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ПРОЈЕКТИ
Пројекти
Пројектиреализовани
реализованиуупериоду
периоду2009-2010:
2009-2010:
 Web
Webпортал
портал––Берза
Берзаотпада
отпада
 Web
Webапликација
апликацијаза
заприказ
приказисторијских
историјскихподатака
податакаоохазардним
хазарднимсупстанцама
супстанцама
ууводотоцима
водотоцимаСрбије
Србије
 База
Базанумеричких
нумеричкихиипросторних
просторнихподатака
податакадеградираних
деградиранихповршина
површинана
на
територији
територијиопштине
општинеОбреновац
Обреновац
 Google
GoogleEarth
Earthапликација
апликација––Мапа
Мапастарих
старихиидивљих
дивљихдепонија
депонијаууР.
Р.Србији
Србији
 Mапирање
Mапирањепољопривредних
пољопривреднихобласти
областивисоке
високеприродне
природневредности
вредностиууСрбији
Србији
--Пројекат
Пројекат"Support
"Supportfor
forAgri-environment
Agri-environmentPolicies
Policiesand
andProgramming
ProgrammingininSerbia"
Serbia"
IUCN
IUCN
 Утврђивање
Утврђивањесадржаја
садржајаорганске
органскематерије
материјеууземљиштима
земљиштимаСрбије,
Србије,Прва
Прва
фаза
фазаПројекта
Пројекта
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Координација
Координацијаизраде
израдеили
илиучешће
учешћеууизради
израдиподзаконских
подзаконскихаката
аката2009-2010:
2009-2010:
 Уредба
Уредбаоопрограму
програмусистемског
системскогпраћења
праћењаквалитета
квалитетаземљишта,
земљишта,индикаторима
индикаторимаза
за
оцену
ризика
од
деградације
земљишта
и
методологије
за
израду
ремедијационих
оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих
програма
програма
 Уредба
Уредбаоопроизводима
производимакоји
којипосле
послеупотребе
употребепостају
постајупосебни
посебнитокови
токовиотпада,
отпада,обрасцу
обрасцу
дневне
евиденције
о
количини
и
врсти
произведених
и
увезених
производа
и
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и
годишњем
годишњемизвештају,
извештају,начину
начинуиироковима
роковимадостављања
достављањагодишњег
годишњегизвештаја,
извештаја,
обвезницама
обвезницамаплаћања
плаћањанакнада,
накнада,критеријумима
критеријумимаза
заобрачун,
обрачун,висину
висинуииначин
начин
обрачунавања
и
плаћања
накнаде
обрачунавања и плаћања накнаде
 Уредба
Уредбаоометодологији
методологијиприкупљања
прикупљањаподатака
податаказа
занационални
националниинвентар
инвентарненамерно
ненамерно
испуштених
дуготрајних
органских
загађујућих
супстанци
испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци
 Правилника
Правилникаоомониторингу
мониторингурибарства
рибарства
 Правилник
Правилникоометодологији
методологијиза
заизраду
израдуНационалног
НационалногииЛокалног
Локалногрегистра
регистраизвора
извора
загађивања,
као
и
методологији
за
врсте,
начине
и
рокове
прикупљања
података
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
 Правилник
Правилникоообрасцу
обрасцудневне
дневнеевиденције
евиденцијеиигодишњег
годишњегизвештаја
извештајаооотпаду
отпаду
 Правилник
о
обрасцима
известаја
о
управљању
амбалажом
и
амбалажним
Правилник о обрасцима известаја о управљању амбалажом и амбалажнимотпадом
отпадом
 Правилник
о
категоријама,
испитивању
и
класификацији
отпада
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада
 Правилник
Правилникоометодологији
методологијиза
заприкупљање
прикупљањеподатака
податакаоосаставу
саставуииколичинама
количинама
комуналног
отпада
на
територији
јединице
локалне
самоуправе
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе
 Правилник
Правилникооначину
начинуразмене
разменеинформација
информацијаоомерним
мернимместима
местимауудржавној
државнојиилокалној
локалној
мрежи,
техникама
мерења,
као
и
о
начину
размене
података
добијених
праћењем
мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем
квалитета
квалитетаваздуха
ваздухауудржавној
државнојиилокалним
локалниммрежама
мрежама
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Кључна
Кључнауредба:
уредба:
Уредба
Уредбаоосадржини
садржиниииначину
начинувођења
вођењаинформационог
информационогсистема
системазаштите
заштите
животне
животнесредине,
средине,методологији,
методологији,структури,
структури,заједничким
заједничкимосновама,
основама,
категоријама
категоријамаиинивоима
нивоимаскупљања
скупљањаподатака,
података,као
каоииоосадржини
садржини
информација
о
којима
се
редовно
и
обавезно
обавештава
информација о којима се редовно и обавезно обавештавајавност
јавност




Програм
Програмвођења
вођењаинформационог
информационогсистема
система(Правилник)
(Правилник)
Национална
Националналиста
листаиндикатора
индикатора(Правилник)
(Правилник)
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НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Web
Webапликација
апликацијаза
заприказ
приказподатака
податакаиз
издржавне
државнемреже
мрежеза
зааутоматски
аутоматски
мониторинг
мониторингквалитета
квалитетаваздуха:
ваздуха:
 Подаци
Подациооквалитету
квалитетуваздуха
ваздухаууреалном
реалномвремену
времену
 Израђено
Израђенона
наGoogle
GoogleMaps
Mapsплатформи
платформи
 Могућност
Могућностизбора
изборакомбинације
комбинацијестаница
станицаиипараметра
параметраквалитета
квалитета

АМСКВ
АМСКВпортал
портал
(самостални
(самостални
развој)
развој)
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НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Интернет
Интернетпрезентација
презентацијаАгенције
Агенције(самостални
(самосталниразвој):
развој):
 Квалитет
Квалитетваздуха
ваздухаууреалном
реалномвремену
времену
 Интерактивна
Интерактивнаапликација
апликацијаSerbian
SerbianWater
WaterQuality
QualityIndex
Indexза
запериод
период1998-2007.
1998-2007.
 Информације
Информацијеииподаци
подациооалергеном
алергеномполену
полену
 Информације
Информацијеоодепонијама
депонијамаиидивљим
дивљимдепонијама
депонијама
 Извештаји,
Извештаји,публикације,
публикације,радови
радови
УУпоследњих
последњихгодину
годинудана
дана
 88
000
посета
(69
000
88 000 посета (69 000прошле
прошле
године)
године)
 270
270000
000прегледаних
прегледанихстрана
страна
 Посетиоци
Посетиоцииз
из79
79земаља
земаља
 39%
39%нових
новихпосета
посета
 33минута
минутапросечно
просечнотрајање
трајање
посете
посете
 Повећање
Повећањеод
од28%
28%ууодносу
односуна
на
претходних
претходнихгодину
годинудана
дана
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
CARDS
CARDS--"Успостављање
"Успостављањесистема
системаза
зааутоматски
аутоматскимониторинг
мониторингквалитета
квалитета
ваздуха":
ваздуха":
 Финализација
Финализацијапројекта
пројекта
 Постављено
Постављено28
28станица
станицаза
запраћење
праћењеквалитета
квалитетаваздуха
ваздуха
 Тестирање
Тестирањеопреме
опремеиисофтвера
софтвераза
заприкупљање
прикупљањеииприказ
приказподатака
података
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
IPA
IPA2008
2008--"Помоћ
"ПомоћАгенцији
Агенцијиза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединекао
као
Националној
Националнојфокалној
фокалнојтачки
тачкиза
засарадњу
сарадњуса
саЕвропском
Европскомагенцијом
агенцијомза
за
животну
животнусредину
срединууујачању
јачањуЕионет
Еионетмреже
мрежеууСрбији"
Србији"(уз
(узподршку
подршку
Европске
Европскекомисије):
комисије):
 Друга
Другагодина
годинаимплементације
имплементацијепројекта
пројекта
 Побољшавање
Побољшавањекомуникације
комуникацијеиикреирање
креирањемреже
мрежеинституција
институцијаспособне
способнеда
да
правовремено
правовременоииефикасно
ефикасноприкупља,
прикупља,складишти
складиштииидистрибуира
дистрибуираподатке
податкеод
од
значаја
значајаза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
средине
 Тендер
Тендерза
занабавку
набавкуопреме
опремеииsoftware-а
software-ауузавршној
завршнојфази,
фази,следи
следииспорука
испорукаии
обука
обука
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ - ЕЕА
 По
ПоЗакону
Законуооминистарствима
министарствимаАгенција
Агенцијаима
имаобавезу:
обавезу:"...
"...сарадњу
сарадњуса
са
Европском
Европскомагенцијом
агенцијомза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
средине(ЕЕА)
(ЕЕА)ииЕвропском
Европском
мрежом
мрежомза
заинформације
информацијеиипосматрање
посматрање(ЕИОНЕТ)..."
(ЕИОНЕТ)..."
 Статус
Србије
–
"Земља
сарадница"
Статус Србије – "Земља сарадница"
 Обавеза
Обавезадостављања
достављања"Приоритетних
"Приоритетнихтокова
токоваподатака"
података"
 Агенција
Агенцијаима
имаулогу
улогуНационалне
Националнефокалне
фокалнеорганизације
организације
100
90

78

80

76

70

56

%

60

60

Напредак
Напредакуу
извештавању
извештавању
2003-2009.
2003-2009.
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36
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17
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САРАДЊА СА ЕЕА

Оцене
Оцене
извештавања
извештавањака
ка
ЕЕА
ЕЕА2000-2009.
2000-2009.
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САРАДЊА СА ЕЕА
 По
Попрви
првипут,
пут,учешће
учешћеууизради
израдиЕвропског
Европскогизвештаја
извештајаоостању
стањуживотне
животне
средине
средине2010
2010––State
Stateand
andOutlook
OutlookEnvironmert
EnvironmertReport
Report2010
2010(SOER)
(SOER)
 Србија
Србијаимати
иматисвој
својдопринос:
допринос:

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

Портал
ПорталАгенције
Агенције
за
аутоматско
за аутоматско
генерисање
генерисање
извештаја
извештајака
каЕЕА
ЕЕА
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ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
 Извештај
Извештајоонапретку
напреткуРепублике
РепубликеСрбије
Србијеуу2007,
2007,2008:
2008:
"...
"...Агенција
Агенцијаза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединеуспешно
успешнобавља
бављапослове
послове
прикупљања
прикупљањаподатака
податакаиисарадње
сарадњессЕвропском
Европскомагенцијом
агенцијомза
заживотну
животну
средину.
Њено
функционисање
jе
побољшано,
али
недостаје
средину. Њено функционисање jе побољшано, али недостајекапацитет
капацитет
како
какоби
бисе
сеосигурала
осигуралаимплементација
имплементацијаинтегрисане
интегрисанестратегије
стратегије
мониторинга."
мониторинга."
 Извештај
Извештајоонапретку
напреткуРепублике
РепубликеСрбије
Србијеуу2009:
2009:
"...
"...Агенција
Агенцијаза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединенаставља
настављада
дабуде
будепотпуно
потпуно
оперативна
и
њен
учинак
се
побољшава.
Ипак,
и
даље
јој
недостаје
оперативна и њен учинак се побољшава. Ипак, и даље јој недостаје
капацитет
капацитетза
заобезбеђивање
обезбеђивањеимплементације
имплементацијеинтегрисане
интегрисанестратегије
стратегије
мониторинга.
мониторинга.""
 Извештај
Извештајоонапретку
напреткуРепублике
РепубликеСрбије
Србијеуу2010:
2010:
"...
"...Агенција
Агенцијаза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединеРепублике
РепубликеСрбије
Србијеодржава
одржава
висок
високниво
нивосарадње
сарадњеса
саЕвропском
Европскомагенцијом
агенцијомза
зазаштиту
заштитуживотне
животне
средине...
средине...",","...
"...Агенција
Агенцијаза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединенаставља
настављада
да
буде
будеуупуној
пунојмери
мериоперативна,
оперативна,аањен
њенучинак
учинаксе
сепобољшава.
побољшава.Међутим,
Међутим,
још
јошувек
увекима
иманедовољно
недовољнокапацитета
капацитетаза
заадекватно
адекватноспровођење
спровођење
Стратегије
Стратегијеза
заинтегрисано
интегрисанопраћење..."
праћење..."
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ – БУДУЋНОСТ
 IPA
IPA2009
2009- -"Помоћ
"ПомоћАгенцији
Агенцијиза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединеуукреирању
креирањуииуправљању
управљању
Националним
информационим
системом
животне
средине
(НИСЖС)
као
Националним информационим системом животне средине (НИСЖС) каокластер
кластер
компоненте
европског
дељеног
информационог
система
животне
средине
компоненте европског дељеног информационог система животне средине(SEIS)"
(SEIS)"
(подршка
Европске
комисије)
предлог
(подршка Европске комисије) - предлог
 "Успостављање
"УспостављањеЦентра
Центраза
зауправљање
управљањеживотном
животномсредином"
средином"(билатерална
(билатералнаподршка
подршка
Норвешке)
Норвешке)––пројекат
пројекатзапочет
започетоктобра
октобра2010
2010
 "Подршка
учешћу
у
активностима
Европске
"Подршка учешћу у активностима Европскеагенције
агенцијеза
заживотну
животнусредину
средину- -ЕЕА"
ЕЕА"
(подршка
ЕЕА
и
Европске
комисије)
–
до
краја
2011
(подршка ЕЕА и Европске комисије) – до краја 2011

 "Јачање
"Јачањеадминистративних
административних
капацитета
капацитетаза
заимплементацију
имплементацију
система
за
управљање
система за управљањеквалитетом
квалитетом
ваздуха"
ваздуха"(подршка
(подршкаЕвропске
Европске
комисије)
комисије)
 "Унапређен
"Унапређенсистем
системза
заоцену
оцену
загађења
вода
из
дифузних
загађења вода из дифузнихизвора"
извора"
(сарадња
са
шведском
Агенцијом
(сарадња са шведском Агенцијомза
за
заштиту
заштитуживотне
животнесредине)
средине)––уу2011
2011
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 Стављање
Стављањеууфункцију
функцијукалибрационе
калибрационелабораторије
лабораторијеза
заквалитет
квалитет
ваздуха,
ваздуха,аналитичке
аналитичкелабораторије
лабораторијеииједне
једнемобилне
мобилнелабораторије
лабораторијеуу
оквиру
оквируНационалне
Националнереферентне
референтнелабораторије
лабораторијеза
заквалитет
квалитетваздуха
ваздуха
 Национални
Националниинвентар
инвентарненамерно
ненамерноиспуштених
испуштенихдуготрајних
дуготрајних
органских
органскихзагађујућих
загађујућихсупстанци
супстанци
 Национални
Националниинвентар
инвентаргасова
гасоваса
саефектом
ефектомстаклене
стакленебаште
баште
 Информациони
Информационисистем
систембиолошког
биолошкогдиверзитета
диверзитетаса
саWeb
Webапликацијом
апликацијом
 База
Базаподатака
податакасадржаја
садржајаорганске
органскематерије
материјеууземљиштима
земљиштима
Републике
РепубликеСрбије
Србије
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НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ – БУДУЋНОСТ

Употребом
Употребомсавремених
савременихтехнологија:
технологија:
 Информациони
Информационисистеми:
системи:

за
заамбалажу
амбалажуииамбалажни
амбалажниотпад
отпад
за
зааутоматско
аутоматскопраћење
праћењеквалитета
квалитетаваздуха
ваздуха
за
зауправљање
управљањеотпадом
отпадом
за
заемисије
емисијеууваздух
ваздухииводе
воде
за
заизраду
израдуизвештаја
извештајаииизвештавање
извештавањеоостању
стањуживотне
животнесредине
средине: :
деградираних
деградиранихподручја
подручјаууСрбији
Србији
законске
законскерегулативе,
регулативе,планова,
планова,програма
програмаиистратегија
стратегијаууобласти
областиживотне
животне
средине
средине
институција
институцијаииорганизација
организацијакоје
којеврше
вршемониторинг
мониторингииприкупљају,
прикупљају,
обрађују
обрађујуииуправљају
управљајуподацима
подацимаооживотној
животнојсредини
средини

 Интернет
Интернетпрезентације
презентацијеАгенције
Агенцијеса
сациљем
циљемприказа
приказашто
штовећег
већегброја
броја
параметара
параметарастања
стањаживотне
животнесредине
срединеууреалном
реалномвремену
времену(квалитет
(квалитет
ваздуха,
ваздуха,квалитет
квалитетвода,
вода,итд.)
итд.)
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КУДА ИДЕМО?
 Креирање
Креирањенационалног
националноглисте
листеиндикатора
индикаторастања
стањаживотне
животнесредине
срединеии
програма
програмавођења
вођењаинформационог
информационогсистема
система
 Израда
Израдасвих
свихкомпоненти
компонентиИС
ИСживотне
животнесредине:
средине:

ваздух
ваздухииклиматске
климатскепромене;
промене;
воде;
воде;
природа
природаиибиолошка
биолошкаразноврсност;
разноврсност;
земљиште;
земљиште;
отпад;
отпад;
бука;
бука;
нејонизујуће
нејонизујућезрачење;
зрачење;
шумарство,
лов
шумарство, ловиириболов;
риболов;
одрживо
коришћење
одрживо коришћењеприродних
природнихресурса;
ресурса;
привредни
и
друштвени
потенцијали
привредни и друштвени потенцијалиииактивности
активностиод
одзначаја
значајаза
заживотну
животнусредину;
средину;
међународна
и
национална
законска
регулатива,
као
и
мере,
извештаји
и
међународна и национална законска регулатива, као и мере, извештаји иостала
остала
документа
и
активности
из
области
заштите
животне
средине;
документа и активности из области заштите животне средине;
субјекти
субјектисистема
системазаштите
заштитеживотне
животнесредине.
средине.

 Преузимање
Преузимањеиииспуњавање
испуњавањесвих
свихмеђународних
међународнихобавеза
обавезаизвештавања
извештавањаоо
животној
животнојсредини
средини
 Пуно
Пуночланство
чланствоууЕЕА
ЕЕАииактивно
активноукључење
укључењеуусве
свеактивности
активностиЕвропске
Европске
агенције
агенцијеза
заживотну
животнусредину
средину
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