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ПРОЈЕКТИ

Пројекти реализовани у периоду 2009-2010:
Web портал – Берза отпада
Web апликација за приказ историјских података о хазардним супстанцама
у водотоцима Србије
База нумеричких и просторних података деградираних површина на
територији општине Обреновац
Google Earth апликација – Мапа старих и дивљих депонија у Р. Србији
Mапирање пољопривредних области високе природне вредности у Србији
- Пројекат "Support for Agri-environment Policies and Programming in Serbia" 
IUCN
Утврђивање садржаја органске материје у земљиштима Србије, Прва
фаза Пројекта
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Координација израде или учешће у изради подзаконских аката 2009-2010:
Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих
програма
Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и
годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницама плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин
обрачунавања и плаћања накнаде
Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар ненамерно
испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци
Правилника о мониторингу рибарства
Правилник о методологији за израду Националног и Локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду
Правилник о обрасцима известаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада
Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе
Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној
мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем
квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Кључна уредба:
Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите

животне средине, методологији, структури, заједничким основама, 
категоријама и нивоима скупљања података, као и о садржини

информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност

Програм вођења информационог система (Правилник)
Национална листа индикатора (Правилник)
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НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Web апликација за приказ података из државне мреже за аутоматски
мониторинг квалитета ваздуха:
Подаци о квалитету ваздуха у реалном времену
Израђено на Google Maps платформи
Могућност избора комбинације станица и параметра квалитета
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АМСКВ портал
(самостални
развој)

АМСКВ портал
(самостални
развој)
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НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Интернет презентација Агенције (самостални развој):
Квалитет ваздуха у реалном времену
Интерактивна апликација Serbian Water Quality Index за период 1998-2007.
Информације и подаци о алергеном полену
Информације о депонијама и дивљим депонијама
Извештаји, публикације, радови
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У последњих годину дана
88 000 посета (69 000 прошле
године)
270 000 прегледаних страна
Посетиоци из 79 земаља
39% нових посета
3 минута просечно трајање
посете
Повећање од 28% у односу на
претходних годину дана
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претходних годину дана
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

CARDS - "Успостављање система за аутоматски мониторинг квалитета
ваздуха":
Финализација пројекта
Постављено 28 станица за праћење квалитета ваздуха
Тестирање опреме и софтвера за прикупљање и приказ података
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

IPA 2008 - "Помоћ Агенцији за заштиту животне средине као
Националној фокалној тачки за сарадњу са Европском агенцијом за
животну средину у јачању Еионет мреже у Србији" (уз подршку
Европске комисије):

Друга година имплементације пројекта
Побољшавање комуникације и креирање мреже институција способне да
правовремено и ефикасно прикупља, складишти и дистрибуира податке од
значаја за заштиту животне средине
Тендер за набавку опреме и software-а у завршној фази, следи испорука и
обука
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ - ЕЕА

По Закону о министарствима Агенција има обавезу: "... сарадњу са
Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском
мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ)..."
Статус Србије – "Земља сарадница"
Обавеза достављања "Приоритетних токова података"
Агенција има улогу Националне фокалне организације

По Закону о министарствима Агенција има обавезу: "... сарадњу са
Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском
мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ)..."
Статус Србије – "Земља сарадница"
Обавеза достављања "Приоритетних токова података"
Агенција има улогу Националне фокалне организације

Напредак у
извештавању
2003-2009.

Напредак у
извештавању
2003-2009.
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САРАДЊА СА ЕЕА

Оцене
извештавања ка
ЕЕА 2000-2009.

Оцене
извештавања ка
ЕЕА 2000-2009.
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САРАДЊА СА ЕЕА

По први пут, учешће у изради Европског извештаја о стању животне
средине 2010 – State and Outlook Environmert Report 2010 (SOER)
Србија имати свој допринос:

Заједничке теме (Загађење ваздуха, Климатске промене, Воде, Коришћење
земљишта, Заштита природе и биодиверзитета, Отпад)
Разноликост
Флексибилност

По први пут, учешће у изради Европског извештаја о стању животне
средине 2010 – State and Outlook Environmert Report 2010 (SOER)
Србија имати свој допринос:

Заједничке теме (Загађење ваздуха, Климатске промене, Воде, Коришћење
земљишта, Заштита природе и биодиверзитета, Отпад)
Разноликост
Флексибилност

Портал Агенције
за аутоматско
генерисање
извештаја ка ЕЕА

Портал Агенције
за аутоматско
генерисање
извештаја ка ЕЕА



КОЈИМ ПРАВЦЕМ ИДЕМО 2009-2011 www.sepa.gov.rs

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

Извештај о напретку Републике Србије у 2007, 2008:
"... Агенција за заштиту животне средине успешно бавља послове
прикупљања података и сарадње с Европском агенцијом за животну
средину. Њено функционисање jе побољшано, али недостаје капацитет
како би се осигурала имплементација интегрисане стратегије
мониторинга."
Извештај о напретку Републике Србије у 2009:
"... Агенција за заштиту животне средине наставља да буде потпуно
оперативна и њен учинак се побољшава. Ипак, и даље јој недостаје
капацитет за обезбеђивање имплементације интегрисане стратегије
мониторинга. "
Извештај о напретку Републике Србије у 2010:
"... Агенција за заштиту животне средине Републике Србије одржава
висок ниво сарадње са Европском агенцијом за заштиту животне
средине... ", "... Агенција за заштиту животне средине наставља да
буде у пуној мери оперативна, а њен учинак се побољшава. Међутим, 
још увек има недовољно капацитета за адекватно спровођење
Стратегије за интегрисано праћење..."
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ – БУДУЋНОСТ

IPA 2009 - "Помоћ Агенцији за заштиту животне средине у креирању и управљању
Националним информационим системом животне средине (НИСЖС) као кластер
компоненте европског дељеног информационог система животне средине (SEIS)" 
(подршка Европске комисије) - предлог
"Успостављање Центра за управљање животном средином" (билатерална подршка
Норвешке) – пројекат започет октобра 2010
"Подршка учешћу у активностима Европске агенције за животну средину - ЕЕА" 
(подршка ЕЕА и Европске комисије) – до краја 2011

IPA 2009 - "Помоћ Агенцији за заштиту животне средине у креирању и управљању
Националним информационим системом животне средине (НИСЖС) као кластер
компоненте европског дељеног информационог система животне средине (SEIS)" 
(подршка Европске комисије) - предлог
"Успостављање Центра за управљање животном средином" (билатерална подршка
Норвешке) – пројекат започет октобра 2010
"Подршка учешћу у активностима Европске агенције за животну средину - ЕЕА" 
(подршка ЕЕА и Европске комисије) – до краја 2011

"Јачање административних
капацитета за имплементацију
система за управљање квалитетом
ваздуха" (подршка Европске
комисије)
"Унапређен систем за оцену
загађења вода из дифузних извора" 
(сарадња са шведском Агенцијом за
заштиту животне средине) – у 2011

"Јачање административних
капацитета за имплементацију
система за управљање квалитетом
ваздуха" (подршка Европске
комисије)
"Унапређен систем за оцену
загађења вода из дифузних извора" 
(сарадња са шведском Агенцијом за
заштиту животне средине) – у 2011
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НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ – БУДУЋНОСТ

Стављање у функцију калибрационе лабораторије за квалитет
ваздуха, аналитичке лабораторије и једне мобилне лабораторије у
оквиру Националне референтне лабораторије за квалитет ваздуха

Национални инвентар ненамерно испуштених дуготрајних
органских загађујућих супстанци

Национални инвентар гасова са ефектом стаклене баште

Информациони систем биолошког диверзитета са Web апликацијом

База података садржаја органске материје у земљиштима
Републике Србије

Стављање у функцију калибрационе лабораторије за квалитет
ваздуха, аналитичке лабораторије и једне мобилне лабораторије у
оквиру Националне референтне лабораторије за квалитет ваздуха

Национални инвентар ненамерно испуштених дуготрајних
органских загађујућих супстанци

Национални инвентар гасова са ефектом стаклене баште

Информациони систем биолошког диверзитета са Web апликацијом

База података садржаја органске материје у земљиштима
Републике Србије
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НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ – БУДУЋНОСТ

Употребом савремених технологија:
Информациони системи:

за амбалажу и амбалажни отпад
за аутоматско праћење квалитета ваздуха
за управљање отпадом
за емисије у ваздух и воде
за израду извештаја и извештавање о стању животне средине :
деградираних подручја у Србији
законске регулативе, планова, програма и стратегија у области животне

средине
институција и организација које врше мониторинг и прикупљају, 

обрађују и управљају подацима о животној средини

Интернет презентације Агенције са циљем приказа што већег броја
параметара стања животне средине у реалном времену (квалитет
ваздуха, квалитет вода, итд.)

Употребом савремених технологија:
Информациони системи:

за амбалажу и амбалажни отпад
за аутоматско праћење квалитета ваздуха
за управљање отпадом
за емисије у ваздух и воде
за израду извештаја и извештавање о стању животне средине :
деградираних подручја у Србији
законске регулативе, планова, програма и стратегија у области животне

средине
институција и организација које врше мониторинг и прикупљају, 

обрађују и управљају подацима о животној средини

Интернет презентације Агенције са циљем приказа што већег броја
параметара стања животне средине у реалном времену (квалитет
ваздуха, квалитет вода, итд.)
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КУДА ИДЕМО?

Креирање националног листе индикатора стања животне средине и
програма вођења информационог система
Израда свих компоненти ИС животне средине:

ваздух и климатске промене;
воде;
природа и биолошка разноврсност;
земљиште;
отпад;
бука;
нејонизујуће зрачење;
шумарство, лов и риболов;
одрживо коришћење природних ресурса;
привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину;
међународна и национална законска регулатива, као и мере, извештаји и остала

документа и активности из области заштите животне средине;
субјекти система заштите животне средине.

Преузимање и испуњавање свих међународних обавеза извештавања о
животној средини
Пуно чланство у ЕЕА и активно укључење у све активности Европске
агенције за животну средину

Креирање националног листе индикатора стања животне средине и
програма вођења информационог система
Израда свих компоненти ИС животне средине:

ваздух и климатске промене;
воде;
природа и биолошка разноврсност;
земљиште;
отпад;
бука;
нејонизујуће зрачење;
шумарство, лов и риболов;
одрживо коришћење природних ресурса;
привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину;
међународна и национална законска регулатива, као и мере, извештаји и остала

документа и активности из области заштите животне средине;
субјекти система заштите животне средине.

Преузимање и испуњавање свих међународних обавеза извештавања о
животној средини
Пуно чланство у ЕЕА и активно укључење у све активности Европске
агенције за животну средину


