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Сажетак
Ло кал на са мо у пра ва мо ра би ти оспо со бље на за пре вен тив-

ну за шти ту жи вот не сре ди не, јер се угро жа ва ње жи вот не сре ди не 
упра во и де ша ва на ње ној те ри то ри ји, без об зи ра да ли по сле ди-
це на сту па ју у ло кал ним, на ци о нал ним или гло бал ним раз ме ра ма. 
Пред мет ра да об у хва та са гле да ва ње и раз ма тра ње над ле жно сти 
ло кал не са мо у пра ве у пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не и у 
ана ли зи ње не оспо со бље но сти за спро во ђе ње у прак си за кон ских 
пре вен тив них нор ми у овој обла сти. Циљ овог ра да је сте ана ли за 
ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве за спро во ђе ње за кон ских од ред би 
у пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не и оце на по тре бе ја ча ња 
ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве.  

Да би се до шло до ре ле вант них са зна ња, ме то до ло шки при-
ступ је усме рен у два прав ца. Пр ви,  ко ји се за сни ва на ана ли зи  
нај бит ни јих за кон ских про пи са ко ји од ре ђу ју над ле жност је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве у пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди-
не. Дру ги пра вац се од но си на ис тра жи ва ње ка па ци те та је ди ни ца 

* Овај рад је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом 
Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности 
у Републици Србији. Пројекат финансира и реализује Криминалистичко-полицијска 
академија у Београду (2015−2019). Руководилац пројекта је проф. др Дане Субошић.
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ло кал не са мо у пра ве да пре ко сво јих ор га на1) ефи ка сно спро во-
де за кон ске пре вен тив не нор ме о за шти ти жи вот не сре ди не. Овај 
при ступ се за сни ва на  ана ли зи, ком па ра ци ји и оце ни од го ва ра ју-
ћих де ло ва тек стa у по је ди ним стра те шким до ку мен ти ма и у го ди-
шњим из ве шта ји ма о ста њу жи вот не сре ди не, као и у ко ри шће њу 
дру гих ре ле вант них из во ра. 
Кључ не ре чи: ло кал на са мо у пра ва, ка па ци тет, жи вот на сре ди на, угро жа-

ва ње, над ле жност, пре вен тив на за шти та, еко ло шки за ко ни

1. ОСВРТ НА ОБ ЛИ КЕ УГРО ЖА ВА ЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕ ДИ НЕ И ЗНА ЧАЈ ВЛА ДА ВИ НЕ ПРА ВА ЗА 

ПО ШТО ВА ЊЕ ЕКО ЛО ШКИХ ПРО ПИ СА

За шти ти жи вот не сре ди не тре ба по све ти ти по себ ну па жњу, 
ка ко у на ци о нал ним, та ко и у гло бал ним окви ри ма, а у њој тре-
ба да уче ству ју сви над ле жни су бјек ти, ме ђу ко ји ма зна чај но ме-
сто за у зи ма ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Угро жа ва ње  жи вот не 
сре ди не мо же да има те шке по сле ди це по жи вот и здра вље љу ди 
и оп ста нак мно гих биљ них и жи во тињ ских вр ста. У скло пу угро-
жа ва ња жи вот не сре ди не тре ба има ти у ви ду ри зи ке од при род них 
ка та стро фа, ко ри шће ња пр ља вих тех но ло ги ја и тех нич ко-тех но ло-
шких ак ци де на та, као и раз не из во ре јо ни зу ју ћег зра че ња, пре ко-
мер ну бу ку и без бед но од ла га ње ра ди о ак тив ног и дру гог опа сног 
от па да. То ме још иду у при лог и  при сут не кли мат ске про ме не,  
укљу чу ју ћи и уни шта ва ње озон ског омо та ча, ефе кат ста кле не ба-
ште и ки се лих ки ша као и про из вод ња ну кле ар не енер ги је.2) У кон-
тек сту раз ма тра ња мо гу ћих по сле ди ца не мо гу се, у скло пу „са-
вре ме не ми гра ци је ко ју ка рак те ри шу гло бал ни раз ме ри, број ност 
и ди фе рен ци ја ци ја из бе глич ке по пу ла ци је“3) за по ста ви ти ни еко-
ло шке ми гра ци је. До еко ло шких ми гра ци ја до ла зи услед  мно гих 
не га тив них деј ста ва и про ме на у обла сти жи вот не сре ди не и пре ма 

1) Ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве су: скуп шти на оп шти не, пред сед ник оп шти не, 
оп штин ско ве ће и оп штин ска упра ва, од но сно скуп шти на гра да, гра до на чел ник, град-
ско ве ће и град ска упра ва, као и фор ми ра на од го ва ра ју ћа те ла по осно ву  по је ди них 
еко ло шких за ко на.

2) Оп шир ни је о деј ству кли мат ских про ме на ви де ти:Hart mut Grasl, Кли мат ске про ме не, 
пре вод, Ла гу на, Бе о град, 2011. стр. 49-87. Пи та њу кли мат ских про ме на Ср би ја је по-
све ти ла  од го ва ра ју ћу па жњу у свом На ци о нал ном про гра му за шти те жи вот не сре ди не, 
стр. 28-29. 

3) Step hen Ca stler, Mark J. Mil ler, The age of Mi gra tion: In ter na ti o nal Po pu la tion Mo ve ments 
in the Mo dern World, New, York, 1993. str. 55.
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не ким про це на ма „еко ло шке ми гра ци је мо гле би по ста ти је дан од 
нај ве ћих гло бал них де мо граф ских иза зо ва XXI ве ка.“4) 

За по тре бе овог ра да од го во ра де фи ни ци ја пој ма жи вот не 
сре ди не са др жа на у За ко ну о за шти ти жи вот не сре ди не, ко ја гла-
си: Жи вот на сре ди на је сте скуп при род них и ство ре них вред но сти 
чи ји ком плек сни ме ђу соб ни од но си чи не окру же ње, од но сно про-
стор и усло ве за жи вот.5) Ка да се раз ма тра ју мо гућ но сти, не са мо 
ло кал не са мо у пра ве, не го и дру гих су бје ка та у за шти ти жи вот не 
сре ди не, и ана ли зи ра њи хо ва ефи ка сност, мо ра се узе ти у об зир и 
чи ње ни ца да су у до са да шњој прак си углав ном еко ном ски и по ли-
тич ки ин те ре си  има ли при о ри тет у од но су по што ва ње еко ло шких 
про пи са и стан дар да,6) а ве о ма је бит но да се ус по ста ви урав но те-
же ност из ме ђу еко ном ског раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не. У 
при лог то ме иде и схва та ње по ко јем се еко ло шка без бед ност мо же 
по сма тра ти кроз угро жа ва ње жи вот не сре ди не по ја ва ма при род-
ног, људ ског и тех нич ко-тех но ло шког по ре кла, као и кроз угро жа-
ва ње без бед но сти љу ди, др жа ва, ме ђу на род не за јед ни це и пла не те 
по ја ва ма де гра ди ра ња жи вот не сре ди не. Сто га се еко ло шка без бед-
ност не мо же по сма тра ти не за ви сно од раз во ја еко ном ског си сте ма 
зе мље, јер мно ге не пра вил но сти еко ном ског си сте ма угро жа ва ју 
жи вот ну сре ди ну, али и угро же на жи вот на сре ди на до во ди до сла-
бље ња еко ном ских ре сур са.7)

Уре ђе ње је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, кри те ри ју ми за њи-
хо во осни ва ње, над ле жност, ор га ни за ци ју, над зор, за шти ту, као и 
дру га пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти ло кал не 
са мо у пра ве про пи са ни су за ко ном,8) ко ји од ре ђу ју оп шти не, гра до-
ве и град Бе о град као је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Ло кал на са-
мо у пра ва се за сни ва на ужим те ри то ри јал ним це ли на ма и она је 
основ на ће ли ја вла сти ко ја ди рект но ути че на раз вој де мо кра ти је 
и функ ци о ни са ње прав не др жа ве. Ме ђу тим, у оним ло кал ним са-
мо у пра ва ма где ни је при сут на вла да ви на пра ва не мо же се го во-
ри ти о за до во ља ва ју ћем сте пе ну де мо кра ти је, па са мим тим ни о 
по што ва њу еко ло шких про пи са и стан дар да. Вла да ви на пра ва је 

4) The pro blem of en vi ron men tal re fu ges, Doc. 11084, Par la men tary As sembly, Stras bo urg, 
23.ok to bar 2006.

5) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 135/2004, 36/2009, 79/2009-др. за кон, чл. 3. ст.1. тч.1.

6) Ми ћо Бо шко вић, Де јан Бо шко вић, Еко ло шки кри ми на ли тет, Фа кул тет за без бед ност и 
за шти ту, Ба ња Лу ка, 2010, стр. 8.

7) Бо жи дар М. Ба но вић, Са ша В. Ми лај ко вић, „Уло га и зна чај енер гет ске, еко ном ске и 
еко ло шке по ли ти ке без бед но сти у ме ђу на род ним ин те гра ци ја ма“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр.3/2012. стр. 206-207. 

8) За кон о ло кал ној са мо у пра ви, слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 129/2007.
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га ран ци ја да се не ће за по ста вља ти еко ло шке нор ме, од но сно „на-
че ло вла да ви не пра ва је нај бо ља бра на про тив ар би трар но сти по-
ли тич ке вла сти и то је исто вре ме но и нај си гур ни ји осло нац по ли-
тич ким ин сти ту ци ја ма да не под лег ну чу ди ма моћ ни ка, хи ро ви ма 
по ли тич ких про ме на и стал ним бу ра ма по ли тич ких бор би,“9) то 
јест „са мо де мо крат ска вла да ви на мо же по сти ћи ре ла тив но ви сок 
сте пен по ли тич ке јед на ко сти“.10) Не по што ва њу еко ло шких нор ми 
и стан дар да сва ка ко до при но си и не до вољ на раз ви је ност де мо-
крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја, јер „љу ди ко ји се не 
ру ко во де оп штим не го лич ним и груп ним ин те ре си ма, као и они 
ко ји ма не до ста је ин те лек ту ал но по што ва ње, ауто но ми ја или хра-
брост, не мо гу кон струк тив но да до при не су јав ној рас пра ви и уна-
пре ђе њу по сто је ћих дру штве них усло ва“.11)  

Сход но пред њем, оспо со бље ност и спрем ност, од но сно ка-
па ци те ти ло кал не за јед ни це за пре вен тив но де ло ва ње у за шти ти 
жи вот не сре ди не у ко ре ла ци ји су са де мо крат ским про це сом и ан-
га жо ва њем гра ђа на у свим фа за ма од лу чи ва ња и не по сред не де лат-
но сти у до ме ну за шти те жи вот не сре ди не.  

2. АНА ЛИ ЗА ЕКО ЛО ШКИХ ЗА КО НА О НАДЛЕЖНОСТИ 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У ПРЕВЕНТИВНОЈ 

ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Пре не го што се ана ли зи ра пре вен тив на над ле жност је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве на осно ву по је ди них еко ло шких за ко-
на,  по треб но је ука за ти на чи ње ни цу да Устав Ре пу бли ке Ср би је12) 
са др жи од го ва ра ју ће од ред бе ко је се од но се на за шти ту жи вот не 
сре ди не, та ко што про пи су је да сва ко има пра во на здра ву жи вот-
ну сре ди ну и на бла го вре ме но и пот пу но оба ве шта ва ње о  ње ном 
ста њу и про пи су је да је сва ко од го во ран за за шти ту жи вот не сре-
ди не. За кон о ло кал ној са мо у пра ви од ре ђу је оп шти ну као основ ну 
те ри то ри јал ну је ди ни цу у ко јој се оства ру је ло кал на са мо у пра ва, 
ко ја је  ду жна  да се ста ра о жи вот ној сре ди ни и с аспек та ње не пре-
вен тив не за шти те у оба ве зи је да до не се про гра ме за шти те жи вот-

9) Ву ка шин Па вло вић, Ква ли тет по ли тич ких ин сти ту ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и 
Цен тар за де мо кра ти ју, Бе о град, 2010. стр. 23.

10) Ми ша Сто ја ди но вић, Је ле на То до ро вић, „Иза зо ви раз во ја де мо крат ских ка па ци те та по-
ли тич ких ин сти ту ци ја у са вре ме ном дру штву“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2012. стр. 70. 

11) Слу жбе ни гла сник бр. 98/2006.

12) Слу жбе ни гла сник бр. 98/2006.
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не сре ди не и ло кал не ак ци о не пла но ве. Циљ из ра де ло кал ног еко-
ло шког ак ци о ног пла на је де фи ни са ње про грам ског и стра те шког 
до ку мен та ко ји тре ба да оства ру је ло кал но ста нов ни штво уз по-
др шку ло кал не са мо у пра ве, где до из ра жа ја, по ред оста лог, тре ба 
да до ђе иден ти фи ка ци ја нај ва жни јих при род них ре сур са ло кал не 
са мо у пра ве и ја ча ње ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве у упра вља њу 
жи вот ном сре ди ном.13)

У прет ход ном пе ри о ду до не то је низ стра те шких за ко на  ко ји 
од го ва ра ју ћим од ред ба ма про ши ру ју над ле жност ло кал не са мо у-
пра ве и пред ви ђа ју на чин фи нан си ра ња за шти те и уна пре ђе ња жи-
вот не сре ди не. То су, пре све га: За кон о за шти ти жи вот не сре ди не, 
За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, За кон о стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 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, док је у 2009. го-
ди ни до не то и низ дру гих за ко на из обла сти за шти те жи вот не сре-
ди не.14) 

За кон о за шти ти жи вот не сре ди не уре ђу је ин те грал ни си-
стем за шти те жи вот не сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње 
пра ва чо ве ка на жи вот и раз вој и здра ву жи вот ну сре ди ну и урав но-
те жен од нос при вред ног раз во ја и жи вот не сре ди не. Ова основ на 
од ред ба је ве о ма бит на јер се њом га ран ту је пра во чо ве ку на здра ву 
жи вот ну сре ди ну и обез бе ђу је урав но те же ност из ме ђу при вред ног 
раз во ја и жи вот не сре ди не, што зна чи да ће се уз при вред не ин-
те ре се по што ва ти еко ло шки про пи си и стан дар ди. Са ста но ви шта 
пре вен тив ног де ло ва ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ка рак те ри-
стич на је од ред ба пре ма ко јој си стем за шти те жи вот не сре ди не чи-
не ме ре, усло ви и ин стру мен ти, по ред оста лог, и за спре ча ва ње, 
кон тро лу и сма њи ва ње свих об ли ка за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. 
Та ко ђе, на че ла за шти те жи вот не сре ди не са др же и на че ло пре вен-
ци је и пре до стро жно сти, где на че ло пре вен ци је, по ред оста лог, 
под ра зу ме ва и ак тив ност на спре ча ва њу или огра ни че њу ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну на са мом из во ру за га ђи ва ња. У ре а ли за ци ји 
пре вен тив них ме ра уче ству ју и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве15) и 
то кроз обез бе ђе ње кон ти ну ни те та у кон тро ли и пра ће њу ста ња 

13) Алек сан дра Љу шти на, Еко ло шка без бед ност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2012. стр. 169

14) То су за ко ни ко ји се од но се на за шти ту ва зду ха, при ро де, за шти ту од бу ке, од јо ни зу ју-
ћег зра че ња и о ну кле ар ној си гур но сти, као и за ко ни о хе ми ка ли ја ма, о би о цид ним про-
из во ди ма, о упра вља њу от па дом, о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду (Слу жбе ни гла сник 
Р. Ср би је, бр. 36/2009), као и За кон о Ар ху ској кон вен ци ји (Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, 
бр. 38/2009).

15) За кон пред ви ђа сле де ће пра вен тив не ме ре: пла ни ра ње и из град ња, про стор но и ур ба-
ни стич ко пла ни ра ње, стра те шка про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про це на ути ца ја 
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жи вот не сре ди не, у во ђе њу ло кал ног ре ги стра из во ра за га ђе ња жи-
вот не сре ди не и кроз ин спек циј ски над зор, с тим да мо ни то ринг 
тре ба да бу де са став ни део је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма 
жи вот не сре ди не ко ји во ди Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди-
не. Фи нан сиј ска сред ства су је дан од кључ них еле ме на та у скло пу 
спо соб но сти ло кал не са мо у пра ве да, пре ко сво јих ор га на, ефи ка-
сно де лу је на пла ну пре вен тив не за шти те жи вот не сре ди не. Тим 
пре што се не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва че сто на во ди као 
раз лог не до вољ ног ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве, па је за кон и 
про пи сао на чин обез бе ђе ња тих сред ста ва. 

За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну16) са др жи са-
мо не ко ли ко од ред би ко је се од но се на пре вен тив ну над ле жност 
ло кал не са мо у пра ве у за шти ти жи вот не сре ди не. Те од ред бе су  
бит не, јер про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је зна чај на пре вен-
тив на ме ра, тим пре што се тра жи и ми шље ње јав но сти о штет но-
сти од ре ђе них про је ка та по жи вот ну сре ди ну с ци љем спре ча ва ња, 
от кла ња ња или сма ње ња штет них по сле ди ца ко је мо гу на ста ти у 
про це су из во ђе ња про јек та. Ор ган ло кал не са мо у пра ве над ле жан 
за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не над ле жан је за про јек те за 
ко је одо бре ње из да је ор ган ло кал не са мо у пра ве и као та кав је овла-
шћен за утвр ђи ва ње усло ва и из да ва ње до зво ла, одо бре ња и са гла-
сно сти за из град њу обје ка та као и за дру ге де лат но сти пред ви ђе не 
за ко ном. Та ко ђе, над ле жном ор га ну ло кал не са мо у пра ве по ве ре ни 
су и по сло ви ин спек циј ског над зо ра над при ме ном од ре да ба овог 
за ко на за про јек те из ње го ве над ле жно сти а у ве зи са во ђе њем по-
ступ ка про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну17) 
та ко ђе има пре вен тив ни ка рак тер, јер уре ђу је усло ве, на чин и по-
сту пак вр ше ња про це не ути ца ја од ре ђе них пла но ва и про гра ма на 
жи вот ну сре ди ну. Ова ква стра те шка про це на се из во ди ра ди обез-
бе ђе ња за шти те жи вот не сре ди не и уна пре ђе ња одр жи вог раз во ја 
и то ин те гри са њем основ них на че ла за шти те жи вот не сре ди не у 
по сту пак при пре ме и усва ја ња пла но ва и про гра ма.18) Је ди ни це ло-

про јек та на жи вот ну сре ди ну, ин те гри са но спре ча ва ње и кон тро ла за га ђи ва ња и про це-
на опа сно сти од уде са.

16) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је бр. 135/2004 и 36/2009.

17) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је бр. 135/2004 и 88/2010

18) Стра те шка про це на ути ца ја од ре ђе них пла но ва и про гра ма на жи вот ну сре ди ну под ра-
зу ме ва при пре му из ве шта ја о ста њу жи вот не сре ди не, спро во ђе ње по ступ ка кон сул та-
ци ја, ува жа ва ње из ве шта ја и ре зул та та кон сул та ци ја у по ступ ку од лу чи ва ња и до но ше-
ња или усва ја ња од ре ђе них пла но ва и про гра ма, као и пру жа ње ин фор ма ци ја и по да та ка 
о до не тој од лу ци.
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кал не са мо у пра ве над ле жне се за спро во ђе ње по ступ ка стра те шке 
про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пла но ва и про гра ма ко ји оне 
до но се, а по ве ре ни су им и по сло ви ко ји се од но се на при пре му 
пла на и про гра ма као и дру ги по сло ви у ве зи са стра те шким про це-
на ма. Та ко ђе, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве вр ше оце ну из ве шта ја 
о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну сход но про пи-
са ним кри те ри ју ми ма и да ју са гла сност на та кве из ве шта је, што 
сва ка ко до при но си спре ча ва њу и де гра да ци ји жи вот не сре ди не.

Ана ли зом на ве де них од ре да ба За ко на о про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну мо же се кон ста то ва ти да у над ле жност је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве спа да ју зна чај ни по сло ви с аспек та мо гућ но-
сти њи хо вог де ло ва ња на пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не. 
Овим за ко ни ма про ши ру је се над ле жност ло кал них са мо у пра ва у 
за шти ти жи вот не сре ди не, ства ра ју су ши ре и ре ал ни је мо гућ но сти 
за њи хо ву ак тив ност, с тим да прак тич на ре а ли за ци ја еко ло шких 
нор ми ипак за ви си од ка па ци те та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве да 
у тим окви ри ма пре вен тив но де лу је на пла ну за шти те жи вот не сре-
ди не.

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 не19) уре ђу је усло ве и по сту пак из да ва ња ин те гри са-
не до зво ле20) за по стро је ња и ак тив но сти ко ја мо гу има ти не га тив не 
ути ца је на здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну или ма те ри јал на до бра, 
као и дру га пи та ња од зна ча ја за спре ча ва ње и кон тро лу за га ђи ва-
ња жи вот не сре ди не. Над ле жан ор ган ло кал не са мо у пра ве из да је 
до зво лу за по стро је ња и ак тив но сти за ко ја до зво лу или одо бре ње 
за из град њу и по че так ра да, од но сно из во ђе ње или оба вља ње ак-
тив но сти, из да је дру ги над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве и по ве ре но му је вр ше ње ин спек циј ског над зо ра над та квим 
по стро је њи ма и ак тив но сти ма. Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су 
овла шће не да бла го вре ме но пре вен тив но де лу ју и то пре по чет-
ка из град ње по стро је ња или пред у зи ма ње не ке ак тив но сти ко јом 
се угро жа ва жи вот на сре ди на, као и у си ту а ци ји по сто је ћих по-
стро је ња ко ја су ду жна да у од ре ђе ном ро ку при ба ве ин те гри са ну 

19) Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 135/2004.

20) Ин те гри са на до зво ла је сте од лу ка над ле жног ор га на до не та у фор ми ре ше ња ко јом се 
одо бра ва пу шта ње у рад по стро је ња или ње го вог де ла, од но сно оба вља ње ак тив но сти 
чи ји са став ни део чи ни до ку мен та ци ја са утвр ђе ним усло ви ма ко ји ма се га ран ту је да 
та кво по стро је ње и ак тив ност од го ва ра ју зах те ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном.
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до зво лу,21) ко јом де лат но шћу мо гу зна чај но до при не ти спре ча ва њу 
угро жа ва ња жи вот не сре ди не.

За кон о за шти ти при ро де22), чи ји је циљ, по ред оста лог, одр-
жи во ко ри шће ње и упра вља ње при род ним ре сур си ма и до бри ма и 
бла го вре ме но спре ча ва ње људ ских ак тив но сти и де лат но сти ко је 
мо гу до ве сти до не га тив них по сле ди ца по при ро ду, ме ђу су бјек-
ти ма за шти те при ро де од ре ђу је и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и 
про пи су је ме ре за шти те ко је има ју пре вас ход но пре вен ти ван ка-
рак тер.

С аспек та пре вен тив не де лат но сти  ло кал не са мо у пра ве у за-
шти ти жи вот не сре ди не, бит но је ука за ти на зна чај Аген де 21 ко ји 
до ку мент је, у окви ру кон цеп та одр жи вог раз во ја, усво јен на Кон-
фе рен ци ји у Рио де Жа не и ру 1992 го ди не и пред ста вља гло бал ни 
ак ци о ни план одр жи вог раз во ја за XXI век, с об зи ром да  од ре ђу је 
уло гу ло кал не са мо у пра ве у про це су одр жи вог раз во ја.23) 

Оста ли еко ло шки за ко ни та ко ђе са др же од го ва ра ју ће од-
ред бе ко је од ре ђу ју пре вен тив ну де лат ност ло кал не са мо у пра ве у 
за шти ти жи вот не сре ди не, али због огра ни че ног про сто ра те од-
ред бе не ће би ти раз ма тра не. Нор ма тив но ре гу ли са ње пре вен тив не 
за шти те жи вот не сре ди не ве о ма је бит но с аспек та де лат но сти ло-
кал не са мо у пра ве у ње ној за шти ти, јер „за шти та жи вот не сре ди не 
не по зна је гра ни це и  за успех нор ма тив ног окви ра нео п ход но је 
нор ма тив но уре ђе ње и ак ци ја ка ко на уни вер зал ном, на ци о нал ном, 
ре ги о нал ном, та ко и на ло кал ном пла ну.“24)

На осно ву прет ход ног, мо же се кон ста то ва ти да по сто је 
устав но-прав ни и за кон ски оквир за пре вен тив ну де лат ност ло кал-
не са мо у пра ве у си сте му за шти те жи вот не сре ди не, с тим да је ве-
о ма бит но да се не за не ма ри уло га ло кал не са мо у пра ве у по ступ ку 
до но ше ња еко ло шких за ко на, јер на то упу ћу ју и од го ва ра ју ће од-
ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви.25)

21) Уред ба о утвр ђи ва њу про гра ма ди на ми ке под но ше ња зах те ва за из да ва ње ин те гри са-
не до зво ле (Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је, бр. 108/2008.), про пи су је да се ин те гри са на 
до зво ла из да је за рад но вих по стро је ња и да ни јед но но во по стро је ње не мо же по че ти 
са ра дом без ин те гри са не до зво ле, док су по сто је ћа по стро је ња у оба ве зи да при ба ве 
ин те гри са ну до зво лу до 2015 го ди не, с тим да се до зво ла из у зет но мо же од но си ти и на 
пре ста нак ак тив но сти.

22) Слу жне ми гла сник Р. Ср би је, бр. 36/2009.

23) http://wa ste-en vi ron ment.vin.bg.ac.rs/do cu/agen da_21.pdf, до сту пан април 2011.

24) Сте ван Ли лић, Еко ло шко пра во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010. стр. 306.

25) За кон о ло кал ној са мо у пра ви је про пи сао да ор га ни и слу жбе је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве уче ству ју са мо стал но или пре ко сво јих асо ци ја ци ја у при пре ми за ко на и дру гих 
про пи са чи ја је са др жи на од по себ ног зна ча ја за оства ри ва ње и раз вој ло кал не са мо у-
пра ве. 
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3. СА ГЛЕ ДА ВА ЊЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТА ЈЕ ДИНИЦА 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У ПРЕ ВЕНТИВНОЈ 

ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Пре вен тив на де лат ност под ра зу ме ва пред у зи ма ње од го ва ра-
ју ћих рад њи и ме ра од стра не над ле жних су бје ка та у ци љу ели ми-
ни са ња и от кла ња ња свих оних усло ва и окол но сти ко ји до при но се 
и по го ду ју угро жа ва њу жи вот не сре ди не. 

При сут ни су мно го број ни ри зи ци угро жа ва ња жи вот не сре-
ди не ко ји су из ра же ни ји у оним си ту а ци ја ма ка да се не по шту ју 
тех нич ке и тех но ло шке нор ме, про пи си и стан дар ди. Под ри зи-
ком се под ра зу ме ва „сва ка мо гућ ност у кон крет ном си сте му ко ја 
са од ре ђе ном ве ро ват но ћом мо же да иза зо ве нео че ки ва ну про ме ну 
ква ли те та, од но сно про ме ну или гу би так си сте ма“, с тим да по сле-
ди ца ри зи ка мо же би ти по зи тив на или не га тив на.26) Пре ма то ме, 
пре вен тив не ме ре пред у зе те од  стра не је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве до при но се спре ча ва њу ра зних де лат но сти ко ји ма се за га ђу је 
или де гра ди ра жи вот на сре ди на, па их је сто га по треб но пред у-
зи ма ти стал но, си сте мат ски и кон ти ну и ра но уз про це ну ри зи ка у 
сва кој кон крет ној си ту а ци ји угро жа ва ња жи вот не сре ди не. 

Упра во, про це на ри зи ка пред ста вља спе ци фи чан вид пре-
вен ци је ко ји је усме рен на от кла ња ње узро ка и усло ва ко ји по го-
ду ју угро жа ва њу жи вот не сре ди не. Њи хо ва бла го вре ме на про це на 
је ве о ма бит на, јер „уко ли ко је по ве ћа на из ло же ност јед ним ри-
зи ци ма, то мо же зна чај но да ути че на по ве ћа ње ути ца ја и дру гих 
ри зи ка, због њи хо ве ме ђу за ви сно сти.“27) Број ни ауто ри ука зу ју да 
је про блем за шти те жи вот не сре ди не  мо гу ће ре ши ти са мо ако се 
при ме њу је прин цип пре вен ци је, што зна чи да се по ку ша да до про-
бле ма не до ђе, с тим да се овом про бле му мо ра при сту пи ти са ви ше 
стра на исто вре ме но.28)

Но во за ко но дав ство у обла сти жи вот не сре ди не, кван ти та-
тив но и ква ли та тив но пре ва зи ла зи прет ход но за ко но дав ство, с тим 
да је про ши ри ло  над ле жност ло кал не са мо у пра ве и омо гу ћи ло 
ње но ве ће ан га жо ва ње на пре вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не. 

26) Зо ран Ке ко вић и др. Про це на ри зи ка у за шти ти ли ца, имо ви не и по со ва ња, цен тар за 
ана ли зу ри зи ка и упра вља ње ри зи ци ма, Бе о град, 2011. стр. 25. 

27) Joel Bes sis, Risk ma na ge ment in ban king, John Wil ley&Sons, New Jer sey, LTD, 2004. str. 40.

28) Ge rald Kro ne der, за ме ник се кре та ра за за шти ту жи вот не сре ди не гра да Бе ча, http://www.
da nas.rs/do da ci/vi kend/pla ve_stra ne/ge rald_kro ne der_pre ven ci ja_je_je di ni_na cin_za_za-
sti tu_zi vot ne_sre di ne.45.html?news_id=206104#sthash.XgebsVXC.dpuf, до ступ но април, 
2012.
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По ред то га, зна чај на ка рак те ри сти ка но вог еко ло шког за ко но дав-
ства је сте ње го во уса гла ша ва ње са за ко но дав ством Европ ске уни је, 
дру гим ме ђу на род ним до ку мен ти ма и стан дар ди ма у овој обла сти. 

Од ор га ни за ци о не, ка дров ске, ма те ри јал не и фи нан сиј ске 
оспо со бље но сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од но сно од ње них 
ка па ци те та за ви си и успе шност у спро во ђе њу прет ход но на ве де-
них пре вен тив них за кон ских од ред би. Уко ли ко ка па ци те ти је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве ни су до вољ ни, он да је то сва ка ко би тан 
фак тор ко ји оне мо гу ћа ва да се пре вен тив не еко ло шке нор ме спро-
ве ду у ствар ност и спре че мно ги об ли ци угро жа ва ња жи вот не сре-
ди не. 

Уви дом у са др жа је од ре ђе них стра те шких до ку ме на та кон-
ста ту је се да ло кал на са мо у пра ва ду го ни је би ла спрем на да при-
хва ти по ве ћан обим по сло ва у за шти ти жи вот не сре ди не, јер су 
нај че шће пре ва зи ла зи ли ње не ка дров ске, струч не  и фи нан сиј ске 
спо соб но сти. До ова квог за кључ ка се до ла зи ана ли зом од ре ђе них 
од ред би На ци о нал ног про гра ма за шти те жи вот не сре ди не где се 
кон ста ту је да ка па ци те ти ин сти ту ци ја ни су до вољ ни да од го во ре 
ши рој ре фор ми по ли ти ке, од но сно за ко но дав ства у обла сти за шти-
те жи вот не сре ди не, и да је еви дент но да ка па ци те ти на ло кал ном 
ни воу ни су до вољ но раз ви је ни ни за спро во ђе ње че ти ри за ко на из 
де цем бра 2004. го ди не, а но ви за ко ни из обла сти жи вот не сре ди не 
усво је ни у ма ју 2009. го ди не зах те ва ју ја ча ње ка па ци те та ло кал-
не са мо у пра ве. Та ко ђе, ука зу је се на нео п ход ност ја ча ња ка па ци-
те та за спро во ђе ње по ве ре них над ле жно сти на ло кал ном ни воу из 
обла сти жи вот не сре ди не, уз кон ста та ци ју да на оп штин ском ни воу 
ра ди око 400 за по сле них на по сло ви ма за шти те жи вот не сре ди не, 
углав ном са не до вољ ном обу ком и не а де кват ном опре мом за пот-
пу но из вр ше ње сво јих оба ве за и за пру жа ње би ло ка квог оси гу ра-
ња ефи ка сног спро во ђе ња.29) На не спрем ност је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве да ефи ка сно спро во де у прак си еко ло шке нор ме ука зу ју 
и по је ди не од ред бе На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци ју у Европ-
ску уни ју ко ји ма се кон ста ту је да на ло кал ном ни воу тре нут но не 
по сто ји до во љан број слу жбе ни ка за вр ше ње по сло ва за шти те жи-
вот не сре ди не, па је нео п ход но ја ча ње и из град ња ин сти ту ци о нал-
них и ад ми ни стра тив них ка па ци те та кроз за по шља ва ње и обу ку 
ка дро ва на по сло ви ма ин спек ци је, мо ни то рин га и у оста лим струч-
ним по сло ви ма у обла сти за шти те жи вот не сре ди не.30) Од оста лих 

29) На ци о нал ни про грам за шти те жи вот не сре ди не, стр. 43. и 133. Слу жбе ни гла сник Р. Ср-
би је, бр. 12/2010. Овај про грам је до не ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је 23.3. 2010 го ди не и 
пред ста вља зна ча јан стра те шки до ку мент из обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

30) На ци о нал ни про грам за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју, стр.672. Овај про грам је до не ла 
Вла да Ср би је ок то бра ме се ца 2008 год.,   http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/NPI/
NPI_2008.pdf  до сту пан април 2013 год. 
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зна чај них до ку ме на та у ко ји ма се го во ри о спо соб но сти је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не  тре-
ба ука за ти и на по је ди не од ред бе На ци о нал не стра те ги је одр жи вог 
раз во ја у ко јој се, по ред на ве де них, по тен ци ра по тре ба да љег ја ча-
ња ка па ци те та и оста лих су бје ка та од зна ча ја за за шти ту жи вот не 
сре ди не.31) Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је 
одр жи вог раз во ја за пе ри од од 2009-2017. го ди не са др жи од ред бе 
ко је се од но се на по тре бу пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих ме ра усме-
ре них на ја ча ње спо соб но сти ло кал не са мо у пра ве. Та ко ђе и у На-
ци о нал ној стра те ги ји за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре ди-
не за Ре пу бли ку Ср би ју кон ста ту је се да је пре по зна то да ло кал не 
са мо у пра ве има ју ве ли ки број над ле жно сти у пи та њи ма жи вот не 
сре ди не ко је су њи ма до де ље не у скла ду са на ци о нал ним про пи-
си ма. Сход но то ме рад не гру пе ће, у слу ча је ви ма где су ре сур си 
не а де кват ни, пре по ру чи ти да ло кал ној са мо у пра ви тре ба обез бе-
ди ти сред ства или да се та од го вор ност пре у сме ри на на ци о нал ни 
ни во.32) Ово ука зу је на мо гућ ност да од ре ђе не ло кал не са мо у пра-
ве не рас по ла жу до вољ ним ка па ци те том да мо гу у пот пу но сти да 
из вр ше за дат ке из сво је над ле жно сти у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не, што об у хва та и њи хо ву пре вен тив ну де лат ност.

У овим до ку мен ти ма углав ном се го во ри о не по сто ја њу ка-
па ци те та ло кал не са мо у пра ве за спро во ђе ње еко ло шких за ко на, с 
тим да се по себ но не го во ри о спро во ђе њу по је ди них за кон ских 
од ред би, па ни од ред би ко је има ју пре вен ти ван ка рак тер, али се 
ана ли зом са др жа ја мо же кон ста то ва ти да се да та оце на у овим до-
ку мен ти ма у по гле ду ка па ци те та од но си и на пре вен тив ну де лат-
ност ло кал не са мо у пра ве у за шти ти жи вот не сре ди не. 

Го ди шње из ве шта је о ста њу жи вот не сре ди не у Ср би ји пи ше 
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не и они углав ном са др же пре-
глед ста ња свих ме ди ју ма жи вот не сре ди не са освр том на по ја ве 
ко је де лу ју на жи вот ну сре ди ну, ука зу ју ћи на од ре ђе не про пу сте 
и за дат ке ко је тре ба ре а ли зо ва ти, од ко јих се не ки од но се и на је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве. У овим  из ве шта ји ма се не ана ли зи ра 
ак тив ност по је ди них еко ло шких ор га на, па са мим тим ни је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, осим што се ука зу је на де лат ност Аген ци је, 
али се по сред ним пу тем, тј. ана ли зом њи хо вог са др жа ја мо же де-
ли мич но оце ни ти ка па ци тет је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у пре-
вен тив ној за шти ти жи вот не сре ди не.

31) На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја, стр.74. Слу жбе ни гла сник Р. Ср би је бр. 
57/2008.

32) На ци о нал на стра те ги ја за апрок си ма ци ју у обла сти жи вот не сре ди не за Ре пу бли ку Ср-
би ју, http://www.misp-ser bia.rs/wp-con tent/uplo ads/2010/05/EAS-Stra te gi ja-SRP-FI NAL.
pdf, стр. 36. до ступ но април 2013.
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Ана ли зом де ло ва са др жа ја Из ве шта ја о ста њу жи вот не сре-
ди не у Ре пу бли ци Ср би ји за 2009 го ди ну33) ко ји мо гу ука за ти на ка-
па ци тет ло кал не са мо у пра ве у спро во ђе њу од ре ђе них еко ло шких 
нор ми, до ла зи се до кон ста та ци је да се у ло кал ној за јед ни ци као 
про блем ис по ља ва уво ђе ње ин те грал ног си сте ма упра вља ња от-
па дом, што ја сно ука зу је да све ло кал не са мо у пра ве не ма ју до во-
љан ка па ци тет за оба вља ње ових по сло ва. Тај про блем је по себ но 
при су тан у од ла га њу от па да, јер по сто је ло кал не за јед ни це ко је не 
во де ра чу на о ко му нал ном от па ду и не во де еви ден ци ју о ње го вом 
са ста ву, при сут на је и по ја ва за јед нич ког од ла га ња ко му нал ног и 
опа сног от па да, из че га се мо же за кљу чи ти да по сто ји не до ста так 
струч них ка дро ва у ло кал ној за јед ни ци. Кон ти ну и ра но пра ће ње 
(мо ни то ринг) ста ња и про ме не би о ло шке ра зно вр сно сти на ло кал-
ном ни воу ни је мо гу ће без од го ва ра ју ћег ка па ци те та ло кал не за-
јед ни це.

У од но су на из ве штај из прет ход не го ди не, у Из ве шта ју о 
ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји за 2010 го ди ну34) кон-
ста ту је се да је по ве ћан број ло кал них са мо у пра ва где се за по че ло 
са еви ден ци јом са ста ва ко му нал ног от па да. Ме ђу тим, то су и да-
ље гру бе про це не, што ја сно ука зу је да ло кал не са мо у пра ве још 
увек не рас по ла жу са од го ва ра ју ћим бро јем струч них ка дро ва за 
те по сло ве, што по твр ђу је и чи ње ни ца да и да ље по сто је ло кал не 
са мо у пра ве ко је не во де ра чу на о ко му нал ном от па ду. Кон ста ту је 
се да је по треб но ја ча ње ка па ци те та у ло кал ним са мо у пра ва ма и 
њи хо во укљу чи ва ње у им пле мен та ци ји упра вља ња ам ба ла жом и 
ам ба ла жним от па дом, с тим да ло кал не са мо у пра ве мо ра ју од го-
вор но пре вен тив но де ло ва ти у сма ње њу и спре ча ва њу за га ђи ва ња 
жи вот не сре ди не.

У Из ве шта ју о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би-
ји за 2011 го ди ну35) у од но су на прет ход на два из ве шта ја, на во ди 
се и да ље бла го по бољ ша ње у при ку пља њу ко му нал ног от па да и 
ам ба ла жног от па да,. Та ко ђе, и да ље по сто ји је дан број ло кал них 
са мо у пра ва ко ји не во де ра чу на о ко му нал ном от па ду, што се мо же 
до ве сти у ве зу са не до стат ком струч них ка дро ва и фи нан сиј ских 
сред ста ва.

33) Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар ство жи вот не сре ди не-Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре-
ди не, Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји за 2009 го ди ну, Бе о град, 
2010, стр. 52, 53 и 143 .

34) Ре пу бли ка Ср би ја, 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 штиу жи вот не сре ди не, 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, Бе о град, 2011. стр. 92, 96 и 158.

35) Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар ство енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не-Аген-
ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не, Из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци 
Ср би ји за 2011 го ди ну, Бе о град, 2012. стр. 100-101.
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На ве де ни са др жа ји из го ди шњих из ве шта ја о ста њу жи вот не 
сре ди не, иако се не од но се ди рект но на ка па ци тет ло кал не са мо у-
пра ве, ипак ука зу ју да ло кал не са мо у пра ве не ма ју до во љан ка па-
ци тет за спро во ђе ње од ре ђе них за кон ских про пи са у пре вен тив ној 
за шти ти жи вот не сре ди не. Уз то, као нај ве ћи про блем по ја вљу је 
се при ку пља ње и де по но ва ње ко му нал ног от па да услед не до стат ка 
струч них ка дро ва.

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу као нај ве ћи про бле ми у спро-
во ђе њу про пи са и по ли ти ке у обла сти жи вот не сре ди не у ло кал-
ној за јед ни ци су не до ста так сред ста ва (85%), број за по сле них на 
по сло ви ма за шти те жи вот не сре ди не (42%), не до вољ на тех нич ка 
опре мље ност (46%), по сто је ћи прав ни оквир (21%), не до ста так 
по др шке јав но сти (21%) и не до ста так са рад ње са ци вил ним сек то-
ром (6%).36) Аутор ис тра жи ва ња, Дра го љуб То дић, из но си по да так 
да не што ви ше од 10% је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ско ро уоп ште 
не ма ју ка па ци те та, ка ко ка дров ских и тех нич ких, та ко ни фи нан-
сиј ских, док њих 80% има ју са мо од ре ђе не, али не до вољ не ка па-
ци те те, а пре о ста лих 10% има ка па ци те те за спро во ђе ње по ли ти ке 
за шти те жи вот не сре ди не и од го ва ра ју ћих про пи са. Ре зул та ти овог 
ис тра жи ва ња омо гу ћа ва ју за кљу чи ва ње не са мо о не до вољ ном ка-
па ци те ту ло кал них са мо у пра ва за спро во ђе ње про пи са из обла сти 
жи вот не сре ди не, већ и у ко јим сег мен ти ма је не до ста так ка па ци-
те та нај и зра же ни ји. 

Ре зул та те ис тра жи ва ња по твр ђу ју и на во ди дру гих ауто ра да 
су у спро во ђе њу про пи са у обла сти за шти те жи вот не сре ди не и 
над зо ру над њи хо вим спро во ђе њем при сут ни мно ги про бле ми на 
ло кал ном ни воу и то у ви ду основ не тех нич ке опре мље но сти и не-
до стат ка за по сле них ко ји има ју од го ва ра ју ће ква ли фи ка ци је, што 
је по себ но ка рак те ри стич но за ма ле ло кал не са мо у пра ве.37) 

Ло кал на са мо у пра ва мо ра рас по ла га ти са та квим ка па ци те-
том ко ји ће јој омо гу ћи ти спро во ђе ње пре вен тив них нор ми из ње-
не над ле жно сти из обла сти за шти те жи вот не сре ди не и оства ри ва-
ње са рад ње са дру гим ре ле вант ним су бјек ти ма. Упра во, стра те шка 
де лат ност по ли ци је у ло кал ној за јед ни ци омо гу ћа ва парт нер ство 
из ме ђу ло кал не са мо у пра ве и по ли ци је у спре ча ва њу свих кри ми-
нал них и дру гих штет них по ја ва. У при лог парт нер ства по ли ци је 

36) Дра го љуб То дић, Уна пре ђе ње ка па ци те та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва и при вред них су бје ка та за спро во ђе ње европ ских стан дар да у обла-
сти жи вот не сре ди не, Ис тра жи вач ки фо рум, Бе о град, 2012. стр. 12.

37) Вла ди мир Ате ље вић, Зо ран Сре тић, Си ни ша Ми тро вић, Пр во слав Плав шић, Иза зо ви 
европ ских ин те гра ци ја у обла сти за шти те жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја ло-
кал них за јед ни ца, ПАЛ ГО цен тар, Бе о град, 2011. стр. 68.
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и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве иде и ми шље ње пре ма ко јем „по-
ли ци ја мо ра те жи ти да по бољ ша сво је ме то де и тех ни ке при ба вља-
ња ин фор ма ци ја, ка ко би сте кла што је мо гу ће пот пу ни ју сли ку о 
си ту а ци ји ко ја вла да у жи вот ној сре ди ни, на осно ву че га раз ви ја и 
усме ра ва стра те ги ју свог де ло ва ња.38) 
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De jan M. Bo sko vic, Zelj ko Ni kac

THE CA PA CITY OF LO CAL SELF-GO VERN MENT TO 
PRE VEN TI VE PRO TEC TI O NOF THE EN VI RON MENT

Re su me
Af ter ca re ful con si de ra tion and com pa ri son of the pre vi o usly 

men ti o ned is su es, we can re ach a con clu sion that the new en vi ron men-
tal le gi sla tion is not fol lo wed by ade qu a te me a su res to ca pa ci ta te lo-
cal self-go vern ment units, which al so im pli es be low ca pa city of lo cal 
self-go vern ment units to ef fec ti vely en for ce le gal norms in the fi eld of 
pre ven ti ve en vi ron men tal pro tec tion. Ho we ver, sin ce the sco pe of en-
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vi ron men tal thre ats is not the sa me in each lo cal self-go vern ment, the re 
are al so so me dif fe ren ces in the ca pa city and abi lity of lo cal self-go-
vern ment units to act pre ven ti vely in the fi eld of en vi ron men tal pro tec-
tion. The ba sic is su es fa cing lo cal self-go vern ment units, that ma ke ef fi-
ci ent pre ven ti ve ac ti vi ti es in the fi eld of en vi ron men tal pro tec tion qu i te 
im pos si ble, in clu de ina de qu a te or ga ni za tion, lack of ex pert per son nel, 
po or tec hni cal sup port and lack of fi nan cial re so ur ces. Over the last few 
years, so me lo cal self-go vern ments ha ve been ma king ef forts to tac kle 
the pro blem of col lec tion and sto ra ge of wa ste, espe ci ally com mu nal 
wa ste and pac ka ging wa ste, whi le in so me ot her lo cal self-go vern ments 
an ina de qu a te at ten tion has been paid to this pro blem, which has re sul-
ted in en vi ron men tal pol lu tion. The main re a sons for such a prac ti ce in 
so me lo cal self-go vern ments are lack of per son nel or fi nan cial re so ur-
ces, but al so un con cern of tho se re spon si ble to sol ve the se pro blems. 

In or der to ma ke lo cal self-go vern ment units mo re ef fi ci ent whi-
le en for cing le gal norms in the fi eld of pre ven tion, it is ne ces sary to 
strengthen the ir ca pa ci ti es in all pre vi o usly con si de red seg ments. Only 
then they will be able to fully en for ce le gal norms, to cre a te ap pro pri a te 
en vi ron men tal pro tec tion agen ci es and to fully co o pe ra te with the po li-
ce and ot her ac tors at the lo cal le vel. The sco pe of en vi ron men tal thre ats 
in so me lo cal self-go vern ment units re qu i res mo re qu a li fi ed staff, with 
pro fes si o nal know led ge and spe cial skills, which im pli es bet ter edu-
ca tion and pro fes si o nal de ve lop ment of all em ployees wor king in this 
sec tor. The re fo re, it is ne e ded to lo ok over or ga ni za tion and fun cti o ning 
of lo cal self-go vern ment units in the fi eld of pre ven ti ve en vi ron men tal 
pro tec tion and to ta ke ade qu a te me a su res, not only tho se or ga ni za ti o nal 
and fun cti o nal, but al so tho se per son nel, tec hni cal, fi nan cial and edu-
ca ti o nal. Wit ho ut strengthe ning the ir ca pa ci ti es, lo cal self-go vern ment 
units will not be able to ef fec ti vely en for ce re gu la ti ons con cer ned with 
eco lo gi cal re so ur ces and en vi ron men tal pro tec tion, ne it her to esta blish 
an ade qu a te co o pe ra tion with ot her re le vant ac tors. 
Key words: Lo cal Self-Go vern ment, Ca pa city, En vi ron ment, Thre ats, Po wers 

and Re spon si bi li ti es, Pre ven ti ve Pro tec tion, En vi ron men tal Re-
gu la ti ons

* Овај рад је примљен 10. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
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