Не ко ли ко дру гих ин сти ту ци ја има ју ре ги стре ко ји су ре ле-
вант ни за за шти ту жи вот не сре ди не и при ме ну Ар ху ске кон вен-
ци је, ме ђу ко ји ма су: цен трал ни ре ги стар за шти ће них при род них 
до ба ра (За вод за за шти ту при ро де Ср би је); ре ги стар за шти ће них 
при род них до ба ра у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во ди ни (За вод за за-
шти ту при ро де АП Вој во ди не); ре ги стар „по крет них за шти ће них 

при род них до ку ме на та” (При род њач ки му зеј у Бе о гра ду); ин фор-
ма ци о ни си сте ми о хе ми ка ли ја ма (Аген ци ја за хе ми ка ли је), ра ди-
о ак тив ним ма те ри ја ма, от па ду и ну кле ар ним објек ти ма (Аген ци ја 
за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност); ин-
фор ма ци о ни си стем ко ји се од но си на хра ну и про из во ђа че хра-
не (Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до-
при вре де); и Ка та лог ор га на јав не вла сти у скла ду са За ко ном о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја (По ве ре ник 
за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти). 
Осим то га, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку пла ни ра да у ско ри јој 
бу дућ но сти на Ин тер не ту об ја ви ста ти стич ке по дат ке ко ји се од-
но се на област за шти те жи вот не сре ди не. 

На ци о нал ни ре ги стар PR TR јe ус по ста вљен кроз Ре ги стар из-
во ра за га ђе ња жи вот не сре ди не и до но ше њем Пра вил ни ка о ме то-
до ло ги ји за из ра ду на ци о нал ног и ло кал ног ре ги стра из во ра за га-
ђи ва ња, као и ме то до ло ги ји за вр сте, на чи не и ро ко ве при ку пља ња 
по да та ка, об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 91/10. Пре ма 
чла ну 75. ЗЗЖС и из ме на ма и до пу на ма тог чла на „ра ди пра ће-
ња ква ли та тив них и кван ти та тив них про ме на у жи вот ној сре ди ни 



и пред у зи ма ња ме ра за шти те у жи вот ној сре ди ни во де се на ци о-
нал ни и ло кал ни ре ги стри из во ра за га ђи ва ња жи вот не сре ди не у 
скла ду са овим за ко ном [...] Ми ни стар над ле жан за по сло ве жи-
вот не сре ди не по при ба вље ном ми шље њу ми ни ста ра над ле жних 
за по сло ве во до при вре де и енер ге ти ке, про пи су је ме то до ло ги ју за 
из ра ду на ци о нал ног и ло кал ног ре ги стра из во ра за га ђи ва ња, као 
и ме то до ло ги ју за вр сте, на чи не и ро ко ве при ку пља ња по да та ка. 
За га ђи вач је ду жан да о свом тро шку до ста вља про пи са не по дат-
ке на на чин и у ро ко ви ма утвр ђе ним у скла ду са за ко ном.” Ре ги-
стар из во ра за га ђи ва ња жи вот не сре ди не још увек ни је об ја вљен 
на Ин тер не ту. PR TR Про то кол је ра ти фи ко ван до но ше њем За ко-
на о по твр ђи ва њу Про то ко ла о ре ги стри ма ис пу шта ња и пре но са 
за га ђу ју ћих ма те ри ја уз Кон вен ци ју о до ступ но сти ин фор ма ци ја, 
уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну за шти ту у 
пи та њи ма жи вот не сре ди не („Слу жбе ни Гла сник РС – Ме ђу на род
ни уго во ри”, број 8/11). (ви де ти Анекс 6 у ко ме је да та ком па ра
тив на ана ли за ускла ђе но сти ода бра них за кон ских од ре да ба што 
се ти че ци ље ва, де фи ни ци ја, оби ма и до ступ но сти ин фор ма ци ја 
о ре ги стри ма за га ђе ња у PR TR про то ко лу уз Ар ху ску кон вен ци ју и 
прав ним си сте ми ма ЕУ и Ре пу бли ке Ср би је.)

Ауто ном не по кра ји не, оп шти не и гра до ви су од го вор ни за 
одр жа ва ње соп стве них си сте ма за ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја о 
жи вот ној сре ди ни и ло кал них ре ги ста ра за га ђе ња (чл. 75. и 78. 
ЗЗЖС). Ме ђу тим, од но си, ду жно сти и про ток ин фор ма ци ја из ме ђу 
ло кал них и на ци о нал них ре ги ста ра ни су ја сно де фи ни са ни. Осим 
то га, мно ге је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју вр ло сла бе мо гућ-
но сти за при ступ Ин тер не ту, пра ће ње у обла сти очу ва ња жи вот-
не сре ди не и ин фор ми са ње јав но сти. Ре пу блич ки за вод за ин фор-
ма ти ку и ин тер нет је ин сти ту ци ја ко ја је од кључ не ва жно сти за 
уна пре ђе ње ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у др жав ним 
ин сти ту ци ја ма, ка ко на на ци о нал ном, та ко и на ло кал ном ни воу.

8. Оце на зах те ва Ар ху ске кон вен ци је ко ји се од но се  
на ге не тич ки мо ди фи ко ва не ор га ни зме

 – НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
1. Ре пу бли ка Ср би ја још увек ни је по твр ди ла аманд ман о ге не тич-
ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма (ГМО) уз Ар ху ску кон вен ци ју. 
Основ ни еле мен ти по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је у обла сти ГМО се 
на ла зе у не ко ли ко стра те шких до ку ме на та.
2. По сто је ћи про пи си Ре пу бли ке Ср би је ко ји ма се уре ђу је област 
ГМО са др же са мо из ве сна ре ше ња ко ја у не ким де ло ви ма има ју 
слич но сти са ре ше њи ма са др жа ним у ГМО аманд ма ну уз Ар ху ску 
кон вен ци ју. Ме ђу тим, у це ли ни гле да но, по сто је ћа ре ше ња ни су у 
скла ду са од ред ба ма из ГМО аманд ма на из не ко ли ко раз ло га, као 
што су: не пре ци зност по је ди них од ре да ба, од су ство нор ми (на ро-
чи то про це ду рал них) ко ји ма се уре ђу ју по је ди на пи та ња из до ме-
на уче шћа јав но сти у од лу чи ва њу о на мер ном ис пу шта њу ГМО у 
жи вот ну сре ди ну и ста вља њу у про мет ГМО и про из во да од ГМО 
и не у са гла ше ност по је ди них од ре да ба на ци о нал них за ко на, итд.
3. Нео п ход но је до но ше ње но вог за ко на ко јим би се зах те ви ко ји 
се од но се на област уче шћа јав но сти у до но ше њу од лу ка про пи-
са ни у ГМО аманд ма ну уз кон вен ци ју у пот пу но сти угра ди ли у 
на ци о нал но за ко но дав ство. 
4. Пре не го што се до не се ко нач ни за кљу чак о по тре би и спо соб-
но сти Ре пу бли ке Ср би је да при хва ти оба ве зе из ло же не у ГМО 
аманд ма ну, ва жно је раз мо три ти не ко ли ко окол но сти, ко је би мо гле 
нео сно ва но од не ти пре ва гу у при лог по твр ђи ва њу при до но ше њу 
од лу ке о том пи та њу. Ме ђу та квим окол но сти ма су, на при мер: 
а) чи ње ни ца да се ГМО аманд ман уз Ар ху ску кон вен ци ју не спо-
ми ње по себ но у На ци о нал ном про гра му за шти те жи вот не сре ди-
не, Стра те ги ји за би о ло шку ра зно вр сност Ре пу бли ке Ср би је са 
на цр том Ак ци о ног пла на за пе ри од 2010-2017. го ди не, ни ти у На-
ци о нал ном про гра му за ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у Европ ску 
уни ју;
б) чи ње ни ца да је у Стра те ги ји за би о ло шку ра зно вр сност Ре пу-
бли ке Ср би је са на цр том Ак ци о ног пла на за пе ри од 2010-2017. 
го ди не, у де лу ко ји се од но си на стра те шке обла сти, ци ље ве и ме-
ре за очу ва ње би о ди вер зи те та, де фи ни са но да ак тив но сти у овој 
обла сти об у хва та ју и „про мо ви са ње уче шћа јав но сти у про це су 
од лу чи ва ња о пи та њи ма ве за ним за ге не тич ки мо ди фи ко ва не ор-
га ни зме (ГМО)”;

в) чи ње ни ца да је На ци о нал ним про гра мом за ин те гра ци ју Ре пу-
бли ке Ср би је у Европ ску уни ју већ пред ви ђе на при пре ма и усва ја-
ње из ме на и до пу на по сто је ћег За ко на о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним 
ор га ни зми ма као и усва ја ње од го ва ра ју ћих под за кон ских ака та ра-
ди њи хо вог уса гла ша ва ња са од го ва ра ју ћим про пи си ма ЕУ; 
г) чи ње ни ца да је Ре пу бли ка Ср би ја чла ни ца Ар ху ске кон вен ци је 
(„Слу жбе ни гла сник РС– Ме ђу на род ни уго во ри”, број 38/09) и да 
је PR TR Про то кол ра ти фи ко ван („Слу жбе ни гла сник РС Ме ђу на
род ни уго во ри”, број 8/11).;
д) чи ње ни ца да је Ре пу бли ка Ср би ја чла ни ца Кон вен ци је о би о ло-
шкој ра зно вр сно сти („Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во
ри”, брoj 11/01), чла ни ца Кар та ге на про то ко ла („Слу жбе ни лист 
СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри”, брoj 16/05) и дру гих ре ле вант них 
ме ђу на род них уго во ра;
ђ) чи ње ни ца да зах те ви из ГМО аманд ма на уз Ар ху ску кон вен ци ју 
пред ста вља ју ми ни мал не стан дар де ко ји ма се обез бе ђу је по што ва-
ње основ них прин ци па (т.ј. са мо у де лу ко ји се од но си на уче шће 
јав но сти у јед ној обла сти од по себ ног зна ча ја за јав ност);
е) чи ње ни ца да, у по ре ђе њу са по сто је ћим про пи си ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји у обла сти жи вот не сре ди не ко ји се од но се на уче шће 
јав но сти у од лу чи ва њу, зах те ви из ГМО аманд ма на не пред ста-
вља ју но ви ну ни у сми слу прав ног окви ра ни у прак си;
ж) укуп ни ак ту ел ни про цес уса гла ша ва ња на ци о нал них про пи са 
са про пи си ма ЕУ ко ји под ра зу ме ва и ускла ђи ва ње про пи са у обла-
сти ГМО са од го ва ра ју ћим про пи си ма ЕУ, итд.37

– Оце на зах те ва Ар ху ске кон вен ци је ко ји се од но се на ГМО
Стра не Ар ху ске кон вен ци је су на дру гом са стан ку у Ал ма-

Ати, у Ка зах ста ну (2005) усво ји ле од лу ку II/1 (ECE/MP.PP/2005/2/
Add.2) о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма као и аманд ман 
на Кон вен ци ју о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у до-
но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не 
сре ди не.38 Овом од лу ком се ме ња по сто је ћи став 11. чла на 6. Ар ху-
ске кон вен ци је. Тим аманд ма ном се уво ди но ви члан (члан 6. бис), 
ко јим се ус по ста вља ју пра ви ла уче шћа јав но сти при одо бра ва њу 
на мер ног уво ђе ња ГМО у жи вот ну сре ди ну и њи хо вог ста вља ња у 
про мет. На ве де ни члан та ко ђе про пи су је оба ве зу да зах те ви стра на 
пот пи сни ца кон вен ци је „до пун ски и уза јам но по др жа ва ју” од ред-
бе њи хо вих на ци о нал них пла но ва би о ло шке си гур но сти и да бу ду 
у скла ду са ци ље ви ма Кар та ге на про то ко ла о би о ло шкој си гур но-
сти39 уз Кон вен ци ју о би о ло шкој ра зно вр сно сти.

Члан 6. бис Ар ху ске кон вен ци је
Сва ка Стра на је у оба ве зи да обез бе ди ра но и ефи ка сно оба-

ве шта ва ње и уче шће јав но сти пре до но ше ња од лу ке да ли до зво-
ли ти на мер но уво ђе ње ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма у 
жи вот ну сре ди ну и њи хо во ста вља ње у про мет.40 То под ра зу ме ва 
и укљу чи ва ње ра зум ног вре мен ског окви ра, да би се јав но сти пру-
жи ла од го ва ра ју ћа мо гућ ност да из ра зи сво је ми шље ње о пред-
ло же ним од лу ка ма. Аманд ман (Анекс I бис) пред ви ђа да Стра на 
мо же да пред ви ди из у зет ке ко ји се од но се на про це ду ру уче шћа 
јав но сти по пи та њу на мер ног уво ђе ња ге не тич ки мо ди фи ко ва ног 
ор га ни зма41 у жи вот ну сре ди ну у би ло ко ју свр ху осим ста вља ња 
у про мет, ако је већ прет ход но одо бри ла та кво уво ђе ње под упо-
ре ди вим био-ге о граф ским усло ви ма или ако по сто ји већ сте че но 
до вољ но ис ку ство у ве зи са уво ђе њем ГМО у упо ре ди вим еко си-
сте ми ма. Та ко ђе, Стра на мо же да пред ви ди из у зе так у про це ду ри 
уче шћа јав но сти при ста вља њу ГМО у про мет ако је одо бре ње за 
про из вод већ да то у окви ру прав не ре гу ла ти ве Стра не о ко јој је 
реч; и уко ли ко ће се ко ри сти ти у свр ху ис тра жи ва ња или за збир ке 
кул ту ра.
 – – – – – – – – – – – – –
37 Потенцијалне финансијске импликације ратификације ГМО амандмана овде 

нису посебно разматране
38 http://www unece org/env/pp/gmoamend htm
39 Додатне информације су доступне на адреси: <http://bch cbd int/protocol/>
40 „Ограничена употреба“ није обухваћена овим амандманом, иако је и тај аспект 

ГМО био предмет расправе  Видети: Упутство о доступности информација, 
учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима 
везаним за генетички модификоване организме које је секретаријату Конвенције 
о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на 
правну заштиту у питањима животне поднела ad hoc радна група високих зва-
ничника, референтни документ, MP PP/2003/3 KIEVCONF/2003/INF/7

41 Овде се не разматрају извесне терминолошке дилеме у овој области  Њих би 
требало разрешити у контексту евентуалне ратификације амандмана о ГМО, од-
носно усаглашавања националних прописа са прописима ЕУ



Аманд ма ном се да ље на ла же Стра на ма да бла го вре ме но, на 
аде ква тан, де ло тво ран и ефи ка сан на чин учи не до ступ ном јав но-
сти ре зи ме оба ве ште ња уве де ног ра ди до би ја ња до зво ле за на мер-
но уво ђе ње у жи вот ну сре ди ну или ста вља ње у про мет ГМО на 
сво јој те ри то ри ји, од но сно, (ако је мо гу ће), из ве штај о про це ни у 
скла ду са на ци о нал ним окви ром би о ло шке си гур но сти. Пре ци зи-
ра се да не сме ју ни у ком слу ча ју тре ти ра ти сле де ће ин фор ма ци је 
као по вер љи ве: оп шти опис ГМО о ко ји ма је реч, име и адре су 
под но си о ца зах те ва за до зво лу, на ме ру ко ри шће ња и, ако је при ме-
ре но, ло ка ци ју уво ђе ња; ме то де и пла но ве за пра ће ње ГМО, као и 
за ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма; и ре зул та те про це не ри зи-
ка по жи вот ну сре ди ну. 

Сва ка Стра на има оба ве зу да обез бе ди тран спа рент ност про-
це ду ра до но ше ња од лу ка и омо гу ћи јав но сти при ступ ре ле вант-
ним ин фор ма ци ја ма о са мој про це ду ри, као што су: при ро да мо-
гу ћих од лу ка, ор ган јав не вла сти од го во ран за до но ше ње од лу ка, 
аран жма ни за уче шће јав но сти, ор ган јав не вла сти од ко јег се ре-
ле вант не ин фор ма ци је мо гу до би ти, ор ган јав не вла сти ко ме се ко-
мен та ри мо гу под не ти и рок за пре нос ко мен та ра. Та ко ђе, Стра не 
Аманд ма на тре ба да омо гу ће да се, ка да се до но се од лу ке о то-
ме да ли да се одо бри на мер но уво ђе ње ГМО у жи вот ну сре ди ну, 
узме у об зир ис ход про це ду ре уче шћа јав но сти, као и да се текст 
од лу ке учи ни јав но до ступ ним за јед но са раз ло зи ма на ко ји ма се 
она за сни ва.

Ста тус у Ре пу бли ци Ср би ји
1) Основ ни еле мен ти по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је у обла сти 

ГМО су са др жа ни у не ко ли ко стра те шких до ку ме на та. Спро во ђе-
ње де ло твор них ме ра за кон тро лу уно ше ња ГМО је је дан од де-
фи ни са них крат ко роч них ци ље ва (до 2014) на ци о нал не по ли ти ке 
у обла сти за шти те при род них бо гат ста ва, би о ди вер зи те та и шу-
ма,42 од но сно На ци о нал не стра те ги ја одр жи вог раз во ја у скла ду с 
прак сом ЕУ.43 Стра те ги ја раз во ја по љо при вре де Ср би је, усво је на 
2005. го ди не, пру жа ин стру мен те за обез бе ђе ње аде кват ног ни воа 
за шти те и кон тро ле при ра ду са ГМО, и пре ци зи ра да су над ле жне 
ин сти ту ци је оба ве зне да уса гла се за ко не у обла сти ГМО са за ко-
ни ма ЕУ.44 Осим то га, у на цр ту Стра те ги је за би о ло шку ра зно вр-
сност Ре пу бли ке Ср би је са ак ци о ним пла ном 2010 –2017. го ди не 
пред ви ђе но је да по сто ји све ви ше до ка за да ГМО мо гу угро зи-
ти аутох то ни би о ди вер зи тет ка да се на мер но или слу чај но пу сте у 
жи вот ну сре ди ну. Те по сле ди це мо гу, са сво је стра не, до ве сти до 
да љих лан ча них ре ак ци ја и укуп них не га тив них по сле ди ца за очу-
ва ње и одр жи во ко ри шће ње би о ло шке ра зно вр сно сти.45 У истом 
до ку мен ту се, та ко ђе, је дан од ци ље ва (Циљ 8.3) од но си на укљу-
чи ва ње ло кал ног ста нов ни штва и за јед ни ца у пла ни ра ње, до но ше-
ње од лу ка и им пле мен та ци ју у ве зи са очу ва њем би о ди вер зи те та. 

Ор га ни над ле жни за оба вља ње ду жно сти у ве зи са ГМО
2) Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во-

до при вре де вр ши над зор над спро во ђе њем за кон ских од ре да ба и 
ре ле вант них про пи са пре ко фи то са ни тар них ин спек то ра Упра ве 
за за шти ту би ља и гра нич них ве те ри нар ских ин спек то ра Упра ве за 
ве те ри ну. За по тре бе Ми ни стар ства три ла бо ра то ри је су овла шће-
не да вр ше иден ти фи ка ци ју и кван ти фи ка ци ју ге не тич ке мо ди фи-
ка ци је у ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма и про из во ди ма 
од ге не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма. За по тре бе пру жа ња, 
фор ми ран је Струч ни са вет за би о ло шку си гур ност, са ста вљен од 
ти ма екс пе ра та из раз ли чи тих обла сти са ци љем да пру жи струч ну 
по моћ при ли ком раз ма тра ња при ја ва за рад са ГМО46. Ус по ста вља-
ње На ци о нал не ба зе по да та ка из обла сти мо дер не би о тех но ло ги је 
је у то ку и то у окви ру ме ха ни зма за раз ме ну ин фор ма ци ја из до-
ме на би о ло шке си гур но сти.
 – – – – – – – – – – – – –
42 Национални програм заштите животне средине, Влада Републике Србије  

Београд, 2010  стр  93  (http://www ekoplan gov rs/src/7-Ostala-dokumenta-127-
document htm)

43 Национална стратегија одрживог развоја, Влада Републике Србије  Београд, 2008  
стр  83  (http://www odrzivi-razvoj gov rs/assets/download/Nacionalna-strategija-
odrzivog-razvoja-Republike-Srbije pdf), Службени гласник РС, број 57/08

44 Треба додати и то да је УНЕП  – ГЕФ 2006  године реализовао пројекат „Развој 
Националног оквира биолошке заштите за Србију и Црну Гору” (www unep org/
biosafety/files/YUNBFrep pdf)

45 Стратегија за биолошку разноврсност Републике Србије са акционим планом 
2010-2017 (нацрт), Министарство животне средине и просторног планирања, 
Београд, октобар 2010, стр  54

46 Ревидирани Национални програм Републике Србије за интеграцију у Европску 
унију, Влада Републике Србије  Београд, 2009, стр  591  <http://www seio gov rs/
upload/documents/NPI/Revidirani_NPI_2009 pdf>

Основ ни про пи си
3) Основ ни про пис ко ји у за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је 

уре ђу је ову област је За кон о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни-
зми ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09). У скла ду са чла ном 
51, до до но ше ња но вих под за кон ских ака та на осно ву тог за ко на, 
при ме њи ва ће се под за кон ски ак ти до не ти на осно ву За ко на о ге не-
тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 
21/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/05), „ако ни су у су прот-
но сти са овим за ко ном.” На осно ву овог за ко на су усво је на сле де-
ћа че ти ри пра вил ни ка: Пра вил ник о уво ђе њу у про из вод њу ГМО и 
про из во да од ГМО, Пра вил ник о огра ни че ној упо тре би ге не тич
ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма, Пра вил ник о ста вља њу у про мет 
ГМО и про из во да од ГМО, Пра вил ник о са др жи ни и по да ци ма ре
ги стра ГМО и про из во да. Осим то га, За кон о без бед но сти хра не 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09) са др жи из ве сне од ред бе од 
зна ча ја за ГМО, а слич не од ред бе се на ла зе и у ви ше дру гих про-
пи са ко ји су, у ши рем сми слу, ре ле вант ни за област ГМО.

3. а) За кон о ге не тич ки мо ди фи ко ва ним ор га ни зми ма
За ко ном се пре ци зи ра про це ду ра за из да ва ње одо бре ња за упо-

тре бу ГМО у за тво ре ним си сте ми ма и на мер но уво ђе ње у жи вот ну 
сре ди ну ГМО и про из во да од ГМО (члан 1). У чла ну 2. се ка же да 
ни је дан мо ди фи ко ван жи ви ор га ни зам као ни про из вод од ге не тич-
ки мо ди фи ко ва ног ор га ни зма не мо же да се ста ви у про мет, од но сно 
га ји у ко мер ци јал не свр хе на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.47

3. б) За кон о ра ти фи ка ци ји Кар та ге на про то ко ла о би о ло шкој 
за шти ти уз Кон вен ци ју о би о ло шкој ра зно вр сно сти, са анек си ма

Ре пу бли ка Ср би ја је 2005. го ди не по твр ди ла Кар та ге на про-
то кол о би о ло шкој за шти ти („Слу жбе ни лист СЦГ  – Ме ђу на род ни 
уго во ри”, број 16/05) ко ји се од но си на пре ко гра нич но кре та ње, 
тран зит, ру ко ва ње и ко ри шће ње свих жи вих мо ди фи ко ва них ор га-
ни за ма ко ји мо гу не га тив но ути ца ти на очу ва ње и одр жи во ко ри-
шће ње би о ло шког ди вер зи те та, има ју ћи у ви ду и ри зик по људ ско 
здра вље (члан 4).48 

3 в) За кон о без бед но сти хра не 
За кон о без бед но сти хра не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

41/09) у чла ну 63. на ла же да је при ста вља њу у про мет ге нет ски 
мо ди фи ко ва не хра не и ге нет ски мо ди фи ко ва не хра не за жи во ти-
ње, укљу чу ју ћи и ко ли чи не у ра су том ста њу, су бјект у по сло ва њу 
та квом хра ном или хра ном за жи во ти ње ду жан да су бјек ту ко ји 
при ма ту хра ну или хра ну за жи во ти ње, у пи са ном об ли ку до ста ви 
за ко ном про пи са не по дат ке.

9. Еду ка ци ја и раз ви ја ње све сти о пра ви ма на до ступ ност 
ин фор ма ци ја, уче шће у до но ше њу од лу ка и пра ву на прав ну 

за шти ту у пи та њи ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не

 – НАЈ ВА ЖНИ ЈИ НА ЛА ЗИ
Ако се од ред бе чла на 3. став 3. Ар ху ске кон вен ци је про ту ма че 
та ко да др жа ва има дво стру ку оба ве зу: а) да у нај ши рој јав но сти 
про мо ви ше обра зо ва ње и свест о жи вот ној сре ди ни и 
б) да про мо ви ше обра зо ва ње у обла сти жи вот не сре ди не и свест 
гра ђа на о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у од лу чи ва-
њу и пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не сре ди не, мо-
гло би се кон ста то ва ти сле де ће:
1. Оба ве за ко ја се од но си на про мо ви са ње обра зо ва ња и све сти у 
обла сти жи вот не сре ди не у нај ши рој јав но сти је угра ђе на у ва жне 
на ци о нал не про пи се у обла сти жи вот не сре ди не као јед на од ду-
жно сти над ле жних ор га на и дру гих су бје ка та. 
2. Што се ти че дру ге оба ве зе, мо же се ре ћи да у ов де ана ли зи ра-
ним за ко ни ма не по сто је кон крет на ре ше ња ко ја од го ва ра ју на ве-
де ним зах те ви ма. С об зи ром на кон текст и чи ње ни цу да је оп шта 
оба ве за над ле жних ор га на на ве де на у тач ки 1. Ар ху ске кон вен ци је 
не до вољ но ја сна, над ле жни ма  је те шко да ис пу не ту оба ве зу. То се 
не сме пре не бре га ва ти, по што су не ки су бјек ти не дав но пред у зе ли 
кон крет не ме ре у ци љу ства ра ња прет по став ки за уна пре ђи ва ње 
све сти о мо гућ но сти ма оства ри ва ња спе ци фич них пра ва и оба ве за 
у ве зи са сва три сту ба Кон вен ци је. 
 – – – – – – – – – – – – –
47 Генетички модификованим организмом не сматра се пољопривредни производ 

биљног порекла који количински садржи до 0,9% примеса генетички модифико-
ваног организма и примеса пореклом од генетички модификованог организма  
Семенски и репродуктивни материјал не сматрају се генетички модификованим ор-
ганизмима уколико количински садрже до 0,1% примеса генетички модификованог 
организма и примеса пореклом од генетички модификованог организма (члан 3)   

48 Протокол има укупно 160 страна потписница, међу којима је и Европска унија  
<http://bch cbd int/protocol/parties/>



– Оце на еду ка ци је усме ре не на пру жа ње по др шке оства-
ри ва њу ци ље ва Ар ху ске кон вен ци је

По тре ба за обра зо ва њем у обла сти за шти те жи вот не сре ди не 
и раз во јем све сти о ци ље ви ма Ар ху ске кон вен ци је је на ве де на у 
чла ну 3. кон вен ци је. 

У На ци о нал ном про гра му за шти те жи вот не сре ди не Ре пу-
бли ке Ср би је се на са мом по чет ку пред ви ђа да „до са да шња ис-
тра жи ва ња и сва ко днев на прак са по ка зу ју да је оп шти ни во дру-
штве не све сти о по тре би за шти те жи вот не сре ди не као и ни во 
еко ло шке кул ту ре у Ре пу бли ци Ср би ји не до вољ но ви сок.”49 Сто га 
је „уна пре ђе ње фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва ња о за шти ти 
жи вот не сре ди не и енер гет ској ефи ка сно сти, ко је тре ба да бу де за-
сно ва но на На ци о нал ној стра те ги ји обра зо ва ња у обла сти за шти-
те жи вот не сре ди не”, је дан од се дам ци ље ва по ли ти ке Ср би је на 
пла ну за шти те жи вот не сре ди не. Ар ху ска кон вен ци ја се из ри чи то 
спо ми ње у кон тек сту ци ље ва ве за них за по ди за ње ни воа све сти 
кроз бо ље ин фор ми са ње, ко му ни ка ци ју са јав но шћу и раз ви ја ње 
ме ха ни за ма уче шћа јав но сти у од лу чи ва њу по пи та њи ма жи вот не 
сре ди не.

Стра те ги ја обра зо ва ња за одр жи ви раз вој (UNE CE) је пре ве-
де на на срп ски, али тек тре ба при сту пи ти ње ном да љем спро во ђе-
њу (ПСЖС 2007).50

Вре дан па жње је по да так да се у На ци о нал ном про гра му за 
ин те гра ци ју Ре пу бли ке Ср би је у Европ ску уни ју (НПИ), у де лу ко-
ји се од но си на жи вот ну сре ди ну, не пре ци зи ра ју пла ни ра не ак-
тив но сти усме ре не на ја ча ње све сти јав но сти или обра зо ва ње у 
обла сти жи вот не сре ди не, ка ко на ла же Ар ху ска кон вен ци ја.51 Ме-
ђу тим, у не ко ли ко дру гих зна чај них обла сти ко је уре ђу је кон вен-
ци ја пи та ња све сти јав но сти и зна ча ја обра зо ва ња су на гла ше на 
на ви ше на чи на, као што су ја ча ње ка па ци те та ор га ни за ци ја за за-
шти ту по тро ша ча, без бед ност са о бра ћа ја, рав но прав ност по ло ва и 
бор ба про тив ко руп ци је, итд. Са дру ге стра не, у де лу Из ве шта ја 
о на прет ку Ср би је у про це су европ ских ин те гра ци ја за 2010. го ди
ну ко ји се од но си на жи вот ну сре ди ну та ко ђе, се не ис ти че по себ-
но пи та ње ја ча ња све сти јав но сти, на ро чи то ак тив но сти у обла сти 
обра зо ва ња о жи вот ној сре ди ни и то ни ти као ак тив но сти ко је су 
већ спро ве де не, ни ти оне ко је би тре ба ло пред у зе ти у на ред ном 
пе ри о ду.52

Ре фор ма си сте ма фор мал ног обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср-
би ји је у то ку. Еле мен ти обра зо ва ња ко ји се ти чу жи вот не сре ди-
не и одр жи вог раз во ја су са став ни део на став них пла но ва ви ше 
пред ме та у основ ним и сред њим шко ла ма, ма да је свест о по тре би 
за шти те жи вот не сре ди не ме ђу ста нов ни штвом Ср би је и да ље не-
раз ви је на. 

Оде љак Б.11:  Мо гућ но сти за обра зо ва ње о за шти ти жи вот не 
сре ди не у Ср би ји

Ви ше од 20 фа кул те та је осно ва ло ка те дре или сту диј ске гру па на 
ко ји ма се из у ча ва ју пи та ња из обла сти за шти те жи вот не сре ди не 
на основ ним или пост ди плом ским сту ди ја ма. Ра ди струч ног уса-
вр ша ва ња, на став ни ци мо гу да иза бе ру не ки од 190 акре ди то ва них 
про гра ма обу ке ко ји ће по ха ђа ти и то 21 из еко ло ги је и 19 из би о-
ло ги је. 
Из вор: Дру ги пре глед ста ња жи вот не сре ди не

 – – – – – – – – – – – – –
49 Национални програм заштите животне средине, Влада Републике Србије, 

Београд, 2010  стр  147
50 Преглед стања животне средине, 2007, стр  45 у верзији на српском, стр  42 у 

верзији на енглеском
51 Осим у делу који се односи на раније активности Повереника за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности, формирање радне групе за израду 
националне стратегије за истраживање, развој и образовање у области геоинфор-
мација, примену прописа у области хемикалија и биоцидних производа и јачање 
административних капацитета у Агенцији за хемикалије, надлежним инспекци-
јама, хемијској индустрији, образовним установама и научно-истраживачким 
институцијама у вези са применом Уредбе REACH и процену ризика од хеми-
калија  Измењени и допуњени Национални програм за интеграцију Републике 
Србије у Европску унију, Влада Републике Србије, Београд, 2009, стр  490, 573, 
595 и 596

52 Извештај о напретку Србије у процесу европских интеграција за 2010. годину, 
Брисел, SEC 2010 (1330), 9  новембар 2010  стр  39-40  Међутим, треба имати 
у виду да се на неколико других места констатује значај свести јавности и об-
разовања (поштовање људских права, стр  11; заштита потрошача, стр  28; обе-
лежавање и регистрација животиња, стр  38), а изведен је општи закључак да је 
остварен и „известан напредак“ у области образовања (стр  35)

Обра зо ва ње у про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је и оба ве зе из 
Ар ху ске кон вен ци је

Ва же ћи про пи си Ре пу бли ке Ср би је, ве за ни за кри те ри ју ме де-
фи ни са не у чла ну 3. Ар ху ске кон вен ци је, ов де су по де ље ни у не ко ли-
ко гру па: про пи си у обла сти др жав не упра ве, за ко ни из обла сти жи-
вот не сре ди не, про пи си зна чај ни за до мен жи вот не сре ди не, за ко ни у 
обла сти обра зо ва ња и про пи си ко ји не са др же од ред бе о обра зо ва њу.

1. За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) на вр-
ло уоп штен на чин про пи су је да „др жав ни слу жбе ник има пра во и 
ду жност да се струч но уса вр ша ва пре ма по тре ба ма др жав ног ор-
га на” а да се сред ства за струч но уса вр ша ва ње обез бе ђу ју у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је (члан 96).53

За кон о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 
101/07 и 95/10) и За кон о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни 
лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10) не 
са др же по себ не од ред бе о жи вот ној сре ди ни и све сти јав но сти. Ме-
ђу тим, За кон о оп штем управ ном по ступ ку са др жи од ред бе ко је се од-
но се на, из ме ђу оста лог, на че ло пру жа ња по мо ћи стран ци (члан 15).

2. У прав ним ак ти ма из до ме на жи вот не сре ди не се при ме њу је 
не ко ли ко при сту па про мо ви са њу раз ви ја ња све сти јав но сти и обра-
зо ва ња у обла сти жи вот не сре ди не. Ви ше де та ља о њи ма сле ди:

а) За кон о за шти ти жи вот не сре ди не у чла ну 6. про пи су је оба-
ве зу др жав них ор га на, на уч них уста но ва, уста но ва у обла сти обра-
зо ва ња, здрав ства, ин фор ми са ња, кул ту ре и дру гих уста но ва, као и 
дру гих об ли ка удру жи ва ња, да у окви ру сво јих де лат но сти, под сти-
чу, усме ра ва ју и обез бе ђу ју ја ча ње све сти о зна ча ју за шти те жи вот не 
сре ди не. Ја ча ње све сти о зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не обез бе-
ђу је се кроз си стем обра зо ва ња и вас пи та ња, на уч но-ис тра жи вач ког 
и тех но ло шког раз во ја, уса вр ша ва ња у про це су ра да, јав ног ин фор-
ми са ња и по пу ла ри за ци је за шти те жи вот не сре ди не. Из ве сне под-
сти цај не ме ре за раз вој обра зов них про гра ма за за шти ту жи вот не 
сре ди не За кон о за шти ти жи вот не сре ди не пред ви ђа кроз мо гућ ност 
до де љи ва ња „при зна ња и на гра де за до при нос за шти ти жи вот не сре-
ди не” (члан 55).54 У де лу За ко на ко ји се од но си на „ак ци о не пла но-
ве” (члан 65) се пред ви ђа да се „ак ци о ним пла ном раз ра ђу ју ре гу ла-
тор не и ин сти ту ци о нал не ак тив но сти, ак тив но сти пра ће ње, сту ди је, 
из ра да про јект не до ку мен та ци је, еко ном ских и фи нан сиј ских ин-
стру ме на та, ин фор ми са ње, обра зо ва ње, ру ко во ђе ње и ка пи тал не ин-
ве сти ци је.” Осим то га, ак ци о ни план је де фи ни сан као „крат ко роч ни 
ин стру мент за им пле мен та ци ју На ци о нал ног про гра ма.”

б) У чла ну 17. За ко на о фон ду за за шти ту жи вот не сре ди не 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/09) се пре ци зи ра да се фи нан-
сиј ска сред ства из Фон да за за шти ту жи вот не сре ди не ко ри сте на-
ро чи то за „под сти ца ње обра зов них, ис тра жи вач ких и раз вој них 
сту ди ја, про гра ма, про је ка та и дру гих ак тив но сти, укљу чу ју ћи и 
де мон стра ци о не ак тив но сти”, од но сно „фи нан си ра ње про гра ма 
обра зо ва ња у обла сти жи вот не сре ди не и ја ча ња јав не све сти о пи-
та њи ма очу ва ња жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја.”

в) За кон о за шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
36/09) у чла ну 117. пред ви ђа да је ми ни стар ство над ле жно за по-
сло ве обра зо ва ња ду жно да оси гу ра усло ве за уна пре ђи ва ње вас-
пи та ња и обра зо ва ња о за шти ти при ро де. Ми ни стар ство, над ле жни 
ор ган ауто ном не по кра ји не, за вод и прав на ли ца с јав ним овла шће-
њи ма ду жни су да оба ве шта ва ју јав ност о при род ним вред но сти ма, 
за шти ти при ро де, ње ној угро же но сти, фак то ри ма и по сле ди ца ма 
угро жа ва ња. У чла ну 7. истог за ко на (ме ре за шти те при ро де) пред-
ви ђе но је да се за шти та при ро де спро во ди на ро чи то „под сти ца њем 
и про мо ци јом за шти те при ро де, раз ви ја њем све сти о по тре би за-
шти те при ро де у про це су вас пи та ња и обра зо ва ња” (тач ка 11). У 
чла ну 29 (спе ци јал ни ре зер ват при ро де) де фи ни ци ја пој ма „спе ци-
јал ни ре зер ват при ро де” је фор му ли са на узи ма ју ћи у об зир на ме ну 
под руч ја ко ја мо же би ти и на уч но-ис тра жи вач ка и обра зов на. Члан 
30 ко ји се од но си на на ци о нал не пар ко ве са др жи слич не од ред бе, 
као и члан 32. ко ји се од но си на за шти ће на ста ни шта. 
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управе и служби Владе за сваку годину доноси Влада, на предлог Службе за упра-
вљање кадровима  Програм посебног стручног усавршавања државних службеника 
доноси руководилац за сваку годину, према посебним потребама државног органа  

54 Ту су поред неколико других разлога који се односе на развојне и истражи-
вачке пројекте у заштити животне средине и допринос појединаца развоју и 
унапређењу заштите животне средине или допринос у међународној сарадњи, 
као и допринос стручних и других удружења у развоју и унапређењу заштите 
животне средине; доприноси у области заштите природе; спречавање загађи-
вања животне средине; најповољнија решења у производном процесу која су 
најбоља за животну средину



г) Пре ма чла ну 51. За ко на о за шти ти ва зду ха („Слу жбе ни 
гла сник”, РС, број 36/09) прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји оба-
вља ју де лат ност про из вод ње, про из во да и опре ме ко ји са др же суп-
стан це ко је оште ћу ју озон ски омо тач мо ра ју да обез бе де обу ку за-
по сле них пре ма про гра му струч ног уса вр ша ва ња ко ју про пи су је 
ми ни стар ство у са рад њи са ми ни стар ством над ле жним за по сло ве 
обра зо ва ња и стру ков ним ор га ни за ци ја ма.

д) За кон о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10) у 
чла ну 40. про пи су је да про грам ме ра у пла ну упра вља ња во да ма 
за вод на под руч је (из чла на 27) мо же да са др жи и дру ге ме ре усме-
ре не ка струч ном и на уч но и стра жи вач ком ра ду у обла сти во да, 
еду ка ци ји ста нов ни штва, итд. Исти за кон пред ви ђа да На ци о нал-
на кон фе рен ци ја за во де оба вља по сло ве ко ји об у хва та ју и да ва ње 
пред ло га за еду ка ци ју јав но сти о зна ча ју во де и о по тре би ра ци о-
на ли за ци је по тро шње во де (члан 143).

ђ) За кон о шу ма ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10) 
у чла ну 6. про пи су је да шу ме има ју оп ште ко ри сну и при вред ну 
функ ци ју. 

е) У За ко ну о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон-
да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09) ри бо лов не ор га ни за ци је 
се де фи ни шу као „удру же ња гра ђа на осно ва на ра ди ре кре а тив ног 
или спорт ског ри бо ло ва, по пу ла ри за ци је ри бо ло ва, еду ка ци је ри-
бо ло ва ца, њи хо вог ор га ни зо ва ња и еви ден ци је.” 

3. Не ки про пи си од зна ча ја за област жи вот не сре ди не, та ко-
ђе, са др же из ве сне од ред бе ко је мо гу би ти ва жне за про мо ви са ње 
еко ло шког обра зо ва ња о за шти ти жи вот не сре ди не и све сти јав но-
сти о тој обла сти.

а) За кон о за шти ти по тро ша ча („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
79/05) у чла ну 57. про пи су је да по тро ша чи има ју пра во на сти ца ње 
зна ња о сво јим пра ви ма, оба ве за ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва 
нео п ход них за пра ви лан и по у здан из бор и ко ри шће ње про из во да 
и услу га. Пра во на обра зо ва ње по тро ша ча оства ру је се у обра зов-
ним уста но ва ма (пред школ ским уста но ва ма, шко ла ма, фа кул те ти-
ма), удру же њи ма по тро ша ча, ор га ни зо ва њем по себ них кур се ва, 
се ми на ра и са ве то ва ња, у скла ду са про гра мом над ле жног ор га на, 
као и пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња (ра дио, штам па, те ле-
ви зи ја и др.).

б) За кон о тај но сти по да та ка („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
104/09) у чла ну 32, тач ка 12. про пи су је да оп ште ме ре за шти те тај-
них по да та ка об у хва та ју, из ме ђу оста лог, „утвр ђи ва ње по себ них 
про гра ма обра зо ва ња и обу ке за по тре бе оба вља ња по сло ва за-
шти те тај них по да та ка и стра них тај них по да та ка”.

в) Пре ма од ред ба ма чла на 5. За ко на о на уч но и стра жи вач кој 
де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 110/05) на уч но и стра-
жи вач ка де лат ност за сни ва се на ни зу на че ла, из ме ђу оста лог: ети-
ци на уч но и стра жи вач ког ра да; по ве за но сти са си сте мом ви со ког 
обра зо ва ња; ме ђу на род ној на уч ној и тех но ло шкој са рад њи и бри-
зи за одр жи ви раз вој и за шти ту жи вот не сре ди не.

4. За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу
жбе ни гла сник РС”, број 72/09) са др жи оп шту од ред бу ко ја се 
ти че ци ље ва обра зо ва ња у ко је спа да ју, из ме ђу оста лог, и раз вој 
све сти о зна ча ју одр жи вог раз во ја, за шти те и очу ва ња при ро де и 
жи вот не сре ди не, еко ло шке ети ке и за шти те жи во ти ња (члан 4. 
тач ка 11).55 На сли чан на чин би тре ба ло ту ма чи ти и оба ве зу из 
чла на 112. у ко ме се на ла же да уче ник има оба ве зу да се ста ра о 
очу ва њу жи вот не сре ди не и по на ша у скла ду са пра ви ли ма еко ло-
шке ети ке. Оба ве зе ве за не за уна пре ђе ње еко ло шког обра зо ва ња 
угра ђе не су у под за кон ским ак ти ма ко ји се од но се на раз ли чи те 
ни вое обра зо ва ња.

Еко ло ги ја се као на став ни пред мет, по ја вљу је на ни воу сред-
њо школ ског обра зо ва ња, еко ло шки са др жа ји су, на раз ли чи те на-
чи не укљу че ни и у на став ни про грам оп ште о бра зов них пред ме-
та (на при мер, хе ми је, фи зи ке, би о ло ги је, ге о гра фи је) у ве ли ком 
бро ју обра зов них про фи ла. Гим на зи је су ме ђу ин сти ту ци ја ма ко је 
пру жа ју оп ште обра зо ва ње; у њи ма се еко ло ги ја не по ја вљу је као 
по се бан пред мет, али су еко ло шки са др жа ји део на став них про-
гра ма пред ме та при род них на у ка.
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Републике Србије садрже одредбе којима се дефинише однос према образо-
вању за заштиту животне средине: Стратегија одрживог развоја, Национални 
програму за интеграцију РС у ЕУ, Стратегија за младе, Стратегија образовања 
одраслих

За шти та жи вот не сре ди не се на уни вер зи тет ском ни воу, из-
у ча ва на пет уни вер зи те та чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја (Бе-
о град, Ниш, Но ви Сад, Кра гу је вац и При шти на  – чи је тре нут но 
се ди ште је у Ко сов ској Ми тро ви ци). На пре ко два де сет фа кул те та 
фор ми ра не су ка те дре, од се ци, сме ро ви или сту диј ске гру пе из те 
обла сти, ка ко на основ ним, та ко и на пост ди плом ским сту ди ја ма.

Оде љак Б.12:  До бра прак са у обра зо ва њу: швед ски пор тал пру
жа нај но ви ја зна ња из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не

Pla net In fact <www forsk ning.se/the pla net> (Швед ска) 
Циљ овог сај та је раз ви ја ње све сти јав но сти о пла не ти Зе мљи. Са-
др жи сто ти не илу стра тив них ани ма ци ја, ига ра, еду ка тив них при ча 
и ин тер ак тив них ви део ма те ри ја ла за сно ва них на ис тра жи ва њу за-
шти те жи вот не. 

5. За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја, За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За кон о ин те-
гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не и 
За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну не са др-
же по себ не од ред бе о про мо ви са њу еко ло шког обра зо ва ња и све-
сти јав но сти.

Та ко ђе, За кон о пра во суд ној ака де ми ји („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 104/09), За кон о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08), За кон о пра во суд ном ис пи ту („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 16/97); За кон о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 63/01, 42/02, 39/03, 44/04 и 61/05, 46/06, 106/06, 116/08); За кон 
о јав ном пра во бра ни ла штву („Слу жбе ни гла сник РС”, број 43/91); 
За кон о по сре до ва њу  – ме ди ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
18/05) не са др же по себ не од ред бе о обра зо ва њу у обла сти жи вот-
не сре ди не. 

За кон о суд ским ве шта ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
45/10) не са др жи по себ не од ред бе о обра зо ва њу, осим у чла ну 6. 
де лу ко ји се од но си на оба ве зно ви со ко обра зо ва ње ко је мо ра ју 
има ти суд ски ве шта ци.

За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна-
ча ја не са др жи по себ не од ред бе о про мо ви са њу еко ло шког обра-
зо ва ња и све сти јав но сти, али са др жи од ред бе ко је се од но се на 
ме ре за „уна пре ђи ва ње јав но сти ра да ор га на вла сти” (чл. 37-44). 
У над ле жно сти По ве ре ни ка је, из ме ђу оста лог да „пред у зи ма ме ре 
по треб не за обу ку за по сле них у др жав ним ор га ни ма и упо зна ва ње 
за по сле них са њи хо вим оба ве за ма у ве зи са пра ви ма на при ступ 
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, ра ди де ло твор не при ме не овог 
за ко на” (члан 35. став 1. тач ка 4).56

10. Ре зи ме стра те ги је за пот пу ну при ме ну Ар ху ске кон вен ци је 
у Ре пу бли ци Ср би ји

Из гра ђе на на по ме ну тим прин ци пи ма, Стра те ги ја ства ра ок-
вир за ак тив но сти ко ји омо гу ћа ва да љи на пре дак на осно ву по сто-
је ћих до ма ћих до стиг ну ћа. Нај ва жни ја осно ва за им пле мен та ци ју 
је оп шта свест и еду ка ци ја и за то се у пла ну пр во раз ма тра по-
тре ба да се гра де основ на парт нер ства и свест о ци ље ви ма Ар ху-
ске кон вен ци је и пра ви ма ко ја из ње про из и ла зе. Сле де ћи ко рак 
би био ус по ста вља ње за кон ске осно ве ко ја би се за сни ва ла на нај-
ур гент ни јим при о ри те ти ма и раз у ме ва ње ве зе из ме ђу ак тив но сти 
и про це са при сту па ња ЕУ, а у свим тим слу ча је ви ма је по треб но 
пра ће ње.  

1. Ус по ста вља ње основ ног, прак тич ног си сте ма за укљу чи ва-
ње јав но сти и дру гих за ин те ре со ва них стра на и њи хо во ин фор ми-
са ње о пра ви ма ко ја има ју. То је ла ко спро ве сти у де ло, а на по ри 
на том пла ну мо гу от по че ти по усва ја њу Стра те ги је. 

i) Ус по ста вља ње и одр жа ва ње сај то ва по све ће них Ар ху ској 
кон вен ци ји; на сај то ви ма тре ба да се на ла зе об ја шње ња, фор му-
ла ри, упут ства и смер ни це за при ступ пра ви ма пред ви ђе ним кон-
вен ци јом. 

 – на кон усва ја ња
 – оп ште ак тив но сти:57 1, 2 и 13 
 – ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма: 25, 26 и 27
 – ак тив но сти ве за не за уче шће јав но сти: 22, 41 и 44

 – – – – – – – – – – – – –
56 Објављен је и Приручник за примену Закона о слободном приступу информа-

цијама од јавног значаја  Видети: <http://www poverenik org rs/images/stories/
dokumentacija-nova/vodic/prirucnikzaprimenuzakonacir pdf>
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 –  ак тив но сти ве за не за оства ри ва ње пра ва на прав ну за-
шти ту: 13 и 15

ii) Спро во ђе ње кам па ња на ме ње них пред став ни ци ма раз ли-
чи тих за ин те ре со ва них стра на. Кам па ње има ју за циљ да про мо-
ви шу при ступ ин фор ма ци ја ма, уче шће јав но сти и оства ри ва ње 
пра ва на прав ну за шти ту као ла ко оства ри ва, јеф ти на и до ступ на 
пра ва за сва ко га. Ак тив но сти тре ба да бу ду укљу че не у пла но ве 
свих за ин те ре со ва них стра на на свим ни во и ма (ви де ти пре ли ми
нар ну ли сту у одељ ку 5). 

 – од мах по усва ја њу; на по ри тре ба да бу ду кон ти ну и ра ни 
 – оп ште ак тив но сти: 12 и 13
 – ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма: 25 и 43
 – ак тив но сти ве за не за уче шће јав но сти: 36, 37 и 42
 –  ак тив но сти ве за не за оства ри ва ње пра ва на прав ну за-

шти ту: 10 и 14
iii) Одр жа ва ње кон фе рен ци ја за пред став ни ке свих за ин те-

ре со ва них стра на где ће они под но си ти из ве шта је о ефи ка сно сти 
им пле мен та ци је, глав ним пре пре ка ма и при ме ри ма до бре прак се; 
кон фе рен ци је тре ба ор га ни зо ва ти у са рад њи са Ми ни стар ством жи-
вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња и удру же њи ма.

 – на кон усва ја ња; на ста ви ти ор га ни зо ва ње јед ном го ди шње 
 – оп ште ак тив но сти: 1, 12 
 – ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма: 11 
 – ак тив но сти ве за не за уче шће јав но сти: 9, 30  
 –  ак тив но сти ве за не за оства ри ва ње пра ва на прав ну за-

шти ту: 10, 12 
iv) Осми шља ва ње и спро во ђе ње про гра ма обу ке на ме ње них 

пред став ни ци ма свих за ин те ре со ва них стра на на раз ли чи тим ни-
во и ма упра ве (де ци, сту ден ти ма, на став ни ци ма, др жав ним слу-
жбе ни ци ма, су ди ја ма, по ли ти ча ри ма, итд.). Те пла но ве тре ба да 
пра ве и ко ор ди ни ра ју Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства 
и про стор ног пла ни ра ња и Ми ни стар ство про све те и на у ке, бли-
ско са ра ђу ју ћи са удру же њи ма.

 – По кре та ње про гра ма 2011 –2012. го ди не; спро во ђе ње тре ба 
да бу де кон ти ну и ра но 

 – оп ште ак тив но сти: 8
 – ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма 9, 10, 11 и 38
 – ак тив но сти ве за не за уче шће јав но сти: 31, 32 и 40
 –  ак тив но сти ве за не за оства ри ва ње пра ва на прав ну за-

шти ту: 14
2. Ус по ста вља ње основ них уса гла ше них за кон ских усло ва за 

при ме ну Ар ху ске кон вен ци је.
i) У свим ре ле вант ним за ко ни ма и под за кон ским ак ти ма 

обез бе ди ти при ступ ин фор ма ци ја ма, уче шће јав но сти и оства ри-
ва ње пра ва на прав ну за шти ту на на чин ко ји омо гу ћа ва ускла ђи-
ва ње са Ар ху ском кон вен ци јом и њи хо во спро во ђе ње след стве но 
то ме (по чев ши од де фи ни ци ја кључ них тер ми на у обла сти жи вот-
не сре ди не). 

 – Од кра ја 2012. го ди не на да ље
ii) Спро во ђе ње ана ли зе у скла ду са ЕУ ac qu isом и дру гим 

кон вен ци ја ма ве за ним за ову област
 – од мах по усва ја њу; пре ли ми нар на ана ли за и кон ти ну и ра на 

при ме на
За i. i ii.:

 – оп ште ак тив но сти: 7 и 13
 – ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма: 1, 2 и 7
 – ак тив но сти ве за не за уче шће јав но сти: 8 и 18 
 –  ак тив но сти ве за не за оства ри ва ње пра ва на прав ну за-

шти ту: 1 –4
3. Уна пре ђи ва ње и убр за ва ње свих ак тив но сти ве за них за 

пра вље ње ин фор ма ци о ног си сте ма и про ток по да та ка да би се ус-
по ста ви ле ба зе за про цес при сту па ња ЕУ и оства ри ва ње ци ље ва у 
до ме ну за шти те жи вот не сре ди не.

i) Ус по ста вља ње ре ги стра ме та по да та ка о сви ма ко ји пру жа ју 
ин фор ма ци је, та ча ка за кон такт, ба за по да та ка и усло ва за при ступ 
ин фор ма ци ја ма.

 – од мах по усва ја њу; пра вље ње про јек та
 – оп ште ак тив но сти: 13
 – ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма: 15

ii) По че ти од си сте ма за из ве шта ва ње ба зи ра ног на EIONET-у 
ко ји мо же да обез бе ди нај де ло твор ни ји ис ход. Ти ме ће под но-
ше ње до ма ћих из ве шта ја би ти учи ње но ефи ка сни јим, би ће из-
бег ну то не по треб но по на вља ње, а обез бе ди ће се основ ни стан-
дар ди и ме то до ло шке смер ни це за ус по ста вља ње на ци о нал ног 

ин фор ма ци о ног си сте ма ко је се од но се на про ток по да та ка, ба зе 
по да та ка, нај ва жни је об ли ке пра ће ња, итд. Тим си сте мом ће би ти 
дат при о ри тет упут стви ма и ак тив но сти ма ве за ним за ЕУ, а би ће 
омо гу ће на ве ћа ефи ка сност ак тив но сти на на ци о нал ном ни воу и 
хар мо ни за ци ја стан дар да из ве шта ва ња (та ко ђе ће би ти по ве зан са 
SE IS, ЕЕА-EIONET, EURO STAT, GMES, IN SPI RE, итд). 

 – од мах по усва ја њу; пра вље ње про јек та; спро во ди се сва ке 
го ди не, по чев ши од при о ри тет них обла сти (на при мер, про ток по-
да та ка пре ма ЕЕА)

 – оп ште ак тив но сти: 13
 –  ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма: 6, 15, 17 

и 18
 –  ак тив но сти ве за не за оства ри ва ње пра ва на прав ну за-

шти ту: 1
4. На пра ви ти обра зло же ње и обез бе ди ти ве зу са про це сом 

при сту па ња ЕУ.
 – од мах по усва ја њу; на ста ви ти ана ли зу ко ја тре ба да бу де 

кон ти ну и ра на 
 – оп ште ак тив но сти: 7
 – ак тив но сти ве за не за при ступ ин фор ма ци ја ма: 16, 17 и 20
 – ак тив но сти ве за не за уче шће јав но сти: 6, 14, 15 и 23

5. По твр ди ти ме ђу на род не спо ра зу ме по ве за не са зах те ви ма 
Ар ху ске кон вен ци је ( ГМО аманд ман, итд). 

 – од мах по усва ја њу; за по че ти ана ли зу (ко ја тре ба да бу де 
кон ти ну и ра на)

 – оп ште ак тив но сти: 10, 11 и 13 
6. Ус по ста ви ти си стем за пра ће ње спро во ђе ња Стра те ги је.
 – од мах по усва ја њу (кон ти ну и ра но)

 –  оп ште ак тив но сти: 3, 4, 6, 7, 8 и сви ин ди ка то ри успе ха за 
све три обла сти 

 – ак тив но сти ве за не за уче шће јав но сти: 9, 30 и 45
 –  ак тив но сти ве за не за оства ри ва ње пра ва на прав ну за-

шти ту 10 и 12
У ове ка те го ри је спа да и низ дру гих ак тив но сти о ко ји ма се 

ов де не из но се де та љи због њи хо ве ду го роч ни је при ро де. 
1. При ступ ин фор ма ци ја ма: ре зи ме по тре ба 
Да би се обез бе дио ефи ка сан при ступ јав но сти ин фор ма ци ја-

ма ко је се ти чу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји, по треб но је 
спро ве сти чи тав низ ме ра, ме ђу ко ји ма су и сле де ће.

1) Ме ре ко је се од но се на ускла ђи ва ње за ко на и про це ду ра. 
Би ће по треб но обез бе ди ти ускла ђи ва ње на ци о нал ног за ко но дав-
ства са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је, као и свих ре ле вант них на-
ци о нал них прав них ака та. У том сми слу, нео п ход но је раз мо три ти 
из ме не и до пу не или под за кон ска ак та у ве зи са За ко ном о за шти ти 
жи вот не сре ди не, За ко ном о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма 
од јав ног зна ча ја, За ко ном о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 
За ко ном о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За ко-
ном о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не, За ко ном о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон-
да, За ко ном о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ној си гур-
но сти, За ко ном о управ ном по ступ ку и свим дру гим ре ле вант ним 
прав ним ак ти ма ко ји омо гу ћа ва ју или би омо гу ћи ли, из ме ђу оста-
лог: ја сно де фи ни са но пра во на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма 
у свим ре ле вант ним прав ним ак ти ма из обла сти жи вот не сре ди-
не; ја сну де фи ни ци ју „ин фор ма ци ја ко је се ти чу жи вот не сре ди-
не”; ја сни је де фи ни ци је кри те ри ју ма за из у зе ће од мо гућ но сти 
оства ри ва ња пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма и укла ња ње свих 
не ја сних од ре да ба ко је се од но се на те кри те ри ју ме; ускла ђи ва ње 
ро ко ва за пру жа ње ин фор ма ци ја или од би ја ње зах те ва за об ја вљи-
ва ње ин фор ма ци ја, укла ња ње од ре да ба ко ји ма се зах те ва обра зла-
га ње ин те ре са при ли ком под но ше ња зах те ва за об ја вљи ва ње ин-
фор ма ци ја, укљу чи ва ње кон крет них ка зне них од ре да ба у слу ча ју 
на ру ша ва ња пра ва на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма ко је се 
ти чу жи вот не сре ди не у сва ре ле вант на прав на ак та; обез бе ђи ва ње 
ди стри бу ци је ин фор ма ци ја о про из во ди ма ко је се ти чу жи вот не 
сре ди не, а на ме ње не су по тро ша чи ма, укљу чу ју ћи и ја сно де фи-
ни са не ме ре и кри те ри ју ме; ја сни и пре ци зни си сте ми за во ђе ње 
еви ден ци је, пра ће ње и из ве шта ва ње на ме ње ни опе ра те ри ма и на-
ро чи то про це ду ре и ро ко ви за обез бе ђи ва ње аде кват ног про то ка 
ин фор ма ци ја ка ор га ни ма јав не вла сти и нај ши рој јав но сти. 

2) Ме ре ко је се од но се на ин сти ту ци о нал но уре ђе ње и над
ле жно сти од др жав ног до ло кал ног ни воа, као и учи нак ин сти
ту ци ја, раз вој ка па ци те та и обу ку. Пр ви ко рак би тре ба ло да 
бу де по ве зи ва ње свих кључ них ин сти ту ци ја и за ин те ре со ва них 



стра на на на ци о нал ном ни воу ко ји би олак ша ли ко ри шће ње пра ва 
на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма и ди стри бу ци ју ин фор ма ци-
ја. Та ко ђе ће би ти по треб но на пра ви ти про це ну мо гућ но сти из ме-
не ста ту са Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не, као не за ви сне 
аген ци је, у скла ду са про це сом ин те гра ци је у ЕУ. Осим то га по-
треб но је ура ди ти gap ана ли зу у свим ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма, 
као што су Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, Ми ни стар ство 
жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, По ве ре ник 
за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти и 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; то би по мо гло у ре а ли за ци ји на по-
ра усме ре них на раз вој ка па ци те та ко је спро во де те ин сти ту ци је. 
По треб но је од ре ди ти ја сне кон такт осо бе ко је ће би ти над ле жне 
за пи та ња из до ме на оства ри ва ња пра ва јав но сти на сло бо дан при-
ступ ин фор ма ци ја ма и ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја у свим ор га ни-
ма вла сти и ус по ста ви ти мре жу над ле жних осо ба да би про ток ин-
фор ма ци ја био олак шан. Ар хус цен тар Кра гу је вац и дру ги слич ни 
при ме ри до бре прак се су се по ка за ли ефи ка сним на пла ну ди стри-
бу ци је ин фор ма ци ја о жи вот ној сре ди ни на ло кал ном ни воу. Сто-
га би тре ба ло сти му ли са ти и на ста ви ти ус по ста вља ње та квих ло-
кал них цен та ра. Ефи ка сност ин спек циј ских слу жби на ло кал ном 
и на ци о нал ном ни воу што се ти че на ме та ња ме ха ни за ма кон тро ле 
ко ји се од но се на  при ступ ин фор ма ци ја ма и учи нак на пла ну и 
ди стри бу ци је ин фор ма ци ја мо ра би ти по бољ ша на. Би ће по треб-
но уве сти ефи ка сан си стем за уз бу њи ва ње ко јим би се ди стри-
бу и ра ле ин фор ма ци је о не по сред ној опа сно сти по здра вље љу ди 
или жи вот ну сре ди ну и то углав ном пу тем де фи ни са ња гра ни це 
опа сно сти и ус по ста вља ња ни за ја сних про це ду ра, ро ко ва, ви до ва 
ко му ни ка ци је, ин сти ту ци ја над ле жних за пра ће ње и ди стри бу ци-
ју ин фор ма ци ја, као и ус по ста вља њем екс тер них ме ха ни за ма кон-
тро ле да би се обез бе ди ло пра вил но функ ци о ни са ње си сте ма за 
уз бу њи ва ње и објек тив ност по да та ка. Осим то га, би ће по треб но 
ус по ста ви ти ефи ка сан си стем пра ће ња жи вот не сре ди не, чу ва ња 
и ажу ри ра ња по да та ка и ди стри бу ци је ин фор ма ци ја од упра вља ча 
за шти ће них при род них до ба ра до ло кал них за јед ни ца и нај ши ре 
јав но сти, што ће та ко ђе пред ста вља ти ефи ка сан до при нос пра ву 
јав но сти на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма. По треб но је по-
бољ ша ти и кон тро лу про из во да на тр жи шту, као и об ја вљи ва ње 
ин фор ма ци ја о про из во ди ма.

3) Ме ре ко је се од но се на ус по ста вља ње ефи ка сног ин фор
ма ци о ног си сте ма, PR TR и пу бли ка ци ја. Пр ви ко рак би тре ба ло 
да бу де ус по ста вља ње на ци о нал ног ре ги стра ме та по да та ка ко ји 
ће са др жа ти де таљ не ин фор ма ци је о ти пу и оби му до ку мен та ци-
је, са ку пље ним по да ци ма и по да ци ма ко ји се во де, ин сти ту ци ја ма 
над ле жним за чу ва ње по да та ка, лин ко ви ма ка до ку мен ти ма и по-
да ци ма до ступ ним на Ин тер не ту, тач ка ма за кон такт и про це ду ра-
ма за под но ше ње зах те ва за до би ја ње по да та ка ко ји ни су до ступ ни 
на Ин тер не ту. Удру же ња и дру га те ла има ју из ра же ну по тре бу за 
ба за ма по да та ка у ко ји ма би се на ла зи ле ин фор ма ци је о удру же-
њи ма, за ко ни ма, екс пер ти ма, ин сти ту ци ја ма, но ви на ри ма, ме ди ји-
ма и сек то ру при вре де.

Јед на од кључ них ак тив но сти би би ла да љи раз вој на ци о нал-
ног ин фор ма ци о ног си сте ма о жи вот ној сре ди ни и на ци о нал ног 
ре ги стра из во ра за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (РИЗЖС) у окви-
ру Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не и обез бе ђи ва ње пу ног 
при сту па На ци о нал ном ин фор ма ци о ном си сте му и на ци о нал ном 
РИЗЖС пу тем Ин тер не та. На ци о нал ни ре ги стар из во ра за га ђи ва-
ња за до во ља ва све по тре бе из ве шта ва ња пре ма PR TR про то ко лу 
и Е-PR TR ди рек ти ви. На ци о нал ни ин фор ма ци о ни си стем тре ба 
уна пре ди ти, пр вен стве но кроз по бољ ша ва ње ка па ци те та Аген ци-
је за за шти ту жи вот не сре ди не да обез бе ди ефи ка сан унос по да-
та ка; то ће омо гу ћи ти да си стем про ве ре по да та ка бу де де ло твор-
ни ји и сти му ли са ти упо тре бу тех но ло ги ја ба зи ра них на ГИС-у у 
На ци о нал ном ин фор ма ци о ном си сте му, чи ме ће би ти по бољ ша но 
ускла ђи ва ње раз ли чи тих еле ме на та уну тар си сте ма и њи хо ва ин-
те гра ци ја са екс тер ним си сте ми ма; ти ме ће та ко ђе би ти омо гу ћен 
лак ши при ступ ин фор ма ци ја ма и ана ли за по да та ка и ја ча ње ве за 
са дру гим на ци о нал ним и ме ђу на род ним ба за ма по да та ка (као што 
су: EIONET, SE IS, GMES, EURO STAT и IN SPI RE). Исто та ко, ва-
жно је ус по ста ви ти ефи ка сно из ве шта ва ње и про ток по да та ка кроз 
на ве де не ме ђу на род не ме ха ни зме и ини ци ја ти ве. 

Осим то га, тре ба ло би по бољ ша ти про ток ин фор ма ци ја ка 
Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не и дру гим над ле жним ор га-
ни ма Ре пу бли ке Ср би је, као и на ци о нал ни си стем за ис тра жи ва-
ња и пра ће ње. Као што је де фи ни са но у на ци о нал ним за ко ни ма 

(За кон о из ме на ма и до пу на ма ЗЗЖС), ло кал не РИЗЖС тре ба да 
во де и уна пре ђу ју све је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, али њи хов од-
нос и ускла ђи ва ње са на ци о нал ним РИЗЖС тре ба да бу ду ја сно 
де фи ни са ни. Та ко ђе ће би ти нео п ход но по бољ ша ти во ђе ње по да-
та ка, ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја и из ве шта ва ње у свим је ди ни ца-
ма ло кал не са мо у пра ве, као и ак тив ну ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја 
о жи вот ној сре ди ни ко је при ват на и јав на пред у зе ћа чи не до ступ-
ним јав но сти. Нео п ход но је та ко ђе уна пре ди ти до ступ ност ре ле-
вант них до ку ме на та пу тем об ја вљи ва ња на Ин тер не ту, као што 
су на ци о нал ни за ко ни ко ји се ти чу жи вот не сре ди не, ре ле вант ни 
стра те шки до ку мен ти, пла но ви, про гра ми, спо ра зу ми, сви ме ђу-
на род ни уго во ри, кон вен ци је и дру ги ре ле вант ни ме ђу на род ни 
до ку мен ти (укљу чу ју ћи и за ко но дав ство ЕУ), сви из ве шта ји и ин-
фор ма ци је о по сту па њу др жав них ор га на у до ме ну жи вот не сре-
ди не, сви бит ни де та љи ко ји се ти чу фор му ли са ња ва жних пред ло-
га по ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не. Ба зе по да та ка ко је са др же 
ре ле вант не до ку мен те тре ба да бу ду си сте мат ски осми шље не и 
пре зен то ва не, ре дов но ажу ри ра не, ла ке за ко ри шће ње, као и да са-
др же од го ва ра ју ће ре фе рен це за ва ли да ци ју по да та ка. По треб но је 
обез бе ди ти да ор га ни јав не вла сти ре дов но об ја вљу ју ин фор ма то-
ре ко ји са др же нај ва жни је де та ље о њи хо вим ак тив но сти ма. Аген-
ци ја ре дов но из ра ђу је и об ја вљу је го ди шње из ве шта је о ста њу 
жи вот не сре ди не од свог осни ва ња, ко је усва ја Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је и мо ра би ти спро ве де на ва ли да ци ја и ве ри фи ка ци ја свих 
по да та ка ко ји се об ја вљу ју у тим из ве шта ји ма о жи вот ној сре ди ни.

4) Ме ре ко је се од но се на раз ви ја ње све сти. Про гра ми усме-
ре ни на раз ви ја ње све сти и ак тив но сти ко је се ти чу од ре да ба Ар-
ху ске кон вен ци је и За ко на о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма 
од јав ног зна ча ја тре ба да се спро во де и ка да су на ме ње ни нај ши-
рој јав но сти и ка да се од но се на ор га не јав не вла сти. Тре ба по бољ-
ша ти свест јав но сти о ње ном пра ву на сло бо дан при ступ ин фор-
ма ци ја ма, као и о про це ду ра ма за до би ја ње ин фор ма ци ја. Та ко ђе 
тре ба раз ви ја ти свест јав но сти о на ци о нал ним окви ри ма за еко-
обе ле жа ва ње, обе ле жа ва ње ор ган ске хра не, еко-ре ви зи ју и си сте-
ме сер ти фи ка ци је.

5) Ме ре ко је се од но се на од ре ђи ва ње по ли ти ке и бо ље прак
се. Усва ја ње ак ци о них пла но ва у ко ји ма ће се од ре ди ти кон крет не 
ак тив но сти усме ре не на под сти ца ње ак тив ног уче шћа јав но сти у 
ре ша ва њу сва ко днев них про бле ма ко ји се ти чу жи вот не сре ди не 
ће пред ста вља ти ва жан ко рак. То мо же под ра зу ме ва ти пра вље ње 
сај то ва гра до ва и оп шти на у Ре пу бли ци Ср би ји, „зе ле не сто ли це” 
у ло кал ним скуп шти на ма оп шти на и слич не ак тив но сти ра ди раз-
ви ја ња све сти гра ђа на о њи хо вој уло зи у очу ва њу и за шти ти жи-
вот не сре ди не. 

Глав не ин сти ту ци је за спро во ђе ње опи са них ме ра су: Ми-
ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, 
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, По ве ре ник за ин фор ма ци је 
од јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти и је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве. Ефи ка сна им пле мен та ци ја ће зах те ва ти ак тив-
но ан га жо ва ње ве ли ког бро ја за ин те ре со ва них стра на, као што су 
Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре-
де, Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, др жав ну упра ву 
и ло кал ну са мо у пра ву, Ми ни стар ство про све те и на у ке, Ми ни-
стар ство кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва, Ми-
ни стар ство здра вља, Ми ни стар ство од бра не, Ми ни стар ство фи-
нан си ја, Ин сти тут за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би је „Др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут”, Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не, За вод за за-
шти ту при ро де Ср би је, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Ре пу блич-
ки хи дро ме те о ро ло шки за вод, Ре пу блич ки за вод за ин фор ма ти ку 
и ин тер нет, Аген ци ја за хе ми ка ли је, Ин сти тут за стан дар ди за ци ју 
Ср би је, Акре ди та ци о но те ло Ср би је, Аген ци ја за за шти ту од јо-
ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност, На род на скуп шти на, 
Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на, уз на уч но-ис тра жи вач-
ке ин сти ту ци је и ин сти ту ци је за пра ће ње, упра вља че за шти ће них 
при род них до ба ра, удру же ња ко је се ба ве за шти том жи вот не сре-
ди не и ме ди је.

2. Уче шће јав но сти и раз ви ја ње све сти за ин те ре со ва них 
стра на

Да би се обез бе ди ло ефи ка сно уче шће јав но сти, по треб но је 
спро ве сти чи тав низ ме ра, ме ђу ко ји ма су и сле де ће:

1) До бар прав ни оквир и раз ви је ни по ступ ци и сред ства. Би-
ће по треб но на пра ви ти и по др жа ти Стра те шки на ци о нал ни ак ци-
о ни план удру же ња за спро во ђе ње Ар ху ске кон вен ци је; оквир и 
про це ду ре за аде кват ну при ме ну уче шћа јав но сти; ме ха ни зме за 



пра ће ње; ди ја лог и ко му ни ка ци ју из ме ђу јав но сти и до но си ла ца 
од лу ка; ин стру мен те ди ја ло га као што су за јед нич ке де ле га ци је, 
ти мо ви и рас пра ве; уса гла ша ва ње за кон ских оба ве за, уса гла ша ва-
ње са ре ле вант ном прак сом ко ја се од но си на при сту па ње ЕУ и 
спро во ђе ње мул ти ла те рал них спо ра зу ма у обла сти жи вот не сре-
ди не, стан дар де учин ка и ква ли те та на пла ну уче шћа јав но сти; 
са рад њу удру же ња са су сед ним зе мља ма и зе мља ма у ре ги о ну, 
ефи ка сну при ме ну и пра ће ње усво је них за ко на и про пи са; укљу-
чи ва ње ци вил ног дру штва у кон сул та ци је; да до но си о ци од лу ка 
пре по зна ју уло гу и ути цај удру же ња; ме ђу сек тор ску са рад њу и 
са рад њу из ме ђу раз ли чи тих ни воа; од го ва ра ју ћи бу џет ко јим би 
би ло по др жа но уче шће јав но сти, тран спа рент ност, и ад ми ни стра-
тив ну прак су ко ја је ве за на за жи вот ну сре ди ну и окре ну та гра ђа-
ни ма; ме ха ни зме за ин фор ми са ње јав но сти о до не тим од лу ка ма; 
уна пре ђе не прав не осно ве и по ступ ке (као и од ре ђи ва ње ор га на 
ко ји су за и ста над ле жни) за спро во ђе ње стра те ги је СПУЖС као и 
за ак ци о не пла но ве за енер ге ти ку, тран спорт, по љо при вре ду, шу-
мар ство, лов, ин ду стри ју, упра вља ње от па дом, упра вља ње во да ма, 
те ле ко му ни ка ци је, ту ри зам и при род на ста ни шта и ди вљи биљ ни 
и жи во тињ ски свет; уче шће јав но сти у ре ша ва њу про бле ма про-
ме не кли ме и ње них по сле ди ца; олак ша ва ње уче шћа јав но сти и 
раз вој аде кват них об ли ка ре а го ва ња, сред ства за уче шће јав но сти 
у при пре ми за ко на и про пи са; ус по ста вља ње кри те ри ју ма за де фи-
ни са ње „ре пре зен та тив них удру же ња” ак тив них у сек то ру за шти-
те жи вот не сре ди не; од ре ђи ва ње ше ме ин сти ту ци о нал них кон та-
ка та за уче шће јав но сти у до но ше њу од лу ка у ве зи са ПУЖС и 
ИСКЗЖС на на ци о нал ном, по кра јин ском, град ском и оп штин ском 
ни воу; при пре му под за кон ског ак та ко јим се де фи ни ше про це ду-
ра ко ја се мо ра стрикт но по што ва ти при ли ком уче шћа јав но сти 
у ПУЖС и ИСКЗЖС, ства ра ње, пу тем под за кон ских ака та, смер-
ни ца у ко ји ма се на во де кон такт ин сти ту ци је и ли ца, укљу чу ју-
ћи и кри те ри ју ме и стан дар де за ре пре зен та тив на удру же ња ко је 
се ба ве за шти том жи вот не сре ди не, укљу че не у про це се ПУЖС 
на раз ли чи тим ни во и ма; од ре ђи ва ње кључ них ре пре зен та тив них 
удру же ња ко ја има ју ка па ци те те и ве шти не за уче шће јав но сти у 
ПУЖС, ма пи ра ње ре пре зен та тив них удру же ња на раз ли чи тим 
ни во и ма; од ре ђи ва ње сред ста ва из ре пу блич ког, по кра јин ског, 
као и из бу џе та гра до ва и оп шти на ко ји ма ће се обез бе ди ти по-
моћ ре пре зен та тив ним удру же њи ма (ко је би би ле од ре ђе не уз по-
моћ прет ход но де фи ни са них кри те ри ју ма), у ци љу обез бе ђи ва ња 
уче шћа јав но сти у ПУЖС; еду ка ци ју у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не; при су ство удру же ња на глав ним кон фе рен ци ја ма на те му 
Ар ху ске кон вен ци је и ме ђу на род ним ску по ви ма у ве зи са тим, као 
и њи хо во укљу чи ва ње у зва нич не де ле га ци је; са рад ња удру же ња 
из зе мље са удру же њи ма из су сед них зе ма ља да би се уна пре ди-
ли ка па ци те ти и спо соб ност за уче шће јав но сти у ре ги о нал ним 
про јек ти ма, пла но ви ма и ак тив но сти ма; ин стру мен те за ефи ка сну 
при ме ну уче шћа јав но сти у ве зи са пи та њи ма ути ца ја жи вот не 
сре ди не на здра вље (на при мер, ин ди ка то ри ути ца ја жи вот не сре-
ди не на здра вље, сред ства за пра ће ње, ла нац ди стри бу ци је ин фор-
ма ци ја); ак тив но сти и про јек те ко ји се фо ку си ра ју на до но си о це 
од лу ка, на род не по сла ни ке и по ли тич ке стран ке у ци љу омо гу ћа-
ва ња уче шћа јав но сти у пи та њи ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не; 
уса гла ше них пра ви ла и прак си за кон сул то ва ње јав но сти у сек то ру 
жи вот не сре ди не и дру гим по ве за ним сек то ри ма; раз вој сред ста-
ва за де ло твор но спро во ђе ње и пра ће ње усво је них за ко на; оце на 
прак си и по у ка, са на гла ском на до ка зи ма да се пре по зна је зна чај 
ми шље ња јав но сти и удру же ња; и отво ре ност за ми шље ња ко ја се 
упу ћу ју на кон оба вља ња за да та ка. 

2) Еду ка ци ја и обу ка ко је се спро во де ра ди уна пре ђе ња ка па
ци те та раз ли чи тих ак те ра као што су др жав ни зва нич ни ци и ци
вил но дру штво. Да би до шло до уна пре ђе ња ка па ци те та раз ли чи-
тих ак те ра, ва жно је на гла си ти зна чај: еду ка ци је и обу ке у обла сти 
за шти те жи вот не сре ди не; уна пре ђе ња зна ња и ве шти на удру же ња 
и до но си ла ца од лу ка из до ме на жи вот не сре ди не на свим ни во и-
ма; ја ча ња ка па ци те та за при ме ну и на ме та ње спро во ђе ња за ко на; 
мо ти ви са ње ци вил ног дру штва да узме уче шћа у кон сул та ци ја ма, 
ја ча ња ло кал них ка па ци те та на пла ну за шти те жи вот не сре ди не; 
до де љи ва ња сред ста ва из бу џе та на ме ње них за пру жа ње по др шке 
уче шћу јав но сти; ја ча ња ор га ни за ци ја по тро ша ча и еко-ор га ни за-
ци ја по тро ша ча, уна пре ђе ња ка па ци те та удру же ња укљу че них у 
спро во ђе ње ак тив но сти у обла сти еду ка ци је и обу ке; по др шке раз-
ли чи тим фор мал ним и не фор мал ним кур се ви ма из обла сти уче-
шћа јав но сти у про це си ма до но ше ња од лу ка. 

3) Ме ре ко је се од но се на раз ви ја ње све сти. Би ће нео п ход но 
спро ве сти про гра ме усме ре не на раз ви ја ње све сти, као и ак тив но-
сти ко је се фо ку си ра ју на нај ши ру јав ност и ор га не јав не вла сти, 
укљу чу ју ћи, али не огра ни ча ва ју ћи се на: пру жа ње по др шке ор-
га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва ко је се ба ве за шти том жи вот не 
сре ди не за ор га ни зо ва ње кам па ња из те обла сти, раз ви ја ње све сти 
по ли ти ча ра, до но си ла ца од лу ка и јав но сти; про мо ви са ње уче шћа 
јав но сти у ба вље њу про бле мом кли мат ских про ме на и њи хо вим 
по сле ди ца ма; олак ша ва ње уче шћа јав но сти и раз вој аде кват них 
ре ак ци ја; ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја на ме ње них јав но сти о про-
це ду ра ма за уче шће пу тем основ них сред ста ва ко му ни ка ци је; бо-
љу обу ку ка дро ва у ве зи са Ар ху ском кон вен ци јом; ор га ни зо ва ње 
кам па ња на ме ње них сек то ру удру же ња ко је укљу чу ју ра ди о ни це , 
окру гле сто ло ве, пре да ва ња, ак тив но сти ко је се од ви ја ју пу тем Ин-
тер не та, по ста вља ње по сте ра, де ље ње ле та ка и бро шу ра у ци љу 
раз ви ја ња све сти јав но сти о Ар ху ској кон вен ци ји; обез бе ђи ва ње 
по др шке штам па них, елек трон ских и ло кал них ме ди ја; обу ку но-
ви на ра о ва жно сти Ар ху ске кон вен ци је; и уво ђе ње „Зе ле ног ом-
буд сма на” или не ког дру гог об ли ка прав но уте ме ље не ин сти ту ци је 
ко ја би пру жа ла по моћ сек то ру удру же ња. 

4) Ме ре ко је се од но се на ус по ста вља ње бо љих парт нер ских 
од но са. Нео п ход но је ус по ста ви ти хо ри зон тал ну и вер ти кал ну са-
рад њу на раз ли чи тим ни во и ма си сте ма за за шти ту жи вот не сре-
ди не, укљу чу ју ћи и ја ча ње парт нер ских од но са из ме ђу вла ди ног 
и не вла ди ног сек то ра. Пред ла же мо да се ко му ни ка ци ја ло кал них 
упра ва са удру же њи ма по бољ ша на на чин што ће сва ка је ди ни ца 
ло кал не упра ве од ре ди ти осо бу за ду же ну за кон ти ну ти ра ну и ак-
тив ну са рад њу са удру же њи ма гра ђа на у сва ком сек то ру, што би 
би ло озва ни че но уно ше њем ова квих ак тив но сти у опис по сло ва 
од но сно рад них за да та ка.

Ефи ка сна им пле мен та ци ја ће зах те ва ти ак тив но уче шће ве-
ли ког бро ја ин сти ту ци ја и за ин те ре со ва них стра на, укљу чу ју ћи и 
удру же ња и ме ди је.

3. Пра во на прав ну за шти ту: ре зи ме по тре ба
У на ред ном пе ри о ду тре ба ло би спро ве сти ком плек сне ме-

ре да би се обез бе ди ло ис пу ња ва ње свих зах те ва де фи ни са них у 
тре ћем сту бу Ар ху ске кон вен ци је ко ји се од но се на оства ри ва ње 
пра ва на прав ну за шти ту. Те од ред бе тре ба да га ран ту ју са да шњим 
и бу ду ћим ге не ра ци ја ма пра во да уче ству ју у до но ше њу од лу ка у 
пи та њи ма жи вот не сре ди не, и да за шти те сво ја пра ва у слу ча ју чи-
ње ња или про пу ста фи зич ких ли ца или ор га на јав не упра ве ко ји 
су у су прот но сти са од ред ба ма прав них ака та из обла сти жи вот не 
сре ди не. 

1) Ме ре ко је се од но се на по ступ ке и за ко не. Пре све га је по-
треб но при ме ни ти пре ци зно од ре ђе ну тер ми но ло ги ју из Ар ху ске 
кон вен ци је у це лом прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је: т.ј. иста 
тер ми но ло ги ја би се при ме њи ва ла и у „хо ри зон тал ним” и у „сек-
тор ским” за ко ни ма. Да ље се пре по ру чу је да се де таљ но ана ли зи-
ра ју сви за ко ни ко ји се ти чу жи вот не сре ди не, а тре нут но су на 
сна зи, да би се обез бе ди ла стан дард на ме то до ло ги ја по треб на да 
би зах те ви из Ар ху ске кон вен ци је би ли ин кор по ри ра ни ши ром 
Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе би тре ба ло усво ји ти де таљ не пла но ве 
за уно ше ње из ме на и до пу на у све за ко не ко ји се ти чу жи вот не 
сре ди не, као и од го ва ра ју ће прав не осно ве за ус по ста вља ње ме ха-
ни за ма ко ји би до при не ли сма ње њу фи нан сиј ских и дру гих ба ри-
је ра оства ри ва њу пра ва на прав ну за шти ту у скла ду са Ар ху ском 
кон вен ци јом. Ти ме ха ни зми тре ба да бу ду ус по ста вље ни та ко да 
функ ци о ни шу у са рад њи са По ве ре ни ком за ин фор ма ци је од јав-
ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти. Ти ме би се до при не ло 
и ја ча њу по сто је ћих и осни ва њу но вих Ар хус цен та ра у Ре пу бли-
ци Ср би ји и пру жи ла по др шка ја ча њу ка па ци те та удру же ња и ви-
со ко о бра зов них ин сти ту ци ја.

Тре ба ус по ста ви ти ме ха ни зам за раз ме ну ин фор ма ци ја у ве-
зи са Ар ху ском кон вен ци јом на на ци о нал ном ни воу. Тај ме ха ни-
зам би тре ба ло да се ко ри сти у свр ху про це не ускла ђе но сти свих 
на цр та за ко на из обла сти жи вот не сре ди не и под за кон ских ака та 
са од ред ба ма Ар ху ске кон вен ци је и да ва ња ми шље ња о на цр ти ма 
пре про це ду ре усва ја ња. Ме ха ни зам би чи ни ли за по сле ни у ми ни-
стар ству над ле жном за по сло ве жи вот не сре ди не и у дру гим за ин-
те ре со ва ним ми ни стар стви ма и др жав ним ин сти ту ци ја ма, не за ви-
сни екс пер ти, пред став ни ци удру же ња и дру гих за ин те ре со ва них 
стра на. 

У све за ко не ко ји се ти чу жи вот не сре ди не је по треб-
но угра ди ти по себ не ме ре да би се про пу сти или кр ше ње пра ва 



из ло же них у Ар ху ској кон вен ци ји пред у пре ди ли или све ли на нај-
ма њу мо гу ћу ме ру. 

2) Ме ре ко је се од но се на ин фор ми са ње јав но сти и раз ви ја ње 
све сти. Је дан од кључ них за да та ка је и из ра да све о бу хват ног при-
руч ни ка о пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не сре ди не 
ко ји би био лак за ко ри шће ње; тај при руч ник би тре ба ло да бу де 
ла ко до сту пан и ши ро ко ди стри бу и ран. Та ко ђе, сај то ви на ко ји ма 
се на ла зе ин фор ма ци је о пра ву на прав ну за шти ту тре ба да бу ду 
зна чај но уна пре ђе ни у сми слу ла ко ће ко ри шће ња, до ступ но сти, 
про фе си о нал но сти ди зај на и тач но сти ин фор ма ци ја. Тре ба по ја ча-
ти на по ре на пла ну раз ви ја ња све сти нај ши ре јав но сти и ор га на 
јав не вла сти, на ро чи то на ло кал ном ни воу и у суд ству.

Све пре по ру че не ме ре би тре ба ло пред у зи ма ти и спро во ди-
ти бли ско са ра ђу ју ћи са удру же њи ма. Ефи ка сност и де ло твор ност 
спро во ђе ња тих ме ра ће олак ша ти на по ре да се за ко ни Ре пу бли ке 
Ср би је ко ји се ти чу жи вот не сре ди не ускла де са прав ном те ко ви-
ном ЕУ ко ја се од но си на жи вот ну сре ди ну, а ко ја је ускла ђе на са 
зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је. 

Да би спро во ђе ње тре ћег сту ба Ар ху ске кон вен ци је би ло 
успе шно, би ће та ко ђе по треб на и кон ти ну и ра на по др шка ме ђу на-
род не за јед ни це. 

11. Про це на фи нан сиј ских сред ста ва за ре а ли за ци ју  
Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је

Сред ства за ре а ли за ци ју Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске 
кон вен ци је ће би ти обез бе ђе на у окви ру оби ма За ко ном о бу џе ту 
опре де ље них сред ста ва за фи нан си ра ње Ми ни стар ства жи вот не 
сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња у на ред ном пе ри о ду. 
Осим обез бе ђе ња бу џет ских сред ста ва, пред ви ђа се фи нан си ра ње 
ак тив но сти и из сред ста ва стра них до на ци ја.  

12. Ак ци о ни план за спро во ђе ње Стра те ги је за при ме ну  
Ар ху ске кон вен ци је 

Ак ци о ни план за спро во ђе ње Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске 
кон вен ци је је од штам пан уз ову стра те ги ју и чи ни њен са став ни 
део.

 13. За вр шна од ред ба 

Ову стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 021-9528/2011-1 
У Бе о гра ду, 29. де цем бра 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

ПРИ ЛОГ

АК ЦИ О НИ ПЛАН ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ  
ЗА ПРИ МЕ НУ АР ХУ СКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

1. Ана ли за пред но сти, сла бо сти, мо гућ но сти и опа сно сти  
спро во ђе ња Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње Стра те ги је  

за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је у Ре пу бли ци Ср би ји 

– Пред но сти
 – У не ким обла сти ма, при ме на Ак ци о ног пла на за спро во-

ђе ње Стра те ги је за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је (у да љем тек сту: 
Ак ци о ни план) је от по че ло не што пре по твр ђи ва ња Ар ху ске кон-
вен ци је; при том је при о ри тет да се на ста ви са при ме ном до бре 
прак се ко ја да је ре зул та те и да се она про ши ри на све ни вое у др-
жа ви.

 – У по сто је ће стра те шке по ли тич ке до ку мен те су већ угра ђе-
ни мно ги ци ље ви ре ле вант ни за Ар ху ску кон вен ци ју

 – По сто је ћи за ко ни и про пи си из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не и ГМО пред ста вља ју до бру осно ву за да ље ускла ђи ва ње 
са зах те ви ма Ар ху ске кон вен ци је.

 – Осно ва на је Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, пре ко 
ко је се оства ру је ре дов на са рад ња са EIONET-ом и ЕЕА пре при-
сту па ња Европ ској уни ји што пру жа мо гућ но сти да се из у чи прак-
са ЕУ и да се упо зна са зах те ви ма ЕУ. 

 – По сто ји гру па до бро обра зо ва них струч ња ка за за шти ту 
жи вот не сре ди не ко ји су по све ће ни свом по зи ву. 

 – Име но ван је По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и 
за шти ту по да та ка о лич но сти, ње го ва кан це ла ри ја по ста је све ефи-
ка сни ја у свом ра ду.

 – Ус по ста вљен је суд ски си стем и омо гу ће но од ви ја ње аде-
кват ног по ступ ка за оства ри ва ње пра ва на прав ну за шти ту. 

– Сла бо сти
 – Ад ми ни стра тив ни ка па ци те ти су не до вољ ни (на ро чи-

то ка да је реч о спро во ђе њу за ко на и про пи са из обла сти за шти-
те жи вот не сре ди не), а по сто ји и ма њак ка дро ва у ин сти ту ци ја ма 
над ле жним за за шти ту жи вот не сре ди не. По треб но је оја ча ти ка-
па ци те те за при ме ну и на ме та ње спро во ђе ња за ко на.

 – Не до ста так по ли тич ке по др шке.
 – Ни зак ни во све сти пред став ни ка свих за ин те ре со ва них 

стра на, од нај ши ре јав но сти, до над ле жних ор га на.
 – Дру штве ни и еко ном ски про бле ми има ју при о ри тет у од-

но су на пи та ња обла сти за шти те жи вот не сре ди не и при о ри те те 
Ар ху ске кон вен ци је. 

 – Удру же ња су сла ба, не ма ју до вољ но за по сле них, а они ко ји 
у њи ма ра де ни су до вољ но об у че ни. 

 – Ин фор ма ци о ни си стем ни је до вољ но раз ви јен и у ње му не-
до ста ју по да ци (ко ји се од но се, на при мер, на тран спорт, опера-
тивнo пра ће ње или кли мат ске про ме не).

 – Не до ста ју и не ки сек тор ски за ко ни и под за кон ска ак та нео-
п ход на за опе ра тив ну при ме ну по сто је ћих за ко на, а по сто је ћа 
струк ту ра је су ви ше сла ба да би се обез бе ди ло од го ва ра ју ће функ-
ци о ни са ње си сте ма (на при мер не до вољ но су де фи ни са не над ле-
жно сти ин сти ту ци ја и ме то до ло ги ја ко ја се ти че про це ду ра), а то 
чи ни да си стем бу де скуп и не е фи ка сан.

 – Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не ни је не за ви сна ин-
сти ту ци ја. Ста тус аген ци је је ре гу ли са ну скла ду са За ко ном о за-
шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04).

 – При вре ди не до ста је ка па ци те та у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не. 

– Мо гућ но сти ко је је по треб но ис ко ри сти у бу дућ но сти 
 – При сту па ње ЕУ и тран спо зи ци ја за ко на. 
 – Из ра да ак ци о ног пла на (већ су у ве ли кој ме ри раз ви је ни у 

по је ди ним обла сти ма) и пре ла зак у фа зу спро во ђе ња пла но ва при-
ме њу ју ћи сле де ће прин ци пе: 

а) од ре ди ти при о ри тет не ак тив но сти да би се пр во укло ни-
ле нај ве ће пре пре ке ефи ка сном функ ци о ни са њу си сте ма (т.ј. де-
фи ни са ње тер ми на, ускла ђи ва ње по сто је ћих од ре да ба, до но ше ње 
по треб них под за кон ских ака та);

б) исто вре ме но узе ти у об зир зах те ве ЕУ на пла ну за ко но-
дав ства; 

 – При ли ком ана ли зе ускла ђе но сти за ко но дав ства са Ар ху ском 
кон вен ци јом и фор му ли са ња за ко но дав них ре ше ња нео п ход но 
је во ди ти ра чу на о по тре би ускла ђи ва ња са од ред ба ма ди рек ти ве 
2003/4/ЕЗ о при сту пу јав но сти ин фор ма ци ја ма о жи вот ној сре ди ни 
и ди рек ти ве 2003/35/ЕЗ о уче шћу јав но сти у пра вље њу пла но ва и 
про гра ма из обла сти жи вот не сре ди не и прав ној за шти ти.

 – Бо ље ис ко ри шћа ва ње са рад ње са ЕЕА/EIONET-ом ра ди 
пре у зи ма ња до бре прак се и при ме не ефи ка сних и јеф ти них ре ше-
ња; уче шће у дру гим ме ђу на род ним ак тив но сти ма као што су ини-
ци ја ти ве IN SPI RE и GMES. 

 – По ве зи ва ње при ме не Ар ху ске кон вен ци је са дру гим ме ђу-
на род ним спо ра зу ми ма.

 – По ве зи ва ње при ме не Ар ху ске кон вен ци је са на по ри ма на 
пла ну де мо кра ти за ци је. 

 – Ја ча ње уло ге удру же ња, по себ но пре ко ре ги о нал них Ар хус 
цен та ра, да би се пру жи ла по др шка ефи ка сном про це су при сту па-
ња и при ме ни Ар ху ске кон вен ци је. 

 – Од лу чи ва ње у ко јим обла сти ма ве за ним за Ар ху ску кон вен-
ци ју тре ба при ме ни ти ак ти ван и ино ва ти ван при ступ и пре у зе ти 
во де ћу уло гу. 

 – Ис ко ри шћа ва ње са рад ње у про це су при сту па ња ЕУ кроз 
ре ви зи ју и да ље уна пре ђи ва ње ре ле вант них за кон ских ре ше ња, уз 
њи хо ву при ме ну и на ме та ње спро во ђе ња. 



 – Ак ци о ни план омо гу ћа ва бо ље ко ри шће ње и при ступ 
европ ским и ме ђу на род ним фи нан сиј ским сред стви ма. 

 – Ја ча ње суд ског си сте ма и обез бе ђи ва ње аде кват ног пра ва 
на прав ну за шти ту. 

– Опа сно сти до ко јих мо же до ћи у бу дућ но сти 
 – Про цес при сту па ња ЕУ мо же би ти успо рен. 
 – Ком плек сност ре ше ња мо же по не кад од ло жи ти им пле мен-

та ци ју. Тре ба на пра ви ти тран спа рен тан ак ци о ни план ко ји пред-
ви ђа при ме ну ко рак по ко рак да би се из бе гло од би ја ње ши ро ко 
де фи ни са них, ком плек сних и зах тев них за да та ка. 

 – Раз ви ја ње све сти је основ ни зах тев, а свест јав но сти и оних 
ко ји до но се по ли тич ке од лу ке је на ни ском ни воу. 

 – Суд ски си стем тре ба уре ди ти да до при не се ефи ка сној при-
ме ни од ре да ба Ар ху ске кон вен ци је. 

 – У вре ме еко ном ске кри зе, др жав не ин сти ту ци је не мо гу да 
функ ци о ни шу пу ним ка па ци те том. 

 – Не до ста так ва лид них и ква ли тет них по да та ка о жи вот ној 
сре ди ни мо же оте жа ти оства ри ва ње пра ва на при ступ ин фор ма ци-
ја ма; ако не по сто ји ква ли те тан си стем у до ме ну по да та ка, зах те ви 
јав но сти и за ин те ре со ва не јав но сти мо гу би ти по гре шно про ту ма-
че ни. 

 – У да том тре нут ку не ма по ли тич ке во ље да се уна пре де ре-
ле вант на за кон ска ре ше ња. 

2. Ци ље ви, прин ци пи и при о ри те ти Ак ци о ног пла на

Ци ље ви Ак ци о ног пла на Ре пу бли ке Ср би је су уско ве за ни за 
ци ље ве Ар ху ске кон вен ци је. Они та ко ђе од ра жа ва ју тре нут ну си-
ту а ци ју у ко јој се зе мља на ла зи у про це су при сту па ња ЕУ. План је 
на пра вљен та ко да се са при ме ном мо же по че ти од мах, без да ље 
ана ли зе, али у исто вре ме зах те ва до дат ну ана ли зу пи та ња ве за них 
за жи вот ну сре ди ну и дру гих пи та ња ко ја ће усле ди ти, као и на-
ста вак раз во ја на осно ву ду го роч них ци ље ва, ре ша ва ње ши рих пи-
та ња, као што су про цес при сту па ња ЕУ, про стор ни ни вои и дру ги 
сек то ри. Овај про цес та ко ђе зах те ва стал но пра ће ње и уна пре ђи ва-
ње. Пр ва фа за је ускла ђи ва ње Ак ци о ног пла на са тре нут ним ста-
ту сом пла на за при сту па ње ЕУ да би се обез бе ди ла уса гла ше ност 
и хар мо ни зо ва ли ре зул та ти. Основ ни усло ви за от по чи ња ње про-
це са су из ло же ни у овом до ку мен ту.

Сле де прин ци пи на осно ву ко ји се од ре ђу ју при о ри те ти Ак-
ци о ног пла на у на ред них не ко ли ко го ди на:

 – Од мах за по че ти јед но став не, еко но мич не, основ не ак тив-
но сти; укљу чи ти јав ност и дру ге за ин те ре со ва не стра не у про це-
се до но ше ња од лу ка, вр ши ти еду ка ци ју (ко ри сти ти мо гућ но сти 
TWIN NING про јек та, TA I EX-A и сл.) и раз ви ја ти свест о ци ље ви-
ма Ар ху ске кон вен ци је и пра ви ма ко ја из ње про ис ти чу. 

 – Ко ри сти ти са да шњу си ту а ци ју као осно ву за да љи раз вој 
и пред но сти ко је она пру жа; већ по сто ји основ на плат фор ма за 

функ ци о ни са ње ко ја омо гу ћа ва да ље уна пре ђе ње и по пу ња ва ње 
по сто је ћих ру па. 

 – Од ре ди ти ак тив но сти та ко да се оне мо гу, по до би ја њу пр-
вих ре зул та та, ла ко ин те гри са ти у про цес при сту па ња ЕУ ка да 
пре го во ри бу ду за по че ти. 

 – Ана ли зи ра ти ак тив но сти у пре ко гра нич ном и ме ђу на род-
ном кон тек сту и ус по ста ви ти по треб не ве зе. 

 – На сто ја ти да се одр жи ко рак са раз во јем елек трон ских си-
сте ма. 

Оде љак В.1:  По моћ и да ва ње упут ста ва јав но сти, еду ка ци ја и 
раз ви ја ње све сти јав но сти о Ар ху ској кон вен ци ји

На ци о нал ни Ар хус пор тал <http://www.aar hus.be> (Бел ги ја) 
Циљ овог бел гиј ског пор та ла је да пру жи јав но сти ин фор ма ци је из 
пр ве ру ке о Ар ху ској кон вен ци ји и пра ви ма јав но сти у окви ру кон-
вен ци је. То је за јед нич ка ини ци ја ти ва фе де рал них и ре ги о нал них 
ор га на вла сти за ду же них за за шти ту жи вот не сре ди не.
По гле да ти и оде љак Б.9 у ко јој је опи са на уло га хр ват ских удру
же ња у спро во ђе њу Ар ху ске кон вен ци је.

– Механизми за пра ће ње 
Ак ци о ни план је осми шљен та ко да бу де флек си би лан у сми-

слу мо гућ но сти да се вре ме ном ре ви ди ра и да бу де по ве зан са раз-
во јем по ли тич ких про це са. У Ак ци о ном пла ну се пред ла жу ме ха-
ни зми за по сти за ње тог ци ља, као и за пра ће ње ефе ка та, при ме не 
и по тре бе за вр ше њем ре ви зи је. 

У Ак ци о ном пла ну се пред ла жу сле де ћа сред ства и ме ха ни зми: 
 – Вла да и удру же ња тре ба да ода бе ру гру пе ин ди ка то ра за 

ме ре ње ни воа спро во ђе ња Ак ци о ног пла на, као и ре зул та та ње го-
ве при ме не;

 – Ода бир ин ди ка то ра за ме ре ње успе шно сти спро во ђе ња Ак-
ци о ног пла на; 

 – Из ра да та бе ле ускла ђе но сти ко ју тре ба ре дов но ажу ри ра ти 
(на при мер, сва ке две го ди не) и про ши ри ва ти по по тре би да би се 
од но си ла на ди рек ти ве ЕУ и дру ге за ко не; 

 – Ор га ни зо ва ње и одр жа ва ње кон фе рен ци ја на ме ње них ши-
ро ком кру гу за ин те ре со ва них стра на да би се пра ти ло ка ко раз ли-
чи ти ак те ри и ко ри сни ци спро во де Ак ци о ни план; пру жа ње по мо-
ћи и упут ста ва за им пле мен та ци ју пу тем раз ме не при ме ра до бре 
прак се и ди ску си о них фо ру ма;

 – Вла да и удру же ња тре ба да под но се из ве шта је и да ин фор-
ма ци је чи не до ступ ним на Ин тер не ту;  

 – Под но ше ње из ве шта ја се кре та ри ја ту Ар ху ске кон вен ци је;
 – Одва ја ње сред ста ва из бу џе та за по тре бе спро во ђе ња ак тив-

но сти; и
 – На ста вак пру жа ња фи нан сиј ске по мо ћи Вла ди и удру же њи-

ма за пра ће ње ак тив но сти. 













































































































































































АНЕКС 4 
Ин сти ту ци је над ле жне за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је  

у Ре пу бли ци Ср би ји

Сле ди опис за да та ка и ду жно сти глав них ин сти ту ци ја и дру-
гих те ла над ле жних за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је на на ци о нал-
ном, ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу. 

Ре ле вант ним устав ним од ред ба ма (члан 97) де фи ни са на је 
над ле жност Ре пу бли ке Ср би је, док је од ред ба ма ко је се од но се на 
струк ту ру ор га на вла сти де фи ни са на над ле жност На род не скуп-
шти не (члан 99), Вла де (члан 123), ауто ном них по кра ји на (члан 
183) и оп шти на (члан 190). По ред то га, Уста вом Ре пу бли ке Ср би-
је је де фи ни са но пра во на прав ну по моћ (члан 67),58 над ле жност 
Устав ног су да (члан 127), и др.

НАД ЛЕ ЖНОСТ РЕ ПУ БЛИ КЕ
Над ле жност Ре пу бли ке де фи ни са на је чла ном 97. Уста ва Ре-

пу бли ке Ср би је и у скла ду са овом од ред бом Ре пу бли ка Ср би ја 
уре ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло-
бо да и пра ва гра ђа на; устав ност и за ко ни тост; по сту пак пред су-
до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма; од го вор ност и санк ци је за 
по вре ду сло бо да и пра ва гра ђа на утвр ђе них Уста вом и за по вре ду 
за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та; ам не сти је и по ми ло ва ња 
за кри вич на де ла; одр жи ви раз вој; си стем за шти те и уна пре ђе ња 
жи вот не сре ди не; за шти ту и уна пре ђи ва ње биљ ног и жи во тињ
ског све та.

Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног 
пла ни ра ња (МЖСРПП)59

Ово ми ни стар ство има сле де ће оба ве зе ко је се ти чу сва три 
сту ба Ар ху ске кон вен ци је:

а) Оба ве зе из чл. 4. и 5. Ар ху ске кон вен ци је су у нај у жој ве зи 
са над ле жно сти ма Ми ни стар ства про пи са ним чла ном 16. За ко на 
о ми ни стар стви ма, од но сно ре ле вант ним од ред ба ма За ко на о сло-
бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, укљу чу ју ћи и 
за шти ту и одр жи ви раз вој при род них бо гат ста ва, ин спек циј ски 
над зор, из ра ду про гра ма ис тра жних ра до ва у обла сти основ них 
ге о ло шких ис тра жи ва ња ко ја се од но се на одр жи во ко ри шће ње 
при род них ре сур са, а за под зем не во де и де таљ них ис тра жних ра-
до ва; за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не; за шти ту при ро де; 
за шти ту озон ског омо та ча; пра ће ње кли мат ских про ме на; пре ко-
гра нич но за га ђе ње ва зду ха и во де; ра ну на ја ву уде са; за шти ту од 
бу ке и ви бра ци ја; за шти ту од јо ни зу ју ћег и не јо ни зу ју ћег зра че-
ња; упра вља ње про из вод њом и про ме том отро ва и дру гих опа сних 
ма те ри ја, из у зев дро га и пре кур со ра; упра вља ње хе ми ка ли ја ма; 
упра вља ње от па дом (из у зев ра ди о ак тив ним от па дом); одо бра ва-
ње пре ко гра нич ног про ме та от па да и за шти ће них биљ них и жи во-
тињ ских вр ста; као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном;

б) Оба ве зе ко је се ти чу чла на 6. Ар ху ске кон вен ци је про пи са-
не су За ко ном о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; 

в) Део оба ве зе ко је се од но се на члан 7. Ар ху ске кон вен ци је 
про пи са не су За ко ном о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну;  

г) Део оба ве за ко је се од но се на члан 8. Ар ху ске кон вен ци је 
про пи са не су За ко ном о ми ни стар стви ма, од но сно По слов ни ком 
Вла де и По слов ни ком На род не скуп шти не; 

д) Део оба ве за ко је про из и ла зе из чла на 9. Ар ху ске кон вен-
ци је про пи са не су За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не, За ко ном 
о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и За ко ном о ин те гри са ном 
спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не.

По ред то га, МЖСРПП оба вља и по сло ве др жав не упра ве 
ко ји се од но се на про стор но пла ни ра ње и  ур ба ни зам; утвр ђи ва-
ње усло ва за из град њу обје ка та; уре ђи ва ње стам бе них од но са и 
стам бе ног по сло ва ња; гра ђе ви нар ство; гра ђе вин ско зе мљи ште; 
ко му нал ну ин фра струк ту ру и ко му нал не де лат но сти; по сло ве ин-
же њер ске ге о де зи је; ин спек циј ски над зор у обла сти ур ба ни зма, 
гра ђе ви на и ко му нал не ин фра струк ту ре, као и дру ге по сло ве од-
ре ђе не за ко ном.
 – – – – – – – – – – – – –
58 Правну помоћ пружају адвокатура, као самостална и независна служба, и службе 

правне помоћи које се оснивају у јединицама локалне самоуправе, у складу са 
законом (члан 67, став 2)

59  http://www ekoplan gov rs/src/index php

Са ста но ви шта ин сти ту ци о нал них ка па ци те та Ми ни стар ства 
(на ро чи то де ла ко ји се не по сред но ба ви пи та њи ма уче шћа јав но-
сти) про це њу је се да по сто ји по тре ба да у окви ру МЖСРПП по-
сто ји тач ка за кон такт и од го ва ра ју ћи си стем ко ји би омо гу ћио 
за ин те ре со ва ним стра на ма при ступ ин фор ма ци ја ма у пи са ној 
фор ми, као и ба зи по да та ка, што би отво ри ло мо гућ ност уви да 
у до ку мен те у елек трон ској фор ми. Ово је на ро чи то ва жно има-
ју ћи у ви ду обим по сла у Ми ни стар ству, По кра јин ском се кре та-
ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, 
над ле жним ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве,  као и чи ње ни цу да је у 
Сек то ру за пла ни ра ње и упра вља ње, уче шће јав но сти укљу че но у 
спро во ђе ње про це ду ра по осно ву го то во свих за ко на.

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не (АЗЖС)60

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не Ср би је, као ор ган упра-
ве у са ста ву Ми ни стар ства жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор-
ног пла ни ра ња, оба вља по сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на: 

 – раз вој, ускла ђи ва ње и во ђе ње на ци о нал ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма за шти те жи вот не сре ди не (пра ће ње ста ња чи ни ла ца жи-
вот не сре ди не, кроз ин ди ка то ре жи вот не сре ди не; ре ги стар за га ђу-
ју ћих ма те ри ја и др.); 

 – спро во ђе ње др жав ног праћењa ква ли те та ва зду ха и во да, 
укљу чу ју ћи спро во ђе ње про пи са них и уса гла ше них про гра ма за 
кон тро лу ква ли те та ва зду ха, по вр шин ских во да и под зем них во да, 
пр ве из да ни и па да ви на; 

 – упра вља ње На ци о нал ном ла бо ра то ри јом; 
 – при ку пља ње, об је ди ња ва ње и об ра ду по да та ка о жи вот ној 

сре ди ни, из ра ду из ве шта ја о ста њу жи вот не сре ди не и спро во ђе њу 
по ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не; 

 – раз вој про це ду ра за об ра ду и про це ну по да та ка о жи вот ној 
сре ди ни; 

 – во ђе ње по да та ка о нај бо љим до ступ ним тех ни ка ма и прак-
са ма и њи хо вој при ме ни у обла сти за шти те жи вот не сре ди не; и

 – са рад њу са Европ ском аген ци јом за за шти ту жи вот не сре ди не 
(ЕЕА) и Европ ском мре жом за ин фор ма ци је и по сма тра ње у обла сти 
жи вот не сре ди не (EIONET), као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. 

Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не има оба ве зу ус по ста-
вља ња Ин те грал ног ре ги стра за га ђи ва ча у скла ду са За ко ном о ми-
ни стар стви ма, За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не, Пра вил ни ком 
о ме то до ло ги ји за из ра ду на ци о нал ног и ло кал ног ре ги стра из во ра 
за га ђи ва ња, као и ме то до ло ги ји за вр сте, на чи не и ро ко ве при ку-
пља ња по да та ка. У окви ру Аген ци је за за шти ту жи вот не сре ди не 
спро во ди се низ ак тив но сти ве за них за ус по ста вља ње ин те гри са-
ног  ин фор ма ци о ног си сте ма о жи вот ној сре ди ни. То се, пре све га, 
од но си на до но ше ње по треб них под за кон ских ака та, као и спро во-
ђе ње ни за про је ка та „ко ји има ју за јед нич ки циљ фор ми ра ње мре же 
ин сти ту ци ја ко је се ба ве пра ће њем аспе ка та жи вот не сре ди не”.61

У то ку је ре а ли за ци ја На ци о нал ног EIONET про јек та, ко ји 
фи нан си ра Европ ска уни ја. У АЗЖС се про це њу је да у по гле ду 
опре мље но сти ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма и 
струч но сти по сто је ћих ка дро ва не ма пре пре ка за им пле мен та ци ју 
Ар ху ске кон вен ци је са ста но ви шта над ле жно сти ове Аген ци је, ме-
ђу тим по треб но је по ве ћа ти број из вр ши ла ца због но вих оба ве за. 
Ви ше пу та је на зна че но и у из ве шта ји ма Европ ске ко ми си је да је 
ма њак ка дро ва је еви ден тан. Има ју ћи у ви ду по сто је ће и пла ни ра-
не по сло ве Аген ци је, по ве ћа ње бро ја за по сле них је пред у слов за 
пре у зи ма ње би ло ка квих но вих из ра зи то зах тев них оба ве за.

Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не62

Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не осно ван је на осно ву За ко на 
о за шти ти жи вот не сре ди не. Ци ље ви Фон да су обез бе ђи ва ње фи нан-
сиј ских сред ста ва за под сти ца ње ре ша ва ња про бле ма жи вот не сре-
ди не, од но сно уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји.  

Аген ци ја за хе ми ка ли је63

Аген ци ја је осно ва на 2009. го ди не на осно ву За ко на о хе ми-
ка ли ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09), с ци љем ства ра-
ња ад ми ни стра тив них усло ва ко ји га ран ту ју без бед но упра вља ње 
хе ми ка ли ја ма и би о цид ним про из во ди ма. Над ле жност Аген ци је 
од но си се и на до но ше ње под за кон ских ака та за спро во ђе ње За-
ко на о хе ми ка ли ја ма и За ко на о би о цид ним про из во ди ма. Аген-
ци ја пру жа ре ле вант не ин фор ма ци је и струч на упут ста ва, спро-
во ди ак тив но сти ко ји ма ин фор ми ше јав ност о ути ца ју хе ми ка ли ја 
по здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну, из ра ђу је про јек те ко ји ма се 
пра ти ста вља ње хе ми ка ли ја и спре ча ва њи хо во ко ри шће ње уко ли-
ко има ју ште тан ути цај по здра вље љу ди и/или жи вот ну сре ди ну. 
Она та ко ђе во ди Ин те гри са ни ре ги стар хе ми ка ли ја и са ра ђу је са 
Европ ском аген ци јом за хе ми ка ли је.
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Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну 
си гур ност64

Осно ва на је од лу ком Вла де, а на осно ву чла на 5. ста ва 1. За-
ко на о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња и о ну кле ар ној си гур но сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09). Аген ци ја је, из ме ђу оста-
лог, над ле жна за оба вља ње сле де ћих по сло ва: во ђе ње цен трал не 
еви ден ци је о ну кле ар ним објек ти ма, ну кле ар ним ма те ри ја ли ма и 
ра ди о ак тив ном от па ду и кон тро ла еви ден ци ја ко је во де ко ри сни-
ци; фор ми ра ње и одр жа ва ње ба зе по да та ка (цен трал ни ре ги стар) о 
из во ри ма јо ни зу ју ћих зра че ња и ко ри сни ци ма тих из во ра, про фе-
си о нал но из ло же ним ли ци ма, као и о дру гим по да ци ма од зна ча ја 
за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња, ра ди ја ци о ну и ну кле ар ну си-
гур ност и без бед ност; пра ће ње оби ма и про ме не ни воа ра ди о ак-
тив но сти и оце њи ва ње ње ног ути ца ја на ста нов ни штво и жи вот ну 
сре ди ну и с тим у ве зи на ла га ње спро во ђе ња по треб них ме ра и 
пра ће ње њи хо вог из вр ша ва ња; об ја вљи ва ње го ди шњег из ве шта ја 
о ни воу из ла га ња ста нов ни штва јо ни зу ју ћим зра че њи ма у Ре пу-
бли ци Ср би ји; до ста вља ње сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, над-
ле жним др жав ним ор га ни ма и Ме ђу на род ној аген ци ји за атом ску 
енер ги ју ин фор ма ци ја од зна ча ја за ра ди ја ци о ну и ну кле ар ну си-
гур ност и без бед ност;

Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во-
до при вре де65

У скла ду са За ко ном о ми ни стар стви ма, Ми ни стар ство по-
љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де оба вља по сло-
ве др жав не упра ве ко ји се од но се на: раз вој по ли ти ке и стра те ги је 
у обла сти  по љо при вре де и пре храм бе не ин ду стри је. Ми ни стар-
ство је та ко ђе над ле жно за пред ла га ње си стем ских ре ше ња и ме ра 
за шти те при уво зу по љо при вред них и пре храм бе них про из во да; 
за шти ту и ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта; про из вод њу 
аграр них ин пу та за по љо при вред ну и пре храм бе ну ин ду стри-
ју, си стем тр жи шних ин фор ма ци ја у по љо при вре ди; утвр ђи ва ње 
сте пе на ис пу ње но сти усло ва, про це ну ри зи ка и спро во ђе ње ме ра 
кон тро ле ве за них за би о ло шку си гур ност код огра ни че не упо тре-
бе, уво ђе ња у про из вод ни ци клус, ста вља ња у про мет и уво за ге-
не тич ки мо ди фи ко ва них ор га ни за ма (ГМО); очу ва ње и одр жи во 
ко ри шће ње биљ них и жи во тињ ских ге не тич ких ре сур са ко ји се 
ко ри сте у по љо при вре ди и про из вод њи хра не, ус по ста вља ње и 
во ђе ње ин фор ма ци о ног си сте ма о по љо при вред ном зе мљи шту у 
Ре пу бли ци Ср би ји.

Ор га ни упра ве у са ста ву Ми ни стар ства по љо при вре де, тр го-
ви не, шу мар ства и во до при вре де:

Сек тор за по љо при вред ну ин спек ци ју и фи то са ни тар на ин-
спек ци ја у окви ру Упра ве за за шти ту би ља, оба вља ин спек циј ске 
по сло ве у скла ду са за ко ном.

Упра ва за ве те ри ну оба вља по сло ве др жав не упра ве и струч-
не по сло ве ко ји се од но се на: здрав стве ну за шти ту и до бро бит 
жи во ти ња, без бед ност хра не и за шти ту по тро ша ча; обез бе ђи ва ње 
си сте ма за упра вља ње ри зи ци ма у про из вод њи и про ме ту хра не и 
про из во да жи во тињ ског по ре кла и хра не за жи во ти ње; ре ги стра-
ци ју и одо бра ва ње обје ка та; ве те ри нар ско -са ни тар ну кон тро лу у 
про из вод њи и про ме ту жи во ти ња, про из во да, си ро ви на и спо ред-
них про из во да жи во тињ ског по ре кла, ре про дук тив ног ма те ри ја ла 
и дру гих ор га ни за ма и пред ме та ко ји ма се мо же пре не ти за ра зна 
бо лест, као и хра не за жи во ти ње, не шко дљи во укла ња ње ле ше ва 
и спо ред них про из во да жи во тињ ског по ре кла, од но сно ве те ри нар-
ску за шти ту жи вот не сре ди не; кон тро лу прoизводње и про ме та 
ве те ри нар ских ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва за упо тре бу у ве-
те ри ни; об је ди ња ва ње си сте ма ба за по да та ка, ре ги ста ра и ве те ри-
нар ских ин фор ма ци о них си сте ма; са рад ња, сер ти фи ка ци ја и кон-
тро ла у ме ђу на род ном про ме ту и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Упра ва за за шти ту би ља оба вља по сло ве др жав не упра ве 
и струч не по сло ве ко ји се од но се на за шти ту би ља од бо ле сти и 
ште то чи на; уну тра шњи и спољ ни про мет; кон тро лу сред ста ва за 
за шти ту би ља; про из вод њу и ре ги стра ци ју сред ста ва за за шти ту 
би ља и ис хра ну би ља, као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.
 – – – – – – – – – – – – –
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Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де  оба вља по сло ве др жав не упра ве и 
струч не по сло ве ко ји се од но се на: по ли ти ку во до при вре де; ви ше на-
мен ско ко ри шће ње во да; во до снаб де ва ње (из у зев ди стри бу ци је во де); 
за шти ту од во да; спро во ђе ње ме ра за шти те во да и план ску ра ци о на ли-
за ци ју по тро шње во де; уре ђе ње до ма ћих вод них ре жи ма; пра ће ње и 
одр жа ва ње пре ко гра нич них ре жи ма во да. За оба вља ње во до при вред-
не де лат но сти осно ва но је јав но во до при вред но пред у зе ће „Ср би ја во-
де” а од ре ђе не над ле жно сти у обла сти во до при вре де су пре не те на АП 
Вој во ди ну на осно ву За ко на о утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти 
Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не. Фор ми ра но је и јав но во до при вред-
но пред у зе ће „Во де Вој во ди не”. Та два пред у зе ћа га зду ју и ра де са 
вод ним ре сур си ма, вод ним зе мљи штем и во до при вред ним објек ти ма. 

Упра ва за шу ме оба вља по сло ве др жав не упра ве и струч не 
по сло ве ко ји се од но се на: по ли ти ку шу мар ства; очу ва ње шу ма; 
као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Ми ни стар ство здра вља66

Ми ни стар ство здра вља оба вља по сло ве др жав не упра ве ко ји се 
из ме ђу оста лог од но се на: си стем здрав стве не за шти те; очу ва ње и 
уна пре ђе ње здра вља гра ђа на и пра ће ње здрав стве ног ста ња и здрав-
стве них по тре ба ста нов ни штва; еви ден ци је у обла сти здрав ства; 
са ни тар ну ин спек ци ју; здрав стве ни и са ни тар ни над зор у обла сти 
за шти те ста нов ни штва од за ра зних и не за ра зних бо ле сти; здрав стве-
ну ис прав ност жи вот них на мир ни ца и пред ме та оп ште упо тре бе у 
про из вод њи и про ме ту; јав но снаб де ва ње ста нов ни штва хи ги јен ски 
ис прав ном во дом за пи ће и дру гим обла сти ма од ре ђе ним за ко ном; 
као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. На ни воу гра да Бе о гра да све 
ин фор ма ци је ко је се од но се на ста ње жи вот не сре ди не, на ме ре ко је 
се пред у зи ма ју за по бољ ша ње ста ња жи вот не сре ди не, или ако се 
ра ди о про це на ма ути ца ја на жи вот ну сре ди ну са струч ног аспек та, 
про ла зе кроз Град ски за вод за јав но здра вље Бе о град, Ин сти тут за 
ме ди ци ну ра да Ср би је „Др Дра го мир Ка ра јо вић” и Ин сти тут за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, a за тим се пре ко Се-
кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не у ви ду Еко ло шког бил те на 
(јед ном ме сеч но) ди стри бу и ра ју на пре ко 300 адре са. 

Ми ни стар ство за ин фра струк ту ру и енер ге ти ку67

Ми ни стар ство за ин фра струк ту ру и енер ге ти ку оба вља по-
сло ве др жав не упра ве у обла сти же ле знич ког, друм ског, вод ног и 
ва зду шног са о бра ћа ја и по сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на 
енер ге ти ку, енер гет ски би ланс Ре пу бли ке Ср би је; нафт ну и га сну 
при вре ду; ну кле ар на енер гет ска по стро је ња.

Аген ци ја за енер гет ску ефи ка сност68

Аген ци ја за енер гет ску ефи ка сност је уста но вље на као по-
себ на ре пу блич ка ор га ни за ци ја на осно ву чла на 146. За ко на о 
енер ге ти ци из 2002. го ди не. Аген ци ја при пре ма пред ло ге ме ра за 
по ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти у по ступ ку при пре ме Стра те ги-
је раз во ја енер ге ти ке и вр ши ду жно сти у ве зи са за шти том жи вот-
не сре ди не и ис ко ри шћа ва њем об но вљи вих из во ра енер ги је. 

Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја69

Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја оба вља по сло-
ве др жав не упра ве ко ји се од но се на: при вре ду и при вред ни раз вој; 
стан дар ди за ци ју; струк тур но при ла го ђа ва ње при вре де; утвр ђи ва ње 
по ли ти ке ин ду стриј ског раз во ја; ана ли зу рас по ло жи вих ре сур са и по-
тен ци ја ла ре ги о на; под сти ца ње ме ђу оп штин ске, ме ђу ре ги о нал не, као 
и пре ко гра нич не са рад ње; и стра те ги ју и по ли ти ку раз во ја ту ри зма.

Ми ни стар ство про све те и на у ке70

Део над ле жно сти овог ми ни стар ства од но си се на про мо ви-
са ње еко ло шког обра зо ва ње и раз ви ја ње све сти јав но сти о пи та-
њи ма ве за ним за жи вот ну сре ди ну; ис тра жи ва ње, пла ни ра ње и 
раз вој пред школ ског, основ ног, сред њег, ви шег и ви со ког обра зо-
ва ња и уче нич ког и сту дент ског стан дар да; до пун ско обра зо ва ње 
де це др жа вља на Ср би је ко ји жи ве у ино стран ству; управ ни над зор 
и струч но-пе да го шки над зор.

Ми ни стар ство  прав де71

Ми ни стар ство прав де оба вља по сло ве др жав не упра ве ко ји 
се од но се на: кри вич но за ко но дав ство и за ко но дав ство о при вред-
ним пре сту пи ма и пре кр ша ји ма; обли га ци о не од но се; по сту пак 
пред су до ви ма (из у зев управ них спо ро ва); ор га ни за ци ју и рад пра-
во суд них ор га на и су до ва за пре кр ша је; из вр ше ње санк ци ја; при-
пре му про пи са о по ступ ку пред Устав ним су дом и прав ном деј ству 
од лу ка Устав ног су да, као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.
 – – – – – – – – – – – – –
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Ми ни стар ство кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног 
дру штва72

Ми ни стар ство кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру-
штва из ме ђу оста лог оба вља по сло ве др жав не упра ве у обла сти 
ин фор ма ци о ног дру штва коjи се од но се на: утвр ђи ва ње по ли ти ке 
и стратегиjе развоjа ин фор ма ци о ног дру штва; при пре му за ко на, 
дру гих про пи са, стан дар да и ме ра у обла сти елек трон ског по сло-
ва ња; ме ре за под сти ца ње ис тра жи ва ња и развоjа у обла сти ин-
фор ма ци о ног дру штва; развоj и уна пре ђе ње ака дем ске, од но сно 
обра зов не и на уч но и стра жи вач ке ра чу нар ске мре же, као и дру ге 
по сло ве од ре ђе не за ко ном. 

Ин сти ту ци је за стан дар ди за ци ју
Не ке од кључ них ин сти ту ци ја над ле жних за стан дар ди за ци ју 

су: Ин сти тут за стан дар ди за ци ју Ср би је (си стем ISO 14000), Акре-
ди та ци о но те ло Ср би је (за по ступ ке сер ти фи ка ци је) и Гру па за 
кон тро лу хра не у окви ру Ми ни стар ства по љо при вре де, тр го ви не, 
шу мар ства и во до при вре де (за ISO 22000:2005, стан дар де без бед-
но сти хра не HA LAL и KOS HER и си стем сер ти фи ка ци је GLO BAL 
G.A.P., Од сек за ор ган ску про из вод њу (за си стем ор ган ских про из-
во да и стан дард ISO 65.). 

Ре пу блич ки за вод за ин фор ма ти ку и ин тер нет73

Ре пу блич ки за вод за ин фор ма ти ку и ин тер нет, као по себ на 
ор га ни за ци ја, оба вља струч не по сло ве и по сло ве др жав не упра ве 
ко ји се од но се на: уна пре ђе ње, раз вој и функ ци о ни са ње ин фор ма-
ци о них си сте ма др жав них ор га на, ло кал не са мо у пра ве и јав них 
слу жби; као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку74

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку оба вља струч не по сло ве ко-
ји се од но се на: до но ше ње про гра ма, ор га ни за ци ју и спро во ђе ње 
ста ти стич ких ис тра жи ва ња, из ра ду ме то до ло ги је, при ку пља ње, 
об ра ду, ста ти стич ку ана ли зу и об ја вљи ва ње ста ти стич ких по да та-
ка; при пре му и до но ше ње је дин стве них ста ти стич ких стан дар да; 
раз вој, одр жа ва ње и ко ри шће ње ре пу блич ких ад ми ни стра тив них и 
ста ти стич ких ре ги ста ра; фор ми ра ње и одр жа ва ње си сте ма на ци о-
нал них ра чу на; са рад њу и струч ну ко ор ди на ци ју са ор га ни ма и ор-
га ни за ци ја ма овла шће ним за вр ше ње ста ти стич ких ис тра жи ва ња; 
са рад њу са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ра ди стан дар ди за ци је и 
обез бе ђи ва ња упо ре ди во сти по да та ка; об ра ду по да та ка ра ди утвр-
ђи ва ња ре зул та та из бо ра и ре фе рен ду ма на ре пу блич ком ни воу, 
као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.  

Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод75

Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод оба вља струч не по-
сло ве и по сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на: ме те о ро ло шки, 
ме те о ро ло шко-ра дар ски, агро ме те о ро ло шки и хи дро ло шки осма-
трач ки и ана ли тич ко-прог но стич ки си стем; си сте мат ска ме те о ро-
ло шка, кли ма то ло шка, агро ме те о ро ло шка и хи дро ло шка ме ре ња и 
осма тра ња; бан ку осмо тре них и из ме ре них хи дро ло шких и ме те-
о ро ло шких по да та ка; пра ће ње, ана ли зи ра ње и прог но зи ра ње ста-
ња и про ме на вре ме на, кли ме и во да, раз вој ме то да, опе ра тив но 
осма тра ње и на ја ву по ја ва не по го да у ат мос фе ри и хи дрос фе ри; 
ва зду хо плов ну ме те о ро ло ги ју; ис тра жи ва ње про це са у ат мос фе ри 
и хи дрос фе ри и раз вој ме то да и мо де ла за прог но зу вре ме на, кли-
ме и во да и мо ди фи ка ци је вре ме на; из ра ду пред ло га за ко ри шће ње 
енер гет ског по тен ци ја ла Сун ца и ве тра; хи дро ме те о ро ло шку по-
др шку реч ној пло вид би; оства ри ва ње и чу ва ње ета ло на и ба жда-
ре ње ме те о ро ло шких и хи дро ло шких ин стру ме на та; са рад њу у 
обла сти ме ђу на род них хи дро ло шких и ме те о ро ло шких ин фор ма-
ци о них си сте ма; из вр ша ва ње ме ђу на род них оба ве за у до ме ну ме-
те о ро ло ги је и хи дро ло ги је, као и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. 
(ви де ти члан 27. За ко на о ми ни стар стви ма). 

Ре пу блич ки ге о дет ски за вод76

Ре пу блич ки ге о дет ски за вод је по себ на ор га ни за ци ја ко ја вр-
ши струч не по сло ве и по сло ве др жав не упра ве ко ји се од но се на: 
др жав ни пре мер,  ка та стар не по крет но сти, ка та стар во до ва, основ-
не ге о дет ске ра до ве, адре сни ре ги стар, то по граф ско-кар то граф ску 
де лат ност, про це ну вред но сти не по крет но сти, ге о дет ско-ка та стар-
ски ин фор ма ци о ни си стем и На ци о нал ну ин фра струк ту ру ге о про-
стор них по да та ка (сход но ди рек ти ви IN SPI RE) и ге о дет ске ра до ве 
у ин же њер ско-тех нич ким обла сти ма .
 – – – – – – – – – – – – –
72  http://www kultura gov rs/
73  http://www rzii gov rs/
74  http://webrzs stat gov rs/axd/index php
75  http://www hidmet gov rs/
76  http: //www rgz gov rs/

За вод за за шти ту при ро де Ср би је77

За вод за за шти ту при ро де Ср би је78 је уста но ва ко ја оба вља 
по сло ве за шти те при ро де и при род них до ба ра ко ја се на ла зе на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, осим по сло ва за шти те при ро де и при-
род них до ба ра ко ја се сво јом по вр ши ном де лом на ла зе на те ри-
то ри ји Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не (члан 1. Ста ту та За во да, 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 73/10).79 

Пре ма од ре да ба чла на 8. Ста ту та, За вод оба вља сле де ће по-
сло ве: при ку пља ње и об ра ду по да та ка о при ро ди и при род ним 
вред но сти ма; пра ће ње ста ња и оце ну очу ва но сти при ро де и сте пе-
на угро же но сти обје ка та ге о на сле ђа, ди вљих вр ста и њи хо вих ста-
ни шта, уче ство ва ње у по ступ ку јав ног уви да ра ди про гла ша ва ња 
за шти ће них при род них до ба ра; из да ва ње ми шље ња на план упра-
вља ња за шти ће ног при род ног до бра, оба вља ње струч них по сло ва 
у по ступ ку из ра де оце не при хва тљи во сти ра до ва и ак тив но сти у 
при ро ди, при пре ма ња и спро во ђе ња про је ка та и про гра ма на за-
шти ће ном при род ном до бру; во ђе ње еви ден ци је о на чи ну и оби му 
ко ри шће ња, као и фак то ри ма угро жа ва ња за шти ће них и стро го за-
шти ће них ди вљих вр ста, при пре ме пе то го ди шњег из ве шта ја о ста-
њу при ро де, за шти ће них при род них до ба ра и еко ло шких мре жа, 
у са рад њи с По кра јин ским за во дом за за шти ту при ро де и дру гим 
струч ним и на уч ним ин сти ту ци ја ма у скла ду са за ко ном; ор га ни зо-
ва ње и ре а ли за ци ја обра зов них про гра ма и про мо тив них ак тив но-
сти, во ђе ње ба зе по да та ка у обла сти за шти те при ро де као де ла је-
дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма Аген ци је за за шти ту жи вот не 
сре ди не; во ђе ње ре ги стра за шти ће них при род них до ба ра и дру гих 
по да та ка од зна ча ја за за шти ту при ро де; оба ве шта ва ње јав но сти о 
при род ним вред но сти ма, за шти ти при ро де и ње ној угро же но сти. 

У За во ду се на гла ша ва нео п ход ност обу ке за по сле них у др-
жав ним ор га ни ма, а на ро чи то ли ца ко ја су не по сред но за ду же на за 
спро во ђе ње Ар ху ске кон вен ци је, као и до дат на еду ка ци ја ли ца из 
удру же ња, ко ја ра де на ус по ста вља њу ме ђу на род не са рад ње, раз ме-
не ис ку ста ва и кон крет не прак се. У За во ду на во де и не ке сво је не до-
стат ке: ка дров ски ка па ци те ти ни су до вољ ни; не до ста так до ку мен-
та ци је; не си сте ма тич ност у при ку пља њу по да та ка и не мо гућ ност 
елек трон ског пре тра жи ва ња ста ри јих по да та ка. Та ко ђе је ука за но да 
је рок од 15 да на за од го во ре на зах тев за при ступ ин фор ма ци ја ма 
од јав ног зна ча ја, ка ко је пред ви ђе но За ко ном о сло бод ном при сту-
пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, су ви ше кра так. Да би се не ки 
зах те ве за при ступ до ку мен ти ма ис пу ни ли на од го ва ра ју ћи на чин, 
јед но став но је по треб но ви ше вре ме на. Не до вољ ни ка па ци те ти др-
жав них ор га на ства ра ју усло ве ко ји во де до зло у по тре бе пра ва на 
при ступ ин фор ма ци ја ма. Мо ра се ре ћи да не ка удру же ња ко ри сте 
уче ста ле и обим не зах те ве за ин фор ма ци ја ма за са мо про мо ци ју. 

СА МО СТАЛ НИ РЕ ПУ БЛИЧ КИ ОР ГА НИ И НЕ ЗА ВИ-
СНА ТЕ ЛА

По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту 
по да та ка о лич но сти80

По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја, као са мо ста лан 
др жав ни ор ган, не за ви стан је у вр ше њу сво је над ле жно сти, ра ди 
оства ри ва ња пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 
ко ји ма рас по ла жу ор га ни јав не вла сти.

Над ле жно сти По ве ре ни ка под ра зу ме ва ју да пра ти по што ва-
ње оба ве за ор га на вла сти утвр ђе них За ко ном о сло бод ном при сту-
пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја и из ве шта ва јав ност и На род ну 
скуп шти ну о то ме; да је ини ци ја ти ву за до но ше ње или из ме не про-
пи са ра ди спро во ђе ња и уна пре ђе ња пра ва на при ступ ин фор ма ци-
ја ма од јав ног зна ча ја; пред ла же ор га ни ма вла сти пред у зи ма ње ме ра 
у ци љу уна пре ђи ва ња њи хо вог ра да уре ђе ног овим за ко ном; пред у-
зи ма ме ре по треб не за обу ку за по сле них у др жав ним ор га ни ма и 
упо зна ва ње за по сле них са њи хо вим оба ве за ма у ве зи са пра ви ма на 
при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја; ре ша ва по жал би про тив 
ре ше ња ор га на вла сти ко ји ма су по вре ђе на пра ва уре ђе на овим за-
ко ном; оба ве шта ва јав ност о са др жи ни овог за ко на, као и о пра ви ма 
уре ђе ним овим за ко ном; По ве ре ник мо же да по кре не по сту пак за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти за ко на и дру гих оп штих ака та.
 – – – – – – – – – – – – –
77  http://www natureprotection org rs/
78 Првобитни Завод је основан Уредбом Владе Републике Србије 30  априла 1948  

године као Завод за заштиту и научно проучавање природних реткости НР 
Србије  Постојећи Завод је основан на основу члана 21  Закона о јавниим служ-
бама („Службени гласник РС”, бр  41/91 и 71/94) и тачке 9, став 3, подтачка 1  
Видети Одлуку о оснивању Завода за заштиту природе Србије („Службени гла
сник РС”, број,  18/10), http://www natureprotection org rs/index php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=85&ltemid?85&lang?cir 

79 На основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине из новембра 2009  
године, АП Војводина прек својих органа, оснива Покрајински завод за заштиту 
природе, ради обављања послова заштите природе и природних добара која се у 
целини налазе на територији АП Војводине

80 http://www poverenik org rs/



Про блем не до вољ них ка па ци те та и про сто ра за рад По ве ре-
ни ка је про блем са ко јим се ова ин сти ту ци ја су о ча ва од свог на-
стан ка 2005. го ди не. То се не га тив но од ра жа ва на рад По ве ре ни ка, 
успо ра ва ре ша ва ње по жал ба ма из ја вље ним По ве ре ни ку због по-
вре де пра ва на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча-
ја, укљу чу ју ћи оне из обла сти жи вот не сре ди не. Овај про блем је 
по стао још ве ћи на кон до би ја ња до дат них, зна чај но ве ћих над ле-
жно сти у обла сти за шти те по да та ка о лич но сти од 1. ја ну а ра 2009, 
као и про ши ре ња над ле жно сти у обла сти сло бод ног при сту па ин-
фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, на кон усва ја ња из ме на за ко на из 
2010. го ди не, ко ји ма су По ве ре ни ку да та из вр шна овла шће ња у 
спро во ђе њу из вр ше ња ре ше ња. 

Та ко ђе по сто ји про блем не до след но сти прав ног си сте ма Ре-
пу бли ке Ср би је у по гле ду ма те ри је сло бод ног при сту па ин фор-
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, на ро чи то, не у са гла ше ност За ко на о 
за шти ти жи вот не сре ди не са За ко ном о сло бод ном при сту пу ин-
фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. О на ве де ним и дру гим пре пре ка ма 
у ра ду По ве ре ник је ре дов но ука зи вао На род ној скуп шти ни кроз 
го ди шње из ве шта је, као и не по сред но и у пи са ној фор ми пред-
став ни ци ма вла де, са пре по ру ка ма за њи хо во ре ша ва ње.81

Ом буд сман (или За штит ник гра ђа на)82

Ом буд сман је овла шћен да кон тро ли ше по што ва ње пра ва 
гра ђа на, да утвр ђу је по вре де учи ње не ак ти ма, рад ња ма или не-
чи ње њем ор га на упра ве, да кон тро ли ше за ко ни тост и пра вил ност 
ра да ор га на упра ве;83 да Вла ди, од но сно Скуп шти ни, под не се ини-
ци ја ти ву за из ме ну или до пу ну за ко на и дру гих про пи са и оп штих 
ака та, ако сма тра да до по вре де пра ва гра ђа на до ла зи због не до ста-
та ка у про пи си ма, да у по ступ ку при пре ме про пи са да је ми шље ње 
Вла ди и Скуп шти ни на пред ло ге за ко на и дру гих про пи са, ако се 
њи ма уре ђу ју пи та ња ко ја су од зна ча ја за за шти ту пра ва гра ђа на 
(члан 18. став 4. За ко на о за штит ни ку гра ђа на). Ом буд сман има 
пра во да по кре не по сту пак пред Устав ним су дом за оце ну устав-
но сти и за ко ни то сти за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та (члан 
19). Ом буд сман та ко ђе има пра во пред ла га ња за ко на из сво је над-
ле жно сти (члан 18. став 1).

Ме ди ја тор
Чла ном 1. За ко на о по сре до ва њу-ме ди ја ци ји („Слу жбе ни гла

сник РС”, број 18/05) про пи са на су пра ви ла по ступ ка по сре до ва-
ња  – ме ди ја ци је у ре ша ва њу спо ро ва. 

НАД ЛЕ ЖНОСТ АУТО НОМ НЕ ПО КРА ЈИ НЕ ВОЈ ВО-
ДИ НЕ

Над ле жност по кра ји не про пи са на је Уста вом Ре пу бли ке Ср-
би је и За ко ном о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не 
Вој во ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/09), као и ре ле вант-
ним про пи си ма у обла сти жи вот не сре ди не.

У скла ду са од ред бом чла на 183. Уста ва, ауто ном не по кра ји-
не, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју пи та ња од по кра јин ског зна ча ја 
у обла сти: про стор ног пла ни ра ња и раз во ја, по љо при вре де, во до-
при вре де, шу мар ства, ло ва, ри бо ло ва, ту ри зма, уго сти тељ ства, ба-
ња и ле чи ли шта, за шти те жи вот не сре ди не, ин ду стри је и за нат ства, 
друм ског, реч ног и же ле знич ког са о бра ћа ја и уре ђи ва ња пу те ва, 
при ре ђи ва ња сај мо ва и дру гих при вред них ма ни фе ста ци ја, про све-
те, спор та, кул ту ре, здрав стве не и со ци јал не за шти те и јав ног ин-
фор ми са ња на по кра јин ском ни воу. Ауто ном не по кра ји не се ста ра-
ју о оства ри ва њу људ ских и ма њин ских пра ва, у скла ду са за ко ном.

Не ко ли ко по кра јин ских ор га на има по се бан зна чај за 
спро во ђе ње Ар ху ске кон вен ци је:

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за-
шти ту жи вот не сре ди не 84

По кра јин ски се ке ра та ри јат за обра зо ва ње, упра ву и на ци о-
нал не за јед ни це85

По кра јин ски се ке ра та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми са ње86

По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство87

 – – – – – – – – – – – – –
81 За више информација о наведеним проблемима упућујемо вас на објављене го-

дишње извештаје који се налазе на сајту Повереника: www poverenik rs, као и на 
Информатор о раду (посебно тачке 9 1 и 10 3 3)

82  http://www ombudsman rs/
83 Овај превид се посебно одражава на законитост и доследност  Заштитник 

грађана није овлашћен да контролише рад Народне скупштине, председника 
Републике, Владе, Уставног суда, судова и јавних тужилаштава  

84 http://www arhiurb vojvodina gov rs/index php?id_menu=6
85 http://www ounz vojvodina gov rs/
86 http://www kultura vojvodina gov rs/
87 http://www psp vojvodina gov rs/

По кра јин ски се кре та ри јат за енер ге ти ку и ми не рал не си ро-
ви не88

По кра јин ски се кре та ри јат за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло-
кал ну са мо у пра ву89

По кра јин ски се ке ра та ри јат за  здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку 
и де мо гра фи ју90

По кра јин ски ом буд сман91

ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА92

Од ред бом чла на 190. Уста ва про пи са но да је оп шти на, пре ко 
сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном: уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње 
и раз вој ко му нал них де лат но сти; уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта и по слов ног про сто ра; ста ра се о из град-
њи, ре кон струк ци ји, одр жа ва њу и ко ри шће њу ло кал них пу те ва и 
ули ца и дру гих јав них обје ка та од оп штин ског зна ча ја; уре ђу је и 
обез бе ђу је ло кал ни пре воз; ста ра се о за до во ља ва њу по тре ба гра-
ђа на у обла сти про све те, кул ту ре, здрав стве не и со ци јал не за шти-
те, де чи је за шти те, спор та и фи зич ке кул ту ре; ста ра се о раз во ју 
и уна пре ђе њу ту ри зма, за нат ства, уго сти тељ ства и тр го ви не; ста ра 
се о за шти ти жи вот не сре ди не, за шти ти од еле мен тар них и дру-
гих не по го да; ор га ни зу је слу жбу прав не по мо ћи гра ђа ни ма (члан 
9. Ар ху ске кон вен ци је); ста ра се о јав ном ин фор ми са њу од ло кал-
ног зна ча ја и обез бе ђу је усло ве за јав но ин фор ми са ње на срп ском 
је зи ку и је зи ку на ци о нал них ма њи на ко ји се ко ри сте на те ри то ри ји 
оп шти не (члан 5. Ар ху ске кон вен ци је); про пи су је пре кр ша је за по-
вре де оп штин ских про пи са; обра зу је ин спек циј ске слу жбе и вр ши 
ин спек циј ски над зор над из вр ше њем про пи са и дру гих оп штих 
ака та из над ле жно сти оп шти не (члан 9. Ар ху ске кон вен ци је); итд.93

Пре ма од ре да ба чла на 22. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, оп-
шти на оба вља по је ди не по сло ве ин спек циј ског над зо ра из обла-
сти, про све те, здрав ства, за шти те жи вот не сре ди не, ру дар ства, 
про ме та ро бе и услу га, по љо при вре де, во до при вре де и шу мар ства 
и дру ге ин спек циј ске по сло ве у скла ду са за ко ном. 

Гра до ви и глав ни град
Пре ма од ре да ба чла на 24. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви град 

вр ши над ле жно сти оп шти не, као и дру ге над ле жно сти и по сло ве 
др жав не упра ве, ко ји су му за ко ном по ве ре ни.

Са ста но ви шта ин сти ту ци о нал них ка па ци те та, про це њу је се 
да су нај зна чај ни ји про бле ми у ве зи са спро во ђе њем Ар ху ске кон-
вен ци је у гра ду Бе о гра ду сле де ћи: Се кре та ри јат за за шти ту жи вот-
не сре ди не не ма ка дров ске ка па ци те те за оба вља ње раз ли чи тих 
ду жно сти, као што су раз вој и спро во ђе ње ак тив но сти усме ре них 
на еду ка ци ју и раз ви ја ње све сти гра ђа на, ус по ста вља ње и одр жа-
ва ње ба за по да та ка или сај то ва и ре дов ног из ве шта ва ња. Тех нич-
ка опре мље ност не од го ва ра по тре ба ма бр зог, од но сно, бла го вре-
ме ног, пру жа ња тра же них ин фор ма ци ја (на при мер, не мо гућ ност 
ко пи ра ња обим не до ку мен та ци је, осим пре ко дру ге слу жбе ); сајт 
Се кре та ри ја та ни је у функ ци ји; ба за по да та ка ни је до ступ на на 
Ин тер не ту. Ка дров ски про бле ми и не до ста так од го ва ра ју ће ин-
фра струк ту ре су зна чај ни про блем и у Ни шу и Вра њу.

Град ска упра ва за за шти ту жи вот не сре ди не гра да Но вог Са-
да сма тра да је, у ци љу уна пре ђе ња усло ва за спро во ђе ње прин ци-
па Ар ху ске кон вен ци је, нео п ход на бо ља ко ор ди на ци ја и раз ме на 
ин фор ма ци ја на свим ни во и ма, по себ но из ме ђу свих су бје ка та за-
шти те жи вот не сре ди не.

Де фи ни са на стра те ги ја у обла сти обра зо ва ња и до дат но 
струч но уса вр ша ва ње би до ве ли до уна пре ђе ња ка ко про це са ра-
да, та ко и ин фор ми са ња јав но сти о за шти ти жи вот не сре ди не. Ја-
ча ње про фе си о нал них ка па ци те та би та ко ђе до при не ло да се обез-
бе ди кре ди би ли тет и по у зда ност.

За во ди за јав но здра вље
Над ле жност за во да за јав но здра вље од но си се на пра ће ње ква-

ли те та ам би јен тал ног ва зду ха у ло кал ној ур ба ној мре жи, агло ме ра ци-
ја и ква ли те та по вр шин ских во да у де лу то ко ва кроз ур ба не сре ди не. 
За во ди пра те хи ги јен ску ис прав ност во де за пи ће, бу ку у жи вот ној 
сре ди ни и ме ре ква ли тет ва зду ха у 27 гра до ва (52 кон трол не тач ке).
 – – – – – – – – – – – – –
88 http://www psemr vojvodina gov rs/
89 http://www region vojvodina gov rs/
90 http://www zdravstvo vojvodina gov rs/
91 http://www ombudsmanapv org/onama html#
92 Видети чланове 3-9 Архуске конвенције  У складу са чланом 188  Устава Републике 

Србије јединице локалне самоуправе су општине, градови и град Београд
93 Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају 

помоћници председника општине за поједине области (економски развој, урба-
низам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда 
и др ) (члан 58)



ПРА ВО СУД НИ СИ СТЕМ
Пре ма од ред ба ма чла на 11. За ко на о уре ђе њу су до ва („Слу

жбе ни гла сник РС”, број 116/08),94 суд ска власт у Ре пу бли ци Ср-
би ји при па да су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти. Су до ви 
оп ште над ле жно сти су основ ни су до ви, ви ши су до ви, апе ла ци о-
ни су до ви и Вр хов ни ка са ци о ни суд. Су до ви по себ не над ле жно-
сти су при вред ни су до ви, При вред ни апе ла ци о ни суд, пре кр шај ни 
су до ви, Ви ши пре кр шај ни суд и Управ ни суд. Вр хов ни ка са ци о ни 
суд је нај ви ши суд у Ре пу бли ци Ср би ји, а оста ли су до ви ре пу блич-
ког ран га су: При вред ни апе ла ци о ни суд, Ви ши пре кр шај ни суд и 
Управ ни суд (члан 13).

Управ ни суд
Управ ни суд је над ле жан да ре ша ва управ не спо ро ве.  
Пре кр шај ни суд
Пре кр шај ни суд у пр вом сте пе ну су ди у пре кр шај ним по-

ступ ци ма ако ни је над ле жан ор ган упра ве, од лу чу је о жал ба ма на 
од лу ке ко је у пре кр шај ном по ступ ку до но се ор га ни упра ве и вр ши 
дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Основ ни су до ви
Основ ни суд у пр вом сте пе ну су ди у гра ђан ско прав ним спо-

ро ви ма ако за по је ди не од њих ни је над ле жан дру ги суд и во ди 
из вр шне и ван пар нич не по ступ ке за ко је ни је над ле жан не ки дру-
ги суд. Основ ни суд пру жа гра ђа ни ма прав ну по моћ, ме ђу на род ну 
прав ну по моћ и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Ви ши суд
Ви ши суд у пр вом сте пе ну су ди, из ме ђу оста лог, у гра ђан-

ско прав ним спо ро ви ма кад вред ност пред ме та спо ра омо гу ћу је 
из ја вљи ва ње ре ви зи је; у спо ро ви ма о об ја вљи ва њу ис прав ке ин-
фор ма ци је и од го во ра на ин фор ма ци ју о на кна ди ште те у ве зи са 
об ја вљи ва њем ин фор ма ци ја. Ви ши суд у дру гом сте пе ну од лу чу је 
о жал ба ма на од лу ке основ них су до ва.

При вред ни суд
При вред ни суд у пр вом сте пе ну су ди, из ме ђу оста лог, у спо-

ро ви ма из ме ђу до ма ћих и стра них при вред них дру шта ва, пред у зе-
ћа, у спо ро ви ма ко ји про из ла зе из при ме не За ко на о при вред ним 
дру штви ма, у спо ро ви ма о стра ним ула га њи ма, о бро до ви ма и ва-
зду хо пло ви ма, пло вид би на мо ру и уну тра шњим во да ма и спо ро-
ви ма у ко ји ма се при ме њу ју пло вид бе но и ва зду хо плов но пра во, 
из у зев спо ро ва о пре во зу пут ни ка. При вред ни суд у пр вом сте пе ну 
од лу чу је о при вред ним пре сту пи ма и с тим у ве зи о пре стан ку за-
штит не ме ре или прав не по сле ди це осу де.

Апе ла ци о ни суд
Апе ла ци о ни суд од лу чу је о жал ба ма на од лу ке ви ших су до-

ва; на од лу ке основ них су до ва у кри вич ном по ступ ку, ако за од-
лу чи ва ње о жал би ни је над ле жан ви ши суд; на пре су де основ них 
су до ва у гра ђан ско прав ним спо ро ви ма, ако за од лу чи ва ње о жал би 
ни је над ле жан ви ши суд.

Та ко ђе, Апе ла ци о ни суд од лу чу је о су ко бу над ле жно сти ни-
жих су до ва са свог под руч ја ако за од лу чи ва ње ни је над ле жан ви-
ши суд, о пре но ше њу над ле жно сти основ них и ви ших су до ва кад 
су спре че ни или не мо гу да по сту па ју у не кој прав ној ства ри и вр-
ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Устав ни суд
Устав ни суд је са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји 

шти ти устав ност и за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло-
бо де. Од лу ке Устав ног су да су ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу-
ју ће. Устав ни суд од лу чу је о: са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих 
ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, са гла сно сти по твр-
ђе них ме ђу на род них уго во ра са Уста вом, са гла сно сти дру гих оп-
штих ака та са за ко ном, ре ша ва су коб над ле жно сти из ме ђу су до ва 
и дру гих др жав них ор га на, из ме ђу ре пу блич ких ор га на и по кра-
јин ских ор га на или ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, из ме ђу 
по кра јин ских ор га на и ор га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, из ме-
ђу ор га на раз ли чи тих ауто ном них по кра ји на или раз ли чи тих је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве. 

Устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та 
или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре-
на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска 
или ма њин ска пра ва и сло бо де за јам че не Уста вом, ако су ис цр пље-
на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту 
(члан 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је).
 – – – – – – – – – – – – –
94 Примењује се од 1  јануара 2010  године

УДРУ ЖЕ ЊА
Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, др жав ну упра ву 

и ло кал ну са мо у пра ву је ор ган у чи јој над ле жно сти је ре гу ли са-
ње по ло жа ја удру же ња. Прав ни окви ри ко ји ма се де фи ни ше по ло-
жај удру же ња да ти су у За ко ну о удру же њи ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 51/09). Ре ги стар удру же ња и Ре ги стар стра них удру-
же ња во ди Аген ци ја за при вред не ре ги стре95 пре ко Ре ги стра то ра 
удру же ња и Ре ги стра то ра стра них удру же ња, као по ве ре ни по сао 
др жав не упра ве у де ло кру гу Ми ни стар ства за људ ска и ма њин ска 
пра ва, др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву. Ми ни стар ство ће 
та ко ђе од лу чи ва ти о жал ба ма на пр во сте пе на ре ше ња Ре ги стра то-
ра и вр ши ти над зор над спро во ђе њем овог за ко на.

Удру же ња (се са ста но ви шта ин сти ту ци о нал них ка па ци те-
та су о ча ва ју са ни зом озбиљ ни јих про бле ма, укљу чу ју ћи ма њак 
струч но сти, не до вољ ну тех нич ку опре мље ност и мо гућ ност при-
сту па Ин тер не ту и ло шу ко ор ди на ци ју ак тив но сти. Об у че ност 
за по сле них је ве о ма сла ба, ма ло њих је чу ло за Ар ху ску кон вен-
ци ју96. Са дру ге стра не, ве ћи на удру же ња, ко је су уче ство ва ле на 
ра ди о ни ца ма, по се ду ју ком пју те ре, штам па че, фо то-апа ра те и 
има ју со ли дан при ступ Ин тер не ту. 

Ме ђу тим, ма ли број ор га ни за ци ја има Ин тер нет сај то ве или 
Ин тер нет стра ни це ко је се ре дов но ажу ри ра ју. Упо тре ба бес плат-
ног софт ве ра за упра вља ње са др жа јем је и да ље на ни ском ни воу. 
По сто ји по тре ба  – не са мо удру же ња  – за из ра дом и ко ри шће њем 
ба зе по да та ка о удру же њи ма, за кон ској ре гу ла ти ви, екс пер ти ма, 
ин сти ту ци ја ма, при вре ди, но ви на ри ма и кон так ти ма у ме ди ји ма. 

За га ђи ва чи (или опе ра те ри по стро је ња) 
Ка да је реч о пи та њи ма ко ја се ти чу оба ве за пра ће ња жи вот-

не сре ди не (од но сно, при ку пља ња по да та ка о ста њу жи вот не сре-
ди не и еми си ја ма у жи вот ну сре ди ну) оп штим од ред ба ма За ко на 
о за шти ти жи вот не сре ди не про пи са но је да је „опе ра тер по стро-
је ња, од но сно ком плек са ко је пред ста вља из вор еми си ја и за га ђи-
ва ња жи вот не сре ди не, ду жан да, у скла ду са за ко ном, пре ко над-
ле жног ор га на, овла шће не ор га ни за ци је или са мо стал но, уко ли ко 
ис пу ња ва усло ве про пи са не за ко ном, оба вља пра ће ње”, од но сно 
да: 1) пра ти ин ди ка то ре еми си ја, од но сно ин ди ка то ре ути ца ја 
сво јих ак тив но сти на жи вот ну сре ди ну, ин ди ка то ре ефи ка сно сти 
при ме ње них ме ра пре вен ци је на стан ка или сма ње ња ни воа за га-
ђе ња; 2) обез бе ђу је ме те о ро ло шка ме ре ња за ве ли ке ин ду стриј ске 
ком плек се или објек те од по себ ног ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, 
ауто ном ну по кра ји ну или је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве (члан 72). 
За га ђи вач има оба ве зу да пла ни ра и обез бе ђу је фи нан сиј ска сред-
ства за оба вља ње пра ће ња, као и за дру га ме ре ња и пра ће ње ути-
ца ја сво је ак тив но сти на жи вот ну сре ди ну (члан 72. став 4). 

Упра вља чи за шти ће них при род них до ба ра
По ло жај и од го вор но сти ста ра ла ца над за шти ће ним при род-

ним до бри ма де фи ни са ни су, нај ве ћим де лом, За ко ном о за шти-
ти при ро де ко јим је про пи са но да за шти ће ним при род ним до бром 
упра вља упра вљач, ко ји ис пу ња ва усло ве у по гле ду струч не, ка-
дров ске и ор га ни за ци о не оспо со бље но сти за оба вља ње по сло ва 
за шти те, уна пре ђе ња, про мо ви са ња и одр жи вог раз во ја за шти ће-
ног при род ног до бра.97 Упра вљач мо же би ти прав но ли це, а у из-
у зет ним слу ча је ви ма пред у зет ник и фи зич ко ли це.98 За шти ће ним 
при род ним до бром, ко је се на ла зи на про сто ру на ци о нал ног пар-
ка, гра ни чи се са њим или се на ла зи не по сред но уз ње го ву гра ни-
цу, упра вља упра вљач на ци о нал ног пар ка. 

Ар хус цен тар Кра гу је вац99 
Ар хус цен тар у Кра гу јев цу осно ван је 28. апри ла 2010. го ди не, 

на осно ву Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу пот пи са ног из ме ђу МЖСПП 
и гра да Кра гу јев ца и уз по др шку ОЕБС-а. Циљ Ар хус цен тра је да 
ус по ста ви са рад њу из ме ђу гра ђа на и ло кал не са мо у пра ве и ти ме 
омо гу ћи де мо крат ске про це се у обла сти за шти те жи вот не сре ди не 
у скла ду са стан дар ди ма Ар ху ске кон вен ци је. Циљ не гру пе су гра-
ђа ни, пред став ни ци ло кал них са мо у пра ва и пред став ни ци ме ди ја.
 – – – – – – – – – – – – –
95 Видети: <http://www apr gov rs>  Такође погледати директоријум Центра за раз-

вој непрофитног сектора: <http://www crnps org rs/direktorijum-nvo>
96 На основу искуства „ЕкоФорума” и непосредног контакта на радионицама за 

представнике удружења, које су 2009  године одржане у девет градова Србије, у 
оквиру пројекта „Зелена инфо мрежа”

97 Ближе услове прописује министарство (члан 67, став 6)  Испуњеност услова 
утврђује министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, односно 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, у поступку избора управљача 
(члан 67  став 2)

98 Избор управљача надлежни орган врши на основу конкурса, а уколико избор 
по конкурсу није могућ, управљач се одређује или именује актом о проглашењу 
(члан 67  став 4)

99  http://www Arhuskg rs/



Ар хус цен тар Су бо ти ца100

На осно ву Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу из ме ђу Ми ни стар ства 
жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, гра да Су бо-
ти це и Отво ре ног уни вер зи те та Су бо ти ца и уз по др шку ОЕБС-а, 4. 
мар та 2011. го ди не је осно ван Ар хус цен тар у Су бо ти ци. Ци ље ви 
ра да овог цен тра су по бољ ша ње еко ло шког ин фор ми са ња и обра-
зо ва ња, обез бе ђи ва ње ме ха ни за ма уче шћа јав но сти у од лу чи ва њу, 
те обу ка раз ли чи тих циљ них гру па за бо љу им пле мен та ци ју Ар ху-
ске кон вен ци је у АП Вој во ди ни. 

Дру ге ин сти ту ци је
Спи сак над ле жних и овла шће них ин сти ту ци ја у обла сти за шти те 

од јо ни зу ју ћих зра че ња у жи вот ној сре ди ни, за си сте мат ско ис пи ти ва-
ње ни воа не јо ни зу ју ћих зра че ња у жи вот ној сре ди ни, ме ре ње еми си је 
и ими си је, за ме ре ња бу ке, за ис пи ти ва ње от па да на ла зи се на адре си:

<http://www.eko plan.gov rs/src/Spi sak-nad le znih-i-ovla sce nih-
in sti tu ci ja-73-p1-list htm>.

АНЕКС 5 
Еле мен ти На ци о нал ног си сте ма за шти те жи вот не сре ди не до-

ступ ни на Ин тер не ту и дру ге ба зе по да та ка ре ле вант не  
за при ме ну Ар ху ске кон вен ци је у Ре пу бли ци Ср би ји 

1) Др жав на мре жа за ауто мат ски пра ће ње ква ли те та ва-
зду ха 

Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Са др жи по дат ке у ре ал ном вре ме ну из си сте ма за пра ће ње 

ква ли те та ва зду ха са 39 ста ни ца за 31 па ра ме тар за од ре ђи ва ње 
ква ли те та ва зду ха, по да ци се мо гу пре у зе ти и у об ли ку RSS feed-
a.. Си стем та ко ђе при ка зу је ма пу на ко јој су да те ло ка ци је свих 
ста ни ца и њи хо ве ка рак те ри сти ке.

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/ams/xa jax_da ta/eas_kva li tet_va
zdu ha_1.php 

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/in dex.php?me
nu=102&id=5000&ak ci ja=sho wEx ter nal 

2) Др жав на мре жа за пра ће ње алер ге ног по ле на
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Са др жи при каз не дељ них по да та ка о кон цен тра ци ји алер ге ног 

по ле на у ва зду ху. Ин фор ма ци је се ба зи ра ју на осно ву пре ко ра че ња 
гра нич них вред но сти. Из ра же не у ви ду се ма фо ра са ни ска,сред ња 
и ви со ка кон цен тра ци ја за све ста ни це ко је до ста вља ју по дат ке Др-
жав ној мре жи. Та ко ђе, ко ло на ко ја по ка зу је тренд ра ста или опа да ња 
кон цен тра ци ја вр ста у за ви сно сти од ме те о ро ло шких па ра ме та ра.

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/in dex.php?me
nu=49&id=1111&ak ci ja=sho wEx ter nal&plok=1

3) Ин декс ква ли те та во де у Ре пу бли ци Ср би ји 
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Са др жи ма пу Ре пу бли ке Ср би је на ко јој су при ка за не вред-

но сти из ин дек са ква ли те та во де за сва ку ста ни цу у ко јој се вр ши 
пра ће ње по вр шин ских во да. До ступ ни су ме сеч ни по да ци, а мо гу-
ће их је пре тра жи ва ти по ме се ци ма. 

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/in dex.php?me
nu=46&id=8006&ak ci ja=sho wEx ter nal 

4) При о ри тет не суп стан це и при о ри тет не ха зард не суп-
стан це у по вр шин ским во да ма

Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Са др жи ма пу Ре пу бли ке Ср би је са по да ци ма о при о ри тет-

ним суп стан ца ма и при о ри тет ним ха зард ним суп стан ца ма у по вр-
шин ским во да ма за сва ку ста ни цу у ко јој се вр ши пра ће ње по вр-
шин ских во да; по да ци су при ка за ни на го ди шњем ни воу и мо гу 
се пре тра жи ва ти по го ди на ма; ба за по да та ка за сва ку ло ка ци ју где 
се вр ши пра ће ње при ка зу је вред но сти суп стан ци ко је су пре ма ши-
ле мак си мал ну до зво ље ну кон цен тра ци ју (МДК), као и уче ста лост 
пре ма ши ва ња по ме ну тих МДК.

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/in dex.php?me
nu=46&id=8013&ak ci ja=sho wEx ter nal 

5) Не дељ ни бил тен о ста њу ква ли те та во да у Ре пу бли ци 
Ср би ји:

Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Бил тен се из ра ђу је сва ког утор ка за прет ход них се дам да на. 

Бил тен са др жи тек сту ал ни ко мен тар ста ња ква ли те та во да зна чај-
них во до то ко ва, као и гра фич ки при каз про ме не тем пе ра ту ре, рас-
тво ре ног ки се о ни ка, хе миј ске по тро шње ки се о ни ка, као и фе нол-
ног ин дек са на про фи лу Ра шка. 

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/in dex.php?me
nu=46&id=8015&ak ci ja=Sho wAll

 – – – – – – – – – – – – –
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6) Ма па де по ни ја Јав них ко му нал них пред у зе ћа и ди-
вљих и ста рих де по ни ја

Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Ма па се при ка зу је у про гра му „Go o gle Earth” и по ка зу је ло-

ка ци је и ре ги стро ва них и не ре ги стро ва них де по ни ја; са др жи по-
дат ке о сва кој де по ни ји.

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/in dex.php?me
nu=10013&id=1007&ak ci ja=sho wEx ter nal 

7) От пад: де по ни је
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Са др жи по дат ке из упит ни ка ко је су по пу ња ва ли пред став ни-

ци ло кал не са мо у пра ве о зва нич ним и ди вљим де по ни ја ма от па да; 
по да ци су пред ста вље ни у ПДФ фор ма ту; у ба зи по да та ка се на ла-
зе ин фор ма ци је о ка рак те ри сти ка ма сва ке де по ни је, ти пу от па да 
ко ји се скла ди шти, при о ри те ти ма ко ји се ти чу ре кон струк ци је де-
по ни ја, ло ка ли те ти ма, итд. 

Линк:  http://www.se pa.gov.rs/in dex.php?me
nu=10008&id=1006&ak ci ja=sho wEx ter nal 

8) Ква ли тет зе мљи шта
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Са др жи по дат ке о ква ли те ту зе мљи шта из про гра ма си сте-

мат ског пра ће ња ква ли те та зе мљи шта. 
По да ци се мо гу пре тра жи ва ти по го ди на ма и ме сти ма на ко-

ји ма је пра ћен ква ли тет зе мљи шта; ба за по да та ка за сва ку ло ка ци-
ју где се вр ши пра ће ње ста ња при ка зу је вред но сти суп стан ци ко је 
су пре ма ши ле гра нич не вред но сти.

9) При вред не ак тив но сти
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
А) Ин ду стри ја  – Са др жи по дат ке и ин фор ма ци је о бро ју: 

сер ти фи ка та СРПС ИСО 14001, пред у зе ћа ко ја су уве ла си стем 
ЕМАS, и еко-знак ли цен ци.

Б) Енер ге ти ка  – Са др жи по дат ке и ин фор ма ци је о по тро шњи 
енер ги је по енер ген ти ма и по сек то ри ма; о по тро шњи укуп не при-
мар не енер ги је и елек трич не енер ги је из об но вљи вих из во ра.

По да ци су при ка за ни на го ди шњем ни воу и мо гу се пре тра-
жи ва ти по го ди на ма. 

10) Еко ном ски ин стру мен ти
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
Са др жи по дат ке о: из да ци ма из бу џе та за за шти ту жи вот не 

сре ди не, при хо ди ма Фон да за за шти ту жи вот не сре ди не и ло кал не 
са мо у пра ве од на кна да, о сред стви ма за суб вен ци је и дру ге под-
сти цај не ме ре, о ме ђу на род ним фи нан сиј ским по мо ћи ма за област 
за шти те жи вот не сре ди не.

По да ци су при ка за ни на го ди шњем ни воу и мо гу се пре тра-
жи ва ти по го ди на ма.

11) Ре ги стар за шти ће них при род них до ба ра
Над ле жна ин сти ту ци ја: За вод за за шти ту при ро де Ср би је
Са др жи спи сак за шти ће них при род них до ба ра у Ре пу бли ци 

Ср би ји ко ји се тре нут но мо же пре у зе ти у ПДФ фор ма ту и ре дов-
но се ажу ри ра; у ре ги стру су да ти име и вр ста сва ког за шти ће ног 
при род ног до бра, на зив оп шти не на ко јој се на ла зи, укуп на по вр-
ши на и ин сти ту ци ја ко ја упра вља при род ним до бром.

Линк:  http://www.na tu re pro tec tion.org.rs/in dex.php?op
tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=191&Ite
mid=186&lang=sr 

12) Ре ги стар прав них ака та и стра те шких до ку ме на та из 
обла сти жи вот не сре ди не 

Над ле жна ин сти ту ци ја: Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру-
дар ства и про стор ног пла ни ра ња

Са др жи прав на ак та ко ја се мо гу ски ну ти са Ин тер не та (на-
цр те и усво је не вер зи је за ко на и под за кон ских ака та), стра те шке 
до ку мен те, из ве шта је, итд.

Линк:  http://www.eko plan.gov.rs/srl/IZi vot nasre di na102do
cu ment.htm

Линк:  http://www.eko plan.gov.rs/en/IZi vot nasre di na102do
cu ment.htm

13) Дру ги ре ги стри ре ле вант них прав них и стра те шких 
до ку ме на та

Над ле жна ин сти ту ци ја: По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног 
зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти

Линк: http://www.po ve re nik.rs/in dex.php/sr/doc/za ko ni.html
Линк:  http://www.po ve re nik.rs/in dex.php/sr/doc/pod za kon skiak

ti.html
Линк:  http://www.po ve re nik.rs/in dex.php/sr/doc/me dju na rod ni

do ku men ti.html
Линк: http://www.po ve re nik.rs/in dex.php/sr/doc/ustavre pu bli

kesr bi je.html



Над ле жна ин сти ту ци ја: За вод за за шти ту при ро де Ср би је
Линк:  http://www.na tu re pro tec tion.org.rs/in dex.php?op

tion=com_con tent&vi ew=ar tic le&id=83&Ite
mid=83&lang=sr

Над ле жна ин сти ту ци ја: Ар хус цен тар Кра гу је вац (тре нут но 
нај пот пу ни ја ба за про пи са)

Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/za ko ni/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/pra vil ni ci/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/osta lipro pi si/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/ured be/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/na red be/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/na cr tiza ko na/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/na cr tipra vil ni ka/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/na cr tiured bi/
Линк: http://www.Ar huskg.rs/pa ge/na cr tina red bi/
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за хе ми ка ли је
Линк: http://www.eko plan.gov.rs/she ma/cir/docs/docs.html
Над ле жна ин сти ту ци ја: На род на скуп шти на 
Линк: http://www.par la ment.gov.rs/con tent/lat/ak ta/za ko ni.asp
Дру ге ба зе по да та ка на Ин тер не ту ре ле вант не за при ме ну 

Ар ху ске кон вен ци је 
1) Ка та лог ор га на јав не вла сти у ве зи са За ко ном о сло-

бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 
Над ле жна ин сти ту ци ја: По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног 

зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти
са др жи по дат ке о др жав ним и дру гим ор га ни ма и ор га ни за-

ци ја ма чи ја де лат ност је у ве зи са чла ном 3. За ко на о сло бод ном 
при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 120/04 и 54/07); ре дов но се ажу ри ра. 

Линк: http://www.po ve re nik.rs/in dex.php/sr/za konipodzak ti.html

2) Ре ги стар про из во ђа ча ко ји се ба ве ор ган ском про из-
вод њом

Над ле жна ин сти ту ци ја: Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го-
ви не, шу мар ства и во до при вре де

Линк: http://www.dnrl.gov rs/za ko ni/Spi sak_pro.pdf

3) Ре ги стри ва жних хе ми ка ли ја
Над ле жна ин сти ту ци ја: Аген ци ја за хе ми ка ли је
Аген ци ја за хе ми ка ли је во ди и ре дов но ажу ри ра ве ћи број ре-

ги ста ра ко ји се од но се на ва жне хе ми ка ли је, као на при мер: 
Спи сак кла си фи ко ва них суп стан ци
Линк:  http://www.eko plan.gov.rs/she ma/cir/docs/fi les/deo2

SKS_ta be la_1.pdf
Линк:  http://www.eko plan.gov.rs/she ma/cir/docs/fi les/deo3

SKS_ta be la_2.pdf
Ли ста ак тив них суп стан ци
Линк:  http://www.eko plan.gov.rs/she ma/cir/docs/fi les/2.3Li

sta_ak tiv nih_sup stan ci.pdf
Спи сак хе ми ка ли ја за по сту пак прет ход ног оба ве ште ња 
Линк:  http://www.eko plan.gov.rs/she ma/cir/upu in fo/fi les/2_Spi

sak_pret hod no_oba ve ste nje.pdf
Спи сак хе ми ка ли ја за PIC по сту пак (по сту пак да ва ња са гла-

сно сти на осно ву прет ход ног оба ве шта ва ња)
Линк:  http://www.eko plan.gov rs/she ma/cir/docs/fi les/Pra vil-

nik_o_uvo zu_i_iz vo zu_od re dje nih_opa snih_he mi ka li-
ja(Pra vil nik-PIC).pdf

Спи сак опа сних хе ми ка ли ја и про из во да чи ји је из воз за бра њен 
Линк:  http://www.eko plan.gov rs/she ma/cir/docs/fi les/Pra vil-

nik_o_uvo zu_i_iz vo zu_od re dje nih_opa snih_he mi ka li-
ja(Pra vil nik-PIC).pdf

АНЕКС 6 
Ода бра не за кон ске од ред бе ко је се ти чу ре ги ста ра за га ђе ња: Ар ху ска кон вен ци ја/PR TR про то кол и по ре ђе ње за кон ских ре ше ња 

у прав ним си сте ми ма Европ ске уни је и Ре пу бли ке Ср би је 

Та бе ла Анекс 6: Ода бра не за кон ске од ред бе ко је се ти чу ре ги ста ра за га ђе ња: Ар ху ска кон вен ци ја/PR TR про то кол и по ре ђе ње за-
кон ских ре ше ња у прав ним си сте ми ма Европ ске уни је и Ре пу бли ке Ср би је

АК/PRTR ПРОТОКОЛ Е-PRTR За кон Ре пу бли ке Ср би је о за-
шти ти жи вот не сре ди не (2004)101

За кон Ре пу бли ке Ср би је о за-
шти ти жи вот не сре ди не (2009)102

Циљ: Омогућити бољи приступ јавности информацијама 
путем успостављања усаглашених, интегрисаних регистара 
испуштања и преноса загађујућих материја да би се олакша-
ло учешће јавности у доношењу одлука о питањима која се 
тичу животне средине и допринело спречавању и смањењу 
загађења животне средине

Ци ље ви: Спро во ђе ње PR TR про-
то ко ла; олак ша ва ње уче шћа јав но-
сти у до но ше њу од лу ка о пи та њи-
ма ко ја се ти чу жи вот не сре ди не;
допринос спречавању и смањењу 
загађења животне средине

Циљеви: Праћење квалитативних 
и квантитативних промена у жи-
вотној средини

Циљеви: Још увек нису дефини-
сани

Ре ле вант не де фи ни ци је
 
За га ђу ју ћа ма те ри ја: Суп стан ца или гру па суп стан ци ко је мо-
гу би ти штет не по жи вот ну сре ди ну и људ ско здра вље због 
сво јих ка рак те ри сти ка или уно са у жи вот ну сре ди ну

Ис пу шта ње: сва ки унос за га ђу ју ћих ма те ри ја у жи вот ну сре-
ди ну ко ји је ре зул тат не ке људ ске ак тив но сти, на мер не или 
слу чај не, ру тин ске или не ру тин ске, укљу чу ју ћи: цу ре ња, 
еми си је, ис пу шта ња, ин јек ти ра ње, од ла га ње, ба ца ње или ис-
пу шта ња кроз ка на ли за ци о ни си стем без трет ма на от пад них 
во да  

Пре нос са ло ка ци је: Кре та ње, из ван гра ни ца по стро је ња у ко-
ме се на ла зе, за га ђу ју ћих ма те ри ја, от па да на ме ње ног за од-
ла га ње или ску пља ње или за га ђу ју ћих ма те ри ја у от пад ним 
во да ма од ре ђе ним за пре чи шћа ва ње

Ди фу зни из во ри: Ма њи или ра су ти из во ри из ко јих се за га ђу-
ју ће ма те ри је мо гу ис пу шта ти у зе мљи ште, ва здух или у во ду,  
чи ји ком би но ва ни ути цај на ове еле мен те мо же би ти зна ча јан 
и за ко је ни је прак тич но при пре ма ти по себ не из ве шта је о сва-
ком по је ди нач ном из во ру

Ре ле вант не де фи ни ци је

ЕPR TR: Јав но до ступ на елек трон-
ска ба за по да та ка

Суп стан ца: би ло ко ји хе миј ски 
еле мент и ње го ва је ди ње ња, из у зев 
ра ди о ак тив ног ма те ри ја ла

За га ђу ју ћа ма те ри ја: Суп стан ца 
или гру па суп стан ци чи је уно ше-
ње у жи вот ну сре ди ну мо же би ти 
штет но по жи вот ну сре ди ну и/ или 
људ ско здра вље  

Ис пу шта ње: сва ки унос за га ђу ју-
ћих ма те ри ја у жи вот ну сре ди ну 
ко ји је ре зул тат не ке људ ске ак-
тив но сти, на мер не или слу чај не, 
ру тин ске или не ру тин ске, укљу чу-
ју ћи: цу ре ња, еми си је, ис пу шта ња, 
ин јек ти ра ње, од ла га ње, ба ца ње 
или ис пу шта ња кроз ка на ли за ци о-
ни си стем без трет ма на от пад них 
во да

Пре нос са ло ка ци је: Кре та ње из-
ван гра ни ца по стро је ња у ко ме се 
на ла зе за га ђу ју ће ма те ри је, от па да 
на ме ње ног за од ла га ње или ску-
пља ње или за га ђу ју ћих ма те ри ја 
у от пад ним во да ма од ре ђе ним за 
пре чи шћа ва ње

Ре ле вант не де фи ни ци је
 
Ин те грал ни ка та стар за га ђи ва ча: 
ре ги стар си сте ма ти зо ва них ин фор-
ма ци ја и по да та ка о за га ђи ва чи-
ма жи вот не сре ди не ко ји са др жи 
по дат ке о њи хо вој ло ка ци ји, про-
из вод ним про це си ма, ка рак те ри-
сти ка ма, ма те ри јал ним би лан си ма 
на ула зи ма и из ла зи ма си ро ви на, 
по стро је њи ма за пре чи шћа ва ње, 
то ко ви ма от па да и за га ђу ју ћим ма-
те ри ја ма и  њи хо вом ис пу шта њу, 
трет ма ну и ме сти ма од ла га ња

За га ђу ју ће ма те ри је: ма те ри је чи је 
ис пу шта ње у жи вот ну сре ди ну
мо же ути ца ти на њен при род ни са-
став, осо би не и ин те гри тет

За га ђи ва ње жи вот не сре ди не: 
уно ше ње за га ђу ју ћих ма те ри ја или 
енер ги је у жи вот ну сре ди ну, иза-
зва но људ ском де лат но шћу или 
при род ним
про це си ма ко је мо же има ти штет-
не по сле ди це на ква ли тет жи вот не 
сре ди не и/или здра вље љу ди

Ди фу зни из во ри: из во ри за га ђи ва-
ња из ко јих се еми ту ју за га ђу ју ће 
ма те ри је без ја сно од ре ђе ног ис-
пу ста  [Пропис, 2007, упо ре ди фу-
сно та 101]

Ре ле вант не де фи ни ци је

Ре ги стар из во ра за га ђи ва ња жи
вот не сре ди не:  Скуп си сте ма ти-
зо ва них по да та ка и ин фор ма ци ја 
о вр ста ма, ко ли чи на ма, на чи ну и 
ме сту уно ше ња, ис пу шта ња или 
од ла га ња за га ђу ју ћих ма те ри ја у 
га со ви том, теч ном и чвр стом об ли-
ку или агре гат ном ста њу или ис пу-
шта ња енер ги је (бу ке, ви бра ци ја, 
то пло те, јо ни зу ју ћег и не јо ни зу ју-
ћег зра че ња) и тач ка стих, ли ниј-
ских и по вр шин ских из во ра за га-
ђе ња (оба ве зан на на ци о нал ном и 
ло кал ном ни воу)

Еми си ја: ис пу шта ње или про си па-
ње за га ђу ју ћих ма те ри ја у га со ви-
том, теч ном или чвр стом агре гат-
ном ста њу; или еми си је енер ги је  
из из во ра за га ђе ња у жи вот ну сре-
ди ну

Извори загађивања животне 
средине: локацијски одређени и 
просторно ограничени тачкасти, 
линијски и површински извори за-
гађујућих материја и енергије



АК/PRTR ПРОТОКОЛ Е-PRTR За кон Ре пу бли ке Ср би је о за-
шти ти жи вот не сре ди не (2004)101

За кон Ре пу бли ке Ср би је о за-
шти ти жи вот не сре ди не (2009)102

Обухвата: испуштање загађујућих материја, дифузних за-
гађујућих материја и пренос загађујућих материја са локације 
морају бити пријављени

Об у хва та: по дат ке за око 24 000 
по стро је ња у ЕУ; по дат ке и ин фор-
ма ци је о  ко ли чи на ма за га ђу ју ћих 
ма те ри ја ис пу ште них у ва здух, во-
ду и зе мљи ште; по дат ке и ин фор-
ма ци је о пре но су от па да од ме ста 
по ре кла; по дат ке о за га ђу ју ћим ма-
те ри ја ма у от па ду; по дат ке о ис пу-
шта њи ма из ди фу зних из во ра

Обухвата: опште податке; податке 
о постројењима; податке о емисији 
у ваздух, воду и отпаду

65 наведених делатности; листа 
на којој се налази 91 загађујућа 
материја која се прати; граничне 
вредности одређене за загађујуће 
материје са листе; пренос опасних 
материја са локације  (које прела-
зе граничне вредности по јединци 
количине или времена); пренос са 
локације било које од наведених 
загађујућих материја, а налазе се 
у отпадним водама намењеним за 
пречишћавање

65 на ве де них де лат но сти; ли ста на 
ко јој се на ла зи 91 за га ђу ју ћа ма те-
ри ја; ли ста ма те ри ја из по стро је ња 
ко ја за га ђу ју ва здух; ли ста ма те ри-
ја из по стро је ња ко ја за га ђу ју во ду  

Обез бе ђи ва ње ква ли те та по да та ка и оце на њи хо вог ква ли те
та: опе ра те ри сва ког по стро је ња ко је је оба ве зно да  под но си 
из ве шта је су ду жни да обез бе де да ин фор ма ци је ко је се на ла зе 
у из ве шта ји ма бу ду ква ли тет не, од но сно, ком плет не, кон зи-
стент не и ве ро до стој не

Обезбеђивање квалитета пода
така и оцена њиховог квалитета: 
Оператери сваког постројења које 
је обавезно да  подноси извештаје 
су дужни да обезбеде да информа-
ције које се налазе у извештајима 
буду квалитетне; надлежни органи 
су дужни да оцене квалитет пода-
така које дају оператери,  односно, 
њихову комплетност, конзистент-
ност и веродостојност  

Зах те ви са др жа ни у Ар ху ској кон вен ци ји
 
Обезбеђивање да јавност има приступ информацијама (члан 
11); остваривање права на правну заштиту (члан 14)

Уса гла ше ност са зах те ви ма са-
др жа ним у Ар ху ској кон вен ци ји

Обез бе ђи ва ње да јав ност има при-
ступ ин фор ма ци ја ма (уса гла ше но);
Уре ђе на по вер љи вост по да та ка 
(уса гла ше но);
Уче шће јав но сти (уса гла ше но);
Остваривање права на правну заш-
титу (усаглашено)

Зах те ви са др жа ни у Ар ху ској 
кон вен ци ји

По да ци из ка та ста ра су до ступ ни 
јав но сти у скла ду са чла ном 78  
став 2, чи ме је обез бе ђе но пра во 
при сту па зва нич ним јав ним ре ги-
стри ма  Оста ли еле мен ти не по-
сто је

i

 – – – – – – – – – – – – –
101 Према члану 75, став 3 овог закона, усвојен је пропис којим се уређује методологија за израду Интегрисаног катастра загађивача („Службени гласник РС”, број 94/07)  Тај 

пропис је још увек на снази, а новији тек треба да буде усвојен   
102 Према члану 42, став 4, у вези са чланом 72, став 4  Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (2009), пропис из 2007  године остаје на снази док 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања не усвоји нову методологију за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и ме-
тодологију за врсте, начине и рокове прикупљања података (рок за усвајање методологија је био 23  мај 2010; међутим, нови пропис (Методологија за израду националног 
и локалног регистра извора загађивања, као и Методологија за врсте, начине и рокове прикупљања података) је усвојен и објављен 1  децембра 2010  године („Службени 
гласник РС”,  број 91/10)  Тај пропис овом приликом није узет у обзир, пошто је усвојен после 1  октобра 2010  године

ii Имајући у виду да се у овом документу наводе и министарства која више не постоје, односно, њихово преклапање у тексту са новим министарствима, чије формирање је 
последица реконструкције Владе Републике Србије, није било могуће у потпуности доследно користити ни претходну ни садашњу номенклатуру   (Прим  прев )

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

АЗЖСРС Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не Ре пу
бли ке Ср би је

АЗЈЗНСС Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и 
ну кле ар ну си гур ност Ср би је

АК Ар ху ска кон вен ци ја
АТС Акре ди та ци о но те ло Ср би је
АХ  Аген ци ја за хе ми ка ли је
ГИС Ге о граф ски ин фор ма ци о ни си стем
GMES Glo bal Mo ni to ring for En vi ron ment and Se cu rity 

(Гло бал ни мо ни то ринг за жи вот ну сре ди ну и 
без бед ност)

DG Euro pean Com mis sion De part ments (Оде ље ња 
Европ ске ко ми си је)

ЕЕА Euro pean En vi ron ment Agency (Европ ска аген ци
ја за жи вот ну сре ди ну)

ЕЕЗ Европ ска еко ном ска за јед ни ца
ЕЗ Европ ска за јед ни ца
EIONET Euro pean En vi ron ment In for ma tion and Ob ser va

tion Net work (Европ ска ин фор ма ци о на и осма
трач ка мре жа у обла сти жи вот не сре ди не)

ЕК Европ ска ко ми си ја

ЕМАS EcoMa na ge ment and Audit Sche me (Си стем за 
упра вља ње за шти том жи вот не сре ди не и про
ве ру)

УДРУ ЖЕ ЊА Еко ло шка не вла ди на ор га ни за ци ја – удру же ње 
гра ђа на ко је се при мар но ба ви за шти том жи
вот не сре ди не као јав ним ин те ре сом

ЕPER Euro pean Pol lu tant Emis sion Re gi ster (Европ ски 
ре ги стар о ис пу шта њу за га ђу ју ћих ма те ри ја)

E- PR TR Euro pean Pol lu tant Re le a se and Tran sfer Re gi ster 
(Европ ски ре ги стар ис пу шта ња и пре но са за
га ђу ју ћих ма те ри ја)

ETЦ Европ ски те мат ски цен тар
ЕУ Европ ска уни ја
EURO STAT Sta ti sti cal Of fi ce of the Euro pean Union (Европ

ски ста ти стич ки за вод)
ЗА АО За кон о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду
ЗБП За кон о би о цид ним про из во ди ма
ЗВ За кон о во да ма
ЗЗБЖС За кон о за шти ти од бу ке у жи вот ној сре ди ни
ЗЗВ За кон о за шти ти ва зду ха
ЗЗЖС За кон о за шти ти жи вот не  сре ди не
ЗЗЈЗНС За кон о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну

кле ар ној си гур но сти



ЗЗНЗ За кон о за шти ти од не јо ни зу ју ћих зра че ња
ЗЗО КРФ За кон о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри

бљег фон да
ЗЗП За кон о за шти ти при ро де
ЗЗПС За вод за за шти ту при ро де Ср би је
ЗИДЗЗЖС За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти

ти жи вот не сре ди не
ЗИД ЗПУЖС За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о про це ни 

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
ЗИСКЗЖС За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли 

за га ђи ва ња жи вот не сре ди не
ЗУП За кон о оп штем управ ном по ступ ку
ЗПУЖС За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
ЗС За кон о су до ви ма
ЗСПИЈЗ За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од 

јав ног зна ча ја
ЗСПУЖС За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи

вот ну сре ди ну
ЗУО За кон о упра вља њу от па дом
ЗУС За кон о управ ним спо ро ви ма
ЗХ За кон о хе ми ка ли ја ма 
IN SPI RE In fra struc tu re for Spa tial In for ma tion in the Euro

pean Com mu nity (Ин фра струк ту ра про стор них 
ин фор ма ци ја у Европ ској за јед ни ци)

ИСКЗЖС Ин те гри са но спре ча ва ње и кон тро ла за га ђи ва
ња жи вот не сре ди не

ИСС Ин сти тут за стан дар ди за ци ју Ср би је   
КБР Кон вен ци ја  о би о ло шкој ра зно вр сно сти
ЛВ Ло кал на власт
ЛС Ло кал на са мо у пра ва [ниво]
МКИ ИД Ми ни стар ство кул ту ре, ин фор ми са ња и ин

фор ма ци о ног дру штва
МЉМПДУЛС Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, 

др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву
МЖСРПП Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и 

про стор ног пла ни ра ња
МЗ Ми ни стар ство здра вља
МО Ми ни стар ство од бра не  
МПН Ми ни стар ство про све те и на у ке
МПТШВ Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу

мар ства и во до при вре де
МСЖС Мул ти ла те рал ни спо ра зу ми у обла сти жи вот

не сре ди не
МФ Ми ни стар ство фи нан си ја
НВО Не вла ди на ор га ни за ци ја
НИ ИМ На уч ноис тра жи вач ке ин сти ту ци је и ин сти

ту ци је ко је вр ше мо ни то ринг
НС На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је

НПИ На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју Ре пу бли ке 
Ср би је у Европ ску уни ју

НРЦ На ци о нал ни ре фе рент ни цен тар у окви ру 
EIONET мре же

ПИЈЗЗПЛ По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и 
за шти ту по да та ка о лич но сти

ОЕБС Or ga ni sa tion for Se cu rity and Co o pe ra tion in 
Euro pe (Oрганизација за европ ску без бед ност и 
са рад њу) 

ОЕCD Or ga ni sa tion for Eco no mic Coope ra tion and De
ve lop ment (Ор га ни за ци ја за еко ном ску са рад њу 
и раз вој)

PR TR Pol lu tant Re le a se and Tran sfer Re gi ster (Ре ги стар 
ис пу шта ња и пре но са за га ђу ју ћих ма те ри ја)

ПСЖС Пре глед ста ња жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци 
Ср би ји

ПУЖС Про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
РГ Рад на гру па
РЗИИ Ре пу блич ки за вод за ин фор ма ти ку и Ин тер нет
РЗС Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку
РИЗЖС Ре ги стар из во ра за га ђе ња жи вот не сре ди не 

(За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти
ти жи вот не сре ди не, Слу жбе ни гла сник РС 
број 36/09)

РХМЗ Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод
СТРА ТЕ ГИ ЈА Стра те шки ак ци о ни план [за при ме ну Ар ху ске 

кон вен ци је у Ре пу бли ци Србији] 
СЕ Са вет Евро пе
SE IS Sha red En vi ron men tal In for ma tion System (За јед нич

ки ин фор ма ци о ни си стем о жи вот ној сре ди ни)
СКГО Стал на кон фе рен ци ја гра до ва и оп шти на
СПУЖС Стра те шка про це на ути ца ја на жи вот ну сре

ди ну
УЗП Упра вља чи за шти ће них под руч ја
УН Ује ди ње не на ци је
UNE CE Uni ted Na ti ons Eco no mic Com mis sion for Euro

pe (Еко ном ска ко ми си ја Ује ди ње них на ци ја за 
Евро пу)

UNEP Uni ted Na ti ons En vi ron ment Pro gram me (Про
грам Ује ди ње них на ци ја за жи вот ну сре ди ну)

UNFCCC Uni ted Na ti ons Fra me work Con ven tion on Cli ma te 
Chan ge (Оквир на кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја 
о кли мат ским про ме на ма)

ФЗЖС Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не
CDDA Com mon Da ta ba se on De sig na ted Are as (За јед

нич ка ба за по да та ка озна че них  под руч ја)
CI TES Con ven tion on in ter na ti o nal tra de in en dan ge red 

spe ci es of wild fa u na and flo ra (Кон вен ци ја о ме
ђу на род ној тр го ви ни угро же ним вр ста ма ди
вље фа у не и фло ре)




