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ИНСТИТУЦИОНАЛНИОБЛИЦИЗАШТИТЕ
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Сажетак
Заштитаживотнесрединепредстављагорућепита
њесакојимсесусрећемонапочетку21.века.Саовим
проблемомсесуочавајусвеземљебезобзиранастепен
њиховеекономскеразвијености.Порасттехнолошког
развоја,нерационалнокоришћењеприроднихресурса,
нерегулисање одлагања отпада, све су то проблеми
којиутичунасвеграђанебезобзираукојојсеонидр
жави налазили. Овакво стање нарочито забрињава
акосеимаувидучињеницадајевеликибројприродних
ресурсаограниченинеобновљив.Уништавањемових
ресурсачовечанствосеможенаћиубезизлазнојситу
ацијитејенеопходнопредузетисвемогућемерезарад
заштитеживотнесредине.
Овајрадимазациљдапокажекојисуинституцио
налниоблицизаштитеживотнесрединеразвијениу
Србији.Утомсмислумисмоунашемрадупокушали
да дамо једну сажетуанализу ових институционал
нихобликафокусирајућисепресвегана:субјектеза
заштитуживотнесредине,обавезеинституцијаина
областизаштитеживотнесредине.
Кључне речи: заштита животне средине, субјекти
зазаштитуживотнесредине,обавезеинституција,
областизаштитеживотнесредине.

Pре ма на че лу одр жи вог раз во ја де фи ни са ним на Кон фе рен ци ји 
Ује ди ње них на ци ја о жи вот ној сре ди ни и раз во ју, одр жа ној у 

Рио де Жа не и ру 1992. го ди не,  одр жи ви раз вој је онај ко ји за до во-
ља ва по тре бе са да шње ге не ра ци је без угро жа ва ња по тре ба бу ду-
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ћих ге не ра ци ја за жи вот, у окви ру ка па ци те та жи вот не сре ди не. То 
под ра зу ме ва да је одр жи ви раз вој ускла ђен си стем тех нич ко тех но-
ло шких еко ном ских и дру штве них ак тив но сти у укуп ном раз во ју.

Оба ве за ускла ђи ва ња за ко но дав ства РС са прав ним те ко ви на-
ма ЕУ, пр ви пут се спо ми ње у Ре зо лу ци ји о при дру жи ва њу усво-
је ној у На род ној скуп шти ни 13. ок то бра 2004. го ди не. Вла да РС је 
у ју лу 2003. го ди не до не ла Ак ци о ни план за ускла ђи ва ње на цр та 
за ко на са про пи си ма ЕУ. Прав не те ко ви не ЕУ у обла сти жи вот не 
сре ди не са др же  ви ше од 200  прав них про пи са. Уса гла ша ва ње са 
прав ним те ко ви на ма ЕУ, оби ман је и нео д ло жан за да так за др жа ву 
ко ја пре тен ду је на члан ство у ЕУ.

За ко но дав но-прав ни и ин сти ту ци о нал ни оквир за шти те жи-
вот не сре ди не има сво је упо ри ште у Уста ву РС ко јим се утвр ђу је 
пра во гра ђа на на здра ву жи вот ну сре ди ну, као и ду жност гра ђа на 
да шти те и уна пре ђу ју жи вот ну сре ди ну у скла ду са За ко ном.

Си стем прав них нор ми у овој обла сти у РС чи ни ве ли ки број 
За ко на и дру гих про пи са.1) Ви ше од 30% свих про пи са ко је на ша 
зе мља до но си и им пле мен ти ра, у про це су европ ских ин те гра ци ја, 
су из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

Про цес при бли жа ва ња Европ ској Уни ји са др жи три кључ на 
еле мен та:

– хар мо ни за ци ју про пи са 
– из град њу ад ми ни стра тив них ка па ци те та и ка па ци те та ин-

сти ту ци ја, и
– еко ном ске ин стру мен те.

СУБЈЕКТИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Си стем за шти те жи вот не сре ди не, обез бе ђу ју:
– Ре пу бли ка Ср би ја
– Ауто ном на по кра ји на
– Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (град од но сно оп шти на),
– Фонд за за шти ту жи вот не сре ди не
– Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не 
– Град ски за вод за јав но здра вље
– Прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји у оба вља њу де лат но сти 

ко ри сте при род не вред но сти, угро жа ва ју или за га ђу ју жи-
вот ну сре ди ну

– На уч не и струч не ор га ни за ци је и дру ге јав не слу жбе
1)  Ко јих је пре ко 100.
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– Гра ђа нин, гру пе гра ђа на, њи хо ва удру же ња, и про фе си о нал-
не или дру ге ор га ни за ци је.

ОБАВЕЗЕИНСТИТУЦИЈА–НИВОИОБАВЕЗАЗАШТИТЕ

Су бјек ти за шти те жи вот не сре ди не ду жни су да:
- чу ва ју и уна пре ђу ју жи вот ну сре ди ну
- од го ва ра ју за сва ку ак тив ност ко јом ме ња ју или мо гу про ме-

ни ти ста ње и усло ве у жи вот ној сре ди ни, од но сно од го ва ра-
ју за не пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не

- 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 кроз ин сти ту ци о нал не и ва нин сти-
ту ци о нал не об ли ке ра да, уса вр ша ва ње и јав но ин фор ми са ње

- ме ђу соб но са ра ђу ју, обез бе ђу ју ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње 
у до но ше њу и спро во ђе њу од лу ка до но ше њу За ко на.

Основ ни про пи си ко ји ре гу ли шу ову област су За ко ни и мно га 
дру га под за кон ска ак та.

– За кон о за шти ти жи вот не сре ди не
– За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђе ња
– За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 

(пла но ви и про гра ми)
Основ ни за да так Ми ни стар ства је спро во ђе ње про це са ре фор-

ме на став них пла но ва и про гра ма за основ ну и сред њу шко лу:
Нео п хо дан је про цес ре фор ме на став ног пла на и про гра ма 

„Еко ло ги ја и за шти та жи вот не сре ди не“ за сед ми раз ред основ не 
шко ле. Уво ђе ње из бор них пред ме те у основ ним и сред њим шко ла-
ма, ко ји се од но се на област за шти те жи вот не сре ди не и одр жи вог 
раз во ја.

Пред мет стра те шке про це не суПла но ви и Про гра ми ко је при-
пре ма ју ре пу блич ки, по кра јин ски и ло кал ни ор га ни у обла сти  
про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра ња или ко ри шће ња зе мљи-
шта, по љо при вре де, шу мар ства, ри бар ства, лов ства, 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.

Но си лац про јек та (ин ве сти тор) не мо же при сту пи ти из во ђе њу 
про јек та без спро ве де ног по ступ ка про це не ути ца ја и са гла сно сти 
над ле жног ор га на на Сту ди ју о про це ни ути ца ја.
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Исто та ко, об у хва та на ста вак ор га ни зо ва ња  обу ка за при ме ну 
де ла про це ду ре ко ја се од но си на уче шће јав но сти (циљ на гру па 
НВО и над ле жни ор га ни ло кал не са мо у пра ве).

За ко ном су утвр ђе не, од но сно, по ве ре не од ре ђе не над ле жно-
сти ло кал ној са мо у пра ви. Зна чај но је омо гу ћи ти ло кал ној са мо у-
пра ви над ле жно сти у окви ру про пи са, ко ји ма ће мо ћи да ре а ли зу је 
пред ло ге гра ђа на. За са да, у ве ћи ни слу ча је ва пред ло зи оста ју са мо 
у окви ру ини ци ја ти ва упу ће них над ле жним ин сти ту ци ја ма.

Основни задатакАгенције за заштитуживотне средине је 
обез бе ђи ва ње по у зда них и пра во вре ме них по да та ка и ин фор ма ци-
ја о ста њу жи вот не сре ди не. Аген ци ја оба вља струч не по сло ве ко ји 
про ис ти чу из за кон ске ре гу ла ти ве а ко ји се од но се на при ку пља ње 
и об је ди ња ва ње по да та ка о жи вот ној сре ди ни и 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, из ра ду из ве шта ја о ста њу жи вот не сре ди не као и 
са рад њу са Европ ском Аген ци јом за жи вот ну сре ди ну, обез бе ђи ва-
ње цен тра ли зо ва ног при сту па по да ци ма и ин фор ма ци ја ма о ста њу 
жи вот не сре ди не.

ОсновнизадатакФондазазаштитуживотнесредине је  оба-
вља ње по сло ва упра вља ња про јек ти ма и фи нан сиј ског по сре до ва-
ња у обла сти очу ва ња, одр жи вог ко ри шће ња, за шти те и уна пре-
ђе ња жи вот не сре ди не, као и у обла сти енер гет ске ефи ка сно сти и 
ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је, а у скла ду са на ци о нал-
ним про гра мом за шти те жи вот не сре ди не и дру гим стра те шким 
пла но ви ма и про гра ми ма и за кљу че ним ме ђу на род ним уго во ри-
ма. До де ла Фи нан сиј ских сред ста ва на осно ву про гра ма ра да, јав-
ним кон кур сом. Фонд про јек те су фи нан си ра у од ре ђе ном про цен-
ту (25–75% од укуп не вред но сти), а оста так је ду жан да обез бе ди 
ин ве сти тор. При о ри тет у фи нан си ра њу оста је ре ша ва ње про бле ма 
управљањачврстимкомуналнимотпадом и у скла ду са тим нео-
п ход но је фо ку си ра ње  Фон да на про јек те са на ци ја од ла га ли шта 
чвр стог ко му нал ног от па да, из град њу тран сфер ста ни ца, а на ро-
чи то сти му ли са ње раз два ја ња ко ри сног от па да у ци љу сма ње ња 
де по ни ја и ис ко ри шћа ва ња об но вљи вих из во ра енер ги је. 

При о ри те ти фи нан си ра ња Фон да об у хва та ју сле де ће ак тив но-
сти:

– Усме ре не су ка оп шти на ма за из ра ду про јект не до ку мен та-
ци је за са на ци ју по сто је ћих и из град њу но вих де по ни ја 

– Уна пре ђе ње си сте ма при ку пља ња и се лек ци је ко му нал ног 
от па да
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– Уште да енер ги је
– Сма ње ње еми си ја штет них га со ва у ва здух 
– По ди за ње све сти и еду ка ци ја ста нов ни штва
– Сма ње ње ри зи ка по здра вље ста нов ни штва
– Чи ста и уре ђе на жи вот на сре ди на у скла ду са Acquiscommu
nitare Европ ске Уни је.

ОБЛАСТИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Управљањеризиком

У обла сти упра вља ња ри зи ком и кон тро ли за га ђи ва ња нео п-
ход но је пред у зе ти сле де ће:

– ор га ни зо ва ње и ус по ста вља ње си сте ма упра вља ња ри зи ком 
од хе миј ског уде са

– про пи си ва ње ме ра ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви за без бе дан 
рад ин ду стриј ских обје ка та

– пре глед и при пре ма ре ше ња о са гла сно сти на сту ди је о про-
це ни опа сно сти од хе миј ског уде са

– уса гла ша ва ње про пи са са ре гу ла ти вом ЕУ у обла сти упра-
вља ња ри зи ком и од го во ром на удес (SE VE SO II – Ди рек ти-
ва  (96/82/EC)  и 2003/105/EC)

– пра ће ње Кон вен ци је о пре ко гра нич ним ефек ти ма ин ду-
стриј ских уде са

– Уво ђе ње стан дар да и чи сти је про из вод ње су “до бро вољ ни 
ин стру мен ти” у си сте му упра вља ња за шти том жи вот не сре-
ди не

Користанотпадиобновљивиизвориенергије

У ци љу сма ње ња за га ђе ња и ма ње еми си је за га ђе ња ва зду ха је 
ко ри шће ње свих мо гу ћих об но вљи вих из во ра енер ги је. За ис ко ри-
шћа ва ње ко ри сног от па да пу тем рециклаже и сма ње ња за га ђе ња, 
као и уште да енер ги је овим пу тем нео п ход но је из вр ши ти:

1. Про мо ви са ње и уна пре ђе ње кон цеп та “Чи сти је про из вод-
ње” у Ре пу бли ци Ср би ји;

2. Уче шће у из ра ди про је ка та и сту ди ја о при ме ни об но вљи-
вих и ал тер на тив них из во ра енер ги је (енер ги је ве тра, во да, 
би о ма са, би о гас, сун ца, ге о тер мал на енер ги ја, де по ниј ски 
гас, енер ги ја из от па да); 

На ци о нал на стра те ги ја упра вља ња от па дом са про гра мом при-
бли жа ва ња ЕУ је усво је на 2003. го ди не и пред ста вља ба зни до ку-
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мент ко ји обез бе ђу је усло ве за ра ци о нал но и одр жи во упра вља ње 
от па дом;

Основ ни прин ци пи упра вља ња от па дом об у хва та ју: одр жи-
ви раз вој, ре ги о нал ни при ступ у упра вља њу от па дом, пре до стро-
жност, за га ђи вач пла ћа, хи је рар хи ја у упра вља њу от па дом, при ме-
на нај прак тич ни јих оп ци ја за жи вот ну сре ди ну, од го вор ност про-
из во ђа ча;

Ве о ма ва жно је са над ле жним Јав ним пред у зе ћи ма ор га ни зо-
ва ти и ком плет но ре ши ти про блем от па да, се лек ци ју и раз вр ста-
ва ње на те ри то ри ји це ле ре пу бли ке. Де по ни је су пре на тр па не ко-
ри сним и не ко ри сним от па дом, за Ре пу бли ку Ср би ју се ка же да је 
нај бо га ти ја зе мља са от па дом чи је ре зер ве не ко ри сти мо, због то га 
је бит но пред у зе ти:

– Уче шће при ват ног сек то ра
– Ства ра ње флек си бил них ин стру ме на та ко ји се мо гу бр зо 

адап ти ра ти на из ме ње не усло ве
– Со ци јал ни аспек ти
– Раз ви ја ње јав не све сти
– Про фе си о нал на обу ка ка дро ва
– Обра зо ва ње

Опасанотпад,хемикалијеиотрови

Ве ли ка па жња се мо ра по све ти ти опа сном от па ду и на тај на-
чин се обез бе ди ти пот пу ни усло ви за шти те жи вот не сре ди не, ра ди 
спре ча ва ња ак ци де на та и хе миј ских уде са. У то ку 2008. го ди не се 
до го ди ло 42 ак ци ден та од че га је у 14 слу ча је ва при ли ком тран-
спор та опа сних ма те ри ја што је укуп но 33%. У 23 слу ча ја што из-
но си 55% до шло је до иден ти фи ка ци је и кван ти фи ка ци је за га ђу ју-
ћих опа сних ма те ри ја у во ди, ва зду ху или зе мљи шту. За то је бит но 
ура ди ти сле де ће:

– Из да ва ње ре ше ња о свр ста ва њу отро ва у гру пе отро ва на 
осно ву ми шље ња Ко ми си је за отро ве

– Из да ва ње одо бре ња о пре во зу отро ва пре ко гра ни це (увоз, 
из воз и тран зит);

– Утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва прав них ли ца да се ба ве 
про из вод њом/про ме том  отро ва и во ђе ње ба зе по да та ка о 
њи ма

– Стал но ажу ри ра ње и при пре ма Ли сте отро ва за об ја вљи ва-
ње у Слу жбе ном гла сни ку.

Основ ни циљ  у ве зи са упра вља њем хе ми ка ли ја ма је да се по-
бољ ша без бед ност жи вот не сре ди не и здра вља љу ди кроз ус по ста-
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вља ње си сте ма за пра вил но и без бед но упра вља ње хе ми ка ли ја ма, 
као и да се при вред ним су бјек ти ма олак ша про це ду ра до би ја ња 
до зво ла;

За оства ре ње ци ља нео п ход на је из град ња си сте ма ко ји утвр-
ђу је без бед ност хе миј ског про из во да и ин те гри са но упра вља ње хе-
ми ка ли ја ма.

Заштитаваздуха

По да ци о вред но сти ма и па ра ме три ма ва зду ха на под руч ју Ре-
пу бли ке Ср би је су ре зул тат си стем ског спро во ђе ња про гра ма кон-
тро ле ква ли те та ва зду ха. У обла сти за шти те ва зду ха  ус по ста вљен 
је  си стем за шти те и очу ва ња ква ли те та ва зду ха и пра ће ње ста ња 
аеро за га ђе ња. Ис пи ти ва ња се вр ше пу тем по ста вља ња основ не 
мре же ур ба них ме те о ро ло шких ста ни ца. На пре дак у кон тро ли ста-
ња ва зду ха је у по ста вља њу Ауто мат ских ста ни ца (АМСКВ).

– Област упра вља ња ква ли те том ва зду ха уре ђу је За кон о за-
шти ти жи вот не сре ди не (Сл. гла сник РС бр. 135/04), ко ји је 
у де лу за шти те ва зду ха оста вио на сна зи од ред бе За ко на о 
за шти ти жи вот не сре ди не (Сл. гла сник РС бр. 66/91, 83/92, 
53/93, 67/93, 48/94,  53/95)

– У окви ру ми ни стар ства је фор ми ра на Ко ми си ја за да ва ње 
овла шће ња струч ним ор га ни за ци ја ма ко је вр ше ме ре ња 
еми си је и ими си је, ко ја утвр ђу је да ли струч не ор га ни за ци је 
ис пу ња ва ју про пи са не усло ве за вр ше ње тих по сло ва.

Про пи си ко ји ма је ре гу ли са на за шти та озон ског омо та ча:
- Беч ка кон вен ци ја о за шти ти озон ског омо та ча и Мон тре ал ски 

про то кол о суп стан ца ма ко је оште ћу ју озон ски омо тач и
- Кон вен ци ја о пре ко гра нич ном пре но су за га ђу ју ћих ма те ри ја 

у ва зду ху на ве ли ке уда ље но сти (CLR TAP).
Оба ве зе сва ке др жа ве про ис те кле су из Оквир не кон вен ци је 

Ује ди ње них на ци ја о про ме ни кли ме (UNFCCC) су:
– Из ра да ин вен та ра га со ва са ефек том ста кле не ба ште – ко ор-

ди ни ра Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не
– При пре ма про гра ма ме ра за обез бе ђи ва ње аде кват не адап та-

ци је на из ме ње не кли мат ске усло ве - ко ор ди ни ра Ре пу блич-
ки хи дро ме те о ро ло шки за вод (РХМЗ)

– При пре ма про гра ма ме ра за убла жа ва ње кли мат ских про ме-
на – ко ор ди ни ра Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке



- 184 -

ИНСТИТУЦИОНАЛНИОБЛИЦИ...ЉиљанаПетровић,ЖаркоАнђелковић

Заштитавода

У Ре пу бли ци Ср би ји вр ши се стал на кон тро ла ква ли те та во де 
и во до то ко ва, пра ти се тренд за га ђе ња и очу ва ња ква ли те та вод них 
ре сур са. Ис пи ти ва ња ква ли те та во да на из во ри шти ма и аку му ла-
ци ја ма слу же за оце ну ис прав но сти во да за по тре бе во до снаб де ва-
ња у ци љу за шти те здра вља ста нов ни штва. У ци љу за шти те во да 
од за га ђе ња пред у зи ма се сле де ће:

– За ко ном о во да ма у окви ру ко га се, у скла ду са За ко ном о 
за шти ти жи вот не сре ди не, тре ба ин те гри са но про пи са ти ко-
ри шће ње и за шти та во да од за га ђи ва ња

– по бољ ша ње си сте ма за пра ће ње ква ли те та по вр шин ских и 
под зем них во да

– уна пре ђе ње упра вља ња от пад ним во да ма кроз из град њу по-
стро је ња за трет ман от пад них во да 

–  ус по ста вља ње пра ће ња ути ца ја за га ђи ва ча са пре ли ми нар-
не IPPC ли сте, на ста ње ква ли те та во да на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је и та ко оства ри ти ва жан до при нос на им пле-
мен та ци ји Основ не ди рек ти ве о во ди

Заштићенаподручјаиприроднадобраибиодиверзитет

По сто је ћим стра те шким пла но ви ма (Про стор ни план Ре пу-
бли ке Ср би је, На ци о нал ни про грам за шти те жи вот не сре ди не), 
Стра те ги јом про стор ног раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, пред ви ђе но је 
да се мре жа (на ци о нал но) за шти ће них под руч ја про ши ри на нај ма-
ње10% те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, док је пре ли ми нар ни план 
да по вр ши на еко ло шке мре же бу де до 20%те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је. За то је по треб но сле де ће;

– из да ва ње до зво ла (са ку пља ње, увоз-из воз, CI TES до зво ле), 
ми шље ња, уве ре ња и са гла сно сти; во ђе ње еви ден ци је о из-
да тим до зво ла ма и из ра да из ве шта ја

– спро во ђе ње ме ђу на род них кон вен ци ја и спо ра зу ма 
- CI TES 
- Кон вен ци ја о би о ди вер зи те ту
- Рам сар ска кон вен ци ја
- Бон ска кон вен ци ја (са спо ра зу ми ма AEWA и Euro bats)
Ову област по треб но је уре ди ти та ко да се вр ши из ра да про-

је ка та у до ме ну уна пре ђе ња и за шти те би о ди вер зи те та. То об у хва-
та низ ак тив но сти по пут из ра де Уред бе о ста вља њу под кон тро лу 
ко ри шће ња и про ме та ди вље фло ре и фа у не. На ред бе о за бра ни 
са ку пља ња по је ди них за шти ће них вр ста ди вље фло ре и фа у не. 
Овја вљи ва ње кон кур са за из да ва ње до зво ла за са ку пља ње ди вље 
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фло ре, фа у не и гљи ва. Уса гла ша ва ње око про це ду ре из да ва ња до-
зво ла за увоз са СТО( Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја).

Ми ни стар ство жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња над-
ле жно је за упра вља ње ри бо лов ним ре сур си ма у ри бо лов ним во да-
ма ко је об у хва та очу ва ње и за шти ту, улов и ко ри шће ње ри ба и га је-
ње свих вр ста и уз ра сних ка те го ри ја ри ба; Упра вља ње ри бо лов ним 
ре сур си ма вр ши се у скла ду са прин ци пом одр жи вог ко ри шће ња, 
ко ји до при но си очу ва њу их ти о фа у ни стич ког ди вер зи те та и еко ло-
шког ин те гри те та во де них еко си сте ма у обла сти ри бар ства. 

Заштитаодбуке

У ур ба ним под руч ји ма по ја ви ла се но ва вр ста за га ђе ња ко ја 
не по бит но ути че у ве ли кој ме ри на здра вље љу ди и ста ње нер вног 
си сте ма. Нео п ход но је пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре у ци љу очу ва-
ња здра вља ста нов ни штва.

Пра вил ник ко јим је про пи сан до зво ље ни ни во бу ке у жи вот ној 
сре ди ни у ко јој чо век бо ра ви, ме то де ме ре ња бу ке, бли жи усло ви 
ко је мо ра ју да ис пу не струч не ор га ни за ци је за ме ре ње бу ке, мо ра ју 
се при ме њи ва ти у ци љу сма ње ња ути ца ја бу ке на здра вље љу ди. 

Из вор бу ке је сте сва ки еми тер не же ље ног или штет ног зву ка. 
То мо же да бу де сва ки уре ђај, сред ство за рад, са о бра ћај но сред-
ство, ин ста ла ци ја по стро је ња, тех но ло шки по сту пак, елек тро а-
ку стич ки уре ђај, људ ска ак тив ност. Из во ри ма зву ка сма тра ју се 
по крет ни и не по крет ни објек ти ко ји под од ре ђе ним окол но сти ма 
ге не ри шу звук, а та ко ђе и отво ре ни и за тво ре ни про сто ри за спорт, 
игру, плес, пред ста ве, кон цер те, слу ша ње му зи ке  као и уго сти тељ-
ски објек ти, га ра же, пар кинг про сто ри.

Су бјек ти за шти те жи вот не сре ди не од бу ке ду жни су да ме ђу-
соб но са ра ђу ју, обез бе ђу ју   ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње у до но-
ше њу и спро во ђе њу ме ра и од лу ка, у скла ду са  За ко ном о бу ци и 
по себ ним За ко ни ма  ко ји ма се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не.

* * *
По бољ ша ње ста ња жи вот не сре ди не мо же се спро ве сти кроз 

кон тро лу и над зор над спро во ђе њем За ко на и об у хва та сле де ће ак-
тив но сти:

Пре у зи ма њем над ле жно сти кон тро ле за га ђи ва ња во да. Ја ча-
њем ка па ци те та ин спек ци је на свим ни во и ма - ре пу блич ке, по кра-
јин ске и ло кал не - кроз одр жа ва ње обу ка -  са рад ња са Стал ном 
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кон фе рен ци јом гра до ва и оп шти на (СКГО) и Не мач ком ор га ни за-
ци јом за тех нич ку по моћ – GTZ;

Про стор но и ур ба ни стич ко пла ни ра ње и ре а ли за ци ја про је ка-
та  об у хва та ју и ме ре звуч не за шти те ко је се обез бе ђу ју кроз пла-
ни ра ње на мен ске упо тре бе про сто ра, пла ни ра ње са о бра ћа ја, сма-
ње ње бу ке ме ра ма звуч не изо ла ци је и кон тро лу из во ра бу ке. У том 
сми слу, ва ља пред у зе ти сле де ће ак тив но сти:

По ве ћа ње бро ја ре пу блич ких гра ђе вин ских и ур ба ни стич ких 
ин спек то ра; Ин тен зи ви ра ње над зо ра над по ве ре ним по сло ви ма у 
свим обла сти ма над зо ра; На ста вак еду ка ци је ту жи ла ца и су ди ја 
из обла сти за шти те жи вот не сре ди не као и по че так обу ке пре кр-
шај них ор га на (су ди ја за пре кр ша је и ту жи ла ца). Ус по ста вља ње 
ба зе по да та ка. Ја ча ње ин спек ци је за за шти ту жи вот не сре ди не у 
Ср би ји“ Ре а ли за ци ја про јек та „Ин те гри са ни си стем за мо ни то ринг 
пре во за опа сних ма те ри ја у ју го и сточ ној Евро пи (СЕЕ)“. По ја ча на 
кон тро ла у за шти ће ним при род ним до бри ма - ин те гри са не ин спек-
циј ске кон тро ле са ур ба ни стич ком и гра ђе вин ском ин спек ци јом у 
ци љу спре ча ва ња и ка жња ва ња ди вље град ње; По бољ ша ње ста-
ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ја ма нај ве ћих за га ђи ва ча, на ро чи то 
IPPC по стро је ња – US Steel Сме де ре во, Ју жна ин ду стриј ска зо на у 
Пан че ву, тер мо е лек тра не, РТБ Бор, Ве ли ки Бач ки ка нал, кроз пра-
ће ње ре а ли за ци је већ одо бре них и усво је них ак ци о них пла но ва као 
и из да тих ре ше ња; Ак тив но сти у окви ру ме ђу на род них мре жа –  
обу ка ре пу блич ких ин спек то ра у окви ру мре же ECE NA, као и уче-
шће на тре нин зи ма и пле нар ним сед ни ца ма мре жа IM PEL – TFS, 
GREEN FOR CE NET WORK и INE CE. Ус по ста вља ње На ци о нал не 
МРЕ ЖЕ за за шти ту жи вот не сре ди не укљу чи ва њем свих за ин те ре-
со ва них стра на пре ма ир ском мо де лу.

LjiljanaPetrovic
ZarkoAndjelkovic

THEINSTITUTIONALFORMSOFENVIRONMENTAL
PROTECTION

Summary
Environmental protection is certainly one of the serious
questions thatweface in the21stcentury.Thatproblem
existsinallcountriesregardlessoftheireconomicdeve
lopmentlevel.Theincreaseintechnologicaldevelopment,
the irrational use of natural resources, waste disposal,
theseare theproblems that affect onall citizens, regar
dlessofwhichcountrytheyare.Thissituationisparticu
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larlyworryingifwehadinourmindfactthatalargenum
berofnaturalresourcesarelimitedandnotrenewable.If
humanitycontinuedestructionoftheseresourcesitcanbe
foundinahopelesssituation,andthatisthemainreason
whyweshouldtakeallpossiblemeasuresforthesakeof
environmentalprotection.
Thegoalofthispaperistodemonstratetheinstitutional
formsofprotection thataredeveloped inSerbia. In this
senseweare trying tomakea conciseanalysis of these
types of institutions focusing ourselves primarily on the
subjectsofenvironmentalprotection,ontheobligationsof
institutions,andonthelevelsofenvironmentalprotection.
Keywords:environmentalprotection,thesubjectsofen
vironmentalprotection,theobligationsifinstitutions,and
levelsofenvironmentalprotection.
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Resume
Accordingtoaprincipleofsubstantialdevelopment,asde
finedontheConferenceoftheUnitedNationsonlifeenvi
ronmentanddevelopment,heldinRiodeJaneiroin1992,
substantialdevelopment is the typeofdevelopment  that
satisfiestheneedsofmoderngenerationwithoutharming
livingneedsoffuturegenerationsintermsofcapacityof
lifeenvironment.Itimpliesthatsubstantialdevelopmentis
anintegratedsystemoftechnicaltechnologicaleconomic
andsocialactivitiesinoveralldevelopment.Obligationof
harmonizinglegislatureoftheRepublicofSerbiawithle
galachievementsoftheEuropeanUnionwasfirstlymen
tionedintheResolutiononAssociatingthatwasadopted
innationalParliamentonOctober13th,2004.Govern
mentoftheRepublicofSerbiabroughtouttheActionPlan
forHarmonizationoftheDraftofLawwithlegalnormsof
theEuropeanUnioninJuly2003.Thelegalnormsofthe
EuropeanUnioninthefieldoflifeenvironmentconsistof
morethan200legalnorms.Theharmonizationofthelegal
normsoftheEuropeanUnionisacomprehensivetaskthat
cannotbewaitedon ina state thataspires tobecomea
memberstateoftheEuropeanUnion.Thenormativelegal
andinstitutionalframeforprotectionoflifeenvironment
hasabaseintheConstitutionoftheRepublicofSerbiaby
whichthereisdefinedtherightofthecitizenstoahealthy
lifeenvironment,aswellasthedutyofthecitizenstopro
tectandimproveliveenvironmentinaccordwiththeLaw.
IntheRepublicofSerbialegalnormsinthisfieldmakea
hugenumberoftheLawsandotherlegislature.Morethan
30%ofallthenormsthatourstatehasproclaimedand
implementedintheprocessofEuropeanintegrationsare
fromthefieldofprotectionoflifeenvironment.
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