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ПолитиказаштитеживотнесрединеуРепублициСрбији
законодавниоквир

Sр би ја је за по след њих 10 го ди на у два на вра та спро во ди ла 
за ко но дав не ре фор ме у до ме ну по ли ти ке за шти те жи вот не 

сре ди не ко ја је у це ло сти би ла по све ће на ускла ђи ва њу ове обла сти 
са ре ле вант ним пра вом ЕУ у тој обла сти. 2004. го ди не усво је на 
су че ти ри за ко на: За кон о за шти ти жи вот не сре ди не (“Слу жбе ни 
гла сник РС” бро је ви 135/2004 и 36/2009); За кон о про це ни ути ца-
ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“ бро је ви 135/2004 
и 36/2009); За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС” број 135/2004); и За кон о ин те гри-
са ном спре ча ва њу у кон тро ли за га ђе ња (“Слу жбе ни гла сник РС” 
број 135/2004). По бро ја ни за ко ни су: уста но ви ли основ на на че ла 
за шти те жи вот не сре ди не у Ср би ји ускла ђе не са од ред ба ма Уго во-
ра о функ ци о ни са њу ЕУ (на че ло ин те гра ци је, на че ло пре вен ци је, 
на че ло пре до стро жно сти и на че ло „за га ђи вач пла ћа“); ус по ста-
ви ли про це ду ре до но ше ња еко ло шки нај по вољ ни јих од лу ка кроз 
ме ха ни зме про це не ути ца ја и стра те шке про це не ути ца ја; и уве ли 
си стем ин те гри са не кон тро ле и спре ча ва ња за га ђе ња жи вот не сре-
ди не у ин ду стри ји кроз из да ва ње ин те гри са них до зво ла.1)

Дру ги та лас за ко но дав не ре фор ме ко ја при па да сфе ри за шти-
те жи вот не сре ди не у Ср би је по чео је 2009. го ди не ка да усво јен 
је сет за ко на ко ји ре гу ли шу за шти ту од ре ђе них при род них вред-
но сти или од ре ђе не то ко ве за га ђе ња. За ло кал не вла сти по себ но 
су бит ни: За кон о упра вља њу от па дом (СлужбенигласникРС, бр. 
36/2009), За кон о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду (Службенигла
сникРС, бр. 36/2009), За кон о за шти ти при ро де (Службенигласник
РС, бр. 36/2009), За кон о за шти ти од бу ке (СлужбенигласникРС, 
бр. 36/2009) и За кон о за шти ти ва зду ха (СлужбенигласникРС, бр. 
36/2009).

1) Водич за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ, ИСАК фонд, Београд, 
2011, стр. 47.
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У то ку 2010. го ди не усво јен је и За кон о во да ма (Службени
гласник РС, бр. 30/2010) ко јим се, из ме ђу оста лог, ре гу ли ше и 
упра вља ње ква ли те том по вр шин ских и под зем них во да. Про пи си 
ко ји ре гу ли шу стан дар де ква ли те та во де и тех но ло шке стан дар де 
за по стро је ња за упра вља ње во дом за пи ће и ко му нал ним от пад-
ним во да ма, за јед но са по ли ти ком упра вља ња от па дом и ква ли те-
том ва зду ха, зах те ва ју ве ли ка фи нан сиј ска из два ја ња на свим ни во-
и ма вла сти, а по себ но на ло кал ном ни воу.2)

Дру гим та ла сом ре фор ми за вр ше на је и де цен тра ли за ци ја јер 
је но вим про пи си ма зна ча јан део над ле жно сти пре пу штен ло кал-
ним вла сти ма, као што је пи та ње упра вља ња ко му нал ним от па дом 
и ко му нал ним ам ба ла жним от па дом, из да ва ње до зво ла ло кал ним 
де по ни ја ма и ин спек циј ски над зор. Ва жно ре ћи да је на ор га ни ма 
ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве оба ве за да у 
скла ду са за ко ни ма обез бе де оства ри ва ње пра ва јав но сти на при-
ступ ин фор ма ци ја ма и уче шће у по ступ ци ма до но ше ња од лу ка и 
из да ва њу до зво ла од зна ча ја за жи вот ну сре ди ну од че га за ви си 
њен де ло тво ран при ступ суд ској за шти ти у ве зи са пре и спи ти ва-
њем за ко ни то сти по је ди нач них и ма те ри јал них ака та ор га на ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко ји мо гу има ти 
зна ча јан ути цај на жи вот ну сре ди ну.3)

Улогалокалнесамоуправеудоменузаштите
животнесредине

Из во ри и на чи ни фи нан си ра ња ак тив но сти је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве из обла сти жи вот не сре ди не утвр ђе ни су За ко ном о фи-
нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве (СлужбенигласникРС, бр. 62/06) 
и За ко ном о Фон ду за за шти ту жи вот не сре ди не (Службенигла
сникРС, бр. 72/09, 101/11). Је дан од кључ них иза зо ва за ло кал не 
са мо у пра ве, у про це су при ступ них пре го во ра Ср би је, би ће при ме-
на европ ских стан дар да у обла сти за шти те жи вот не сре ди не кроз 
пре у зе те оба ве зе из пре го ва рач ког про це са. 

За кон о за шти ти жи вот не сре ди не пред ви ђа, та ко ђе, да „др жав-
ни ор га ни, ор га ни ауто ном не по кра ји не и ор га ни је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве обез бе ђу ју ин те гра ци ју за шти те и уна пре ђе ња жи вот-

2) Водич за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ, оп. цит., стр. 48.
3) Драгољуб Тодић, Водич кроз политике ЕУ Животна средина, Европски покрет у 

Србији, 2010, стр. 151.
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не сре ди не у све сек тор ске по ли ти ке спро во ђе њем ме ђу соб но уса-
гла ше них пла но ва и про гра ма и при ме ном про пи са кроз си стем 
до зво ла, тех нич ких и дру гих стан дар да и нор ма ти ва, фи нан си ра-
њем и под сти цај ним и дру гим ме ра ма за шти те жи вот не сре ди не“ 
(на че ло ин те грал но сти).4)

На че ло ин те грал но сти зна чај но и са ста но ви шта фи нан си ра ња 
про је ка та, ка ко пре ко Ин стру мен та прет при ступ не по мо ћи (ИПА), 
та ко и за би ла те рал ну по моћ и по моћ ме ђу на род них фи нан сиј-
ских ин сти ту ци ја као што су Европ ска бан ка за об но ву и раз вој и 
Европ ска ин ве сти ци о на бан ка. По се бан услов ко ји се на ме ће при 
од лу чи ва њу за фи нан си ра ње не ког про јек та је сте ње го ва ком па ти-
бил ност са пра ви ли ма ЕУ у обла сти жи вот не сре ди не и на че лом 
„за га ђи вач пла ћа“. За то је ва жно да Ср би ја европ ске стан дар де ква-
ли те та жи вот не сре ди не, стан дар де про це са про из вод ње, пре не се-
не у прав ни по ре дак пу тем за ко на, учи ни са став ним де лом до но-
ше ња раз вој них од лу ка у свим сек тор ским по ли ти ка ма и на свим 
ни во и ма вла сти.5)

Прет при ступ не пре го во ре ЕУ пра ти ће ди на мич на за ко но дав на 
ак тив ност у Ср би ји, у ко јој ће се од ло кал них са мо у пра ва оче ки ва ти 
да спро во де (по сто ја ње од го ва ра ју ћег прав ног, ад ми ни стра тив ног, 
фи нан сиј ског окви ра) и при ме њу ју (по сто ја ње де ло твор ног окви ра 
за над зор) прав на ак та и кре и ра ју ло кал не по ли ти ке у скла ду са до-
го во ри ма и оба ве за ма ко је про ис тек ну из пре го ва рач ког про це са. 

Не из бе жна уло га и зна чај је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, мо-
же се са гле да ти и кроз зва нич ну ста ти сти ку, ко ја по ка зу је да се 
75% свих за кон ских нор ми у чла ни ца ма Европ ске уни је, при ме-
њу је упра во на ло кал ном ни воу. Бу ду ћи да је ви сок сте пен очу ва ња 
и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не по ста вљен као те мељ ни прин цип 
функ ци о ни са ња ЕУ, ло кал ни ни вои вла сти ће под не ти ве ли ки део 
те ре та за уса гла ша ва ње и де ло твор ну при ме ну прав них те ко ви на 
ЕУ од зна ча ја за жи вот ну сре ди ну.

Иако је си стем за шти те жи вот не сре ди не као па ра ме тар одр-
жи вог раз во ја, пре све га, гло бал ни иза зов, број не прак тич не ак тив-
но сти и раз вој не ме ре мо гу ће је де фи ни са ти тек на на ци о нал ном, 
од но сно ло кал ном ни воу. Као што је утвр ђе но Аген дом 21, уло га 
ло кал не за јед ни це у ини ци ра њу про це са одр жи вог раз во ја на ло-

4) Члан 9. ст. 1. тачка 2. Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, бр. 
36/2009.

5) Водич за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ, оп. цит., стр. 50.



стр:97112.

- 101 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2014год.(XXVI)XIIIvol=39

кал ном ни воу је од пре суд не ва жно сти, при че му је на гла ше но да 
„сва ка ло кал на власт тре ба да уђе у ди ја лог са сво јим гра ђа ни ма, 
ло кал ним ор га ни за ци ја ма и при ват ним пред у зећ́има и да усво ји 
ло кал ну Аген ду 21. Кроз кон сул та ци је и по сти за ње кон сен зу са ло-
кал на власт би учи ла од гра ђа на и ло кал них гра ђан ских, дру штве-
них, по слов них и ин ду стриј ских ор га ни за ци ја и са ку пља ла ин фор-
ма ци је по треб не за фор му ли са ње нај бо љих стра те ги ја“.6)

У скла ду са тим, ло кал на са мо у пра ва има не за о би ла зну уло-
гу у ства ра њу и раз ви ја њу одр жи вих ло кал них за јед ни ца у ко ји-
ма ква ли тет не услу ге јав них слу жби ути чу на про мо ци ју одр жи вог 
еко ном ског, дру штве ног и еко ло шког на прет ка. Из то га, да ље, про-
из и ла зи да сва ки град, од но сно сва ка оп шти на, мо ра да ти мак си ма-
лан до при нос том ци љу.

Де цен тра ли за ци ја си сте ма, ко ја је спро ве де на, нај пре у раз ви-
је ним за пад ним зе мља ма, ути ца ла је и на уве ћа ње ло кал не кон тро-
ле про бле ма жи вот не сре ди не. На тај на чин, уло га ло кал не са мо у-
пра ве је од пре суд не ва жно сти за област очу ва ња жи вот не сре ди не, 
јер се не ра ци о нал но екс пло а ти са ње при род них ре сур са и де гра да-
ци ја жи вот не сре ди не нај ви ше осе ћа ју на ло кал ном ни воу. С дру ге 
стра не, гра ђа ни ло кал не за јед ни це сва ка ко нај бо ље раз у ме ју ло-
кал не те ме, про бле ме и по тре бе и њи хо ва пар ти ци па ци ја у фор ми-
ра њу ло кал них стра те ги ја одр жи вог раз во ја је од кључ ног зна ча ја.

Има ју ћи у ви ду оба ве зе и зна чај ло кал не са мо у пра ве, нео п ход-
но је спо ме ну ти да им пле мен та ци ја европ ских стан дар да и про пи-
са у обла сти жи вот не сре ди не за ви си од свих ни воа вла сти, што 
им пли ци ра да се парт нер ство из ме ђу ло кал них и цен трал них вла-
сти у це ло куп ном пре го ва рач ком про це су на ме ћекао ло гич ност и 
ну жност. 

Капацитетилокалнесамоуправеуобластизаштите
животнесредине

Као што је прет ход но на ве де но, ак ту ел ност пи та ња ка па ци те та 
ло кал не са мо у пра ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, по себ но 
је на гла ше на у про це су при сту па ња Ср би је ЕУ, бу ду ћи да ви сок 
ни во за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не пред ста вља јед ну од 
оба ве за за др жа ве чла ни це. Про це на ка па ци те та ло кал не са мо у пра-

6) Aгенда 21, United Nations Division for Sustainable Development,1992. http://sustain-
abledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=23&type=400.
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ве се за сни ва на ана ли зи оспо со бље но сти ло кал них ор га на вла сти 
да ефи ка сно спро во де по сло ве ко ји су у њи хо вој над ле жно сти. У 
овом де лу ра да раз ма тра ју се ка дров ски, ор га ни за ци о ни, фи нан сиј-
ски и тех нич ки аспек ти ка па ци те та ло кал них са мо у пра ва као ак те-
ра фор му ли са ња и спро во ђе ња еко ло шке по ли ти ке.

Ко ри сте ћи ана ли зу се кун дар них по да та ка, до шло се до ре зул-
та та ко ји не дво сми сле но по твр ђу ју за кљу чак о по сто ја њу из ве сних 
про бле ма у по гле ду ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве у обла сти за-
шти те жи вот не сре ди не. Ра ди кон ци зни јег пре гле да, по да ци су 
струк ту и ра ни та ко да осли ка ва ју ка дров ски, те хич ко-ор га ни за ци-
о ни и фи нан сиј ски сег мент ка па ци те та ло кал них ор га на др жав не 
вла сти. По треб но је на зна чи ти да при ка за не вред но сти по да та ка 
пред ста вља ју про це нат у од но су на уку пан број ло кал них са мо-
у пра ва у РС. Пре ма Ре пу блич ком за во ду за ста ти сти ку, ад ми ни-
стра тив но-те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју РС чи не 150 оп шти на и 24 
гра да (без ауто ном не по кра ји не КиМ). 

Бу ду ћи да је уса гла ша ва ње са прав ним те ко ви на ма ЕУ је дан од 
раз вој них ин стру ме на та члан ства у ЕУ, као на ци о нал ног при о ри те-
та РС, нео п ход но је уста но ви ти у ко јој ме ри је овај циљ по стиг нут. 
Пре крет ни ца у ре фор ми чи та вог си сте ма за шти те жи вот не сре ди-
не је усва ја ње но вих за ко на и под за кон ских ака та то ком 2004. и 
2009. го ди не. 

На кон до но ше ња ових за ко на и њи хо ве при ме не, до шло се до 
спо зна је да је по треб но не ке од њих уна пре ди ти и при бли жи ти ре-
ал ним окол но сти ма на те ре ну. Као ко рак пре ма до дат ном уса гла-
ша ва њу са за кон ском ре гу ла ти вом ЕУ, За кон о упра вља ну от па дом 
је до пу њен на ини ци ја ти ву Ми ни стар ства енер ге ти ке, раз во ја и за-
шти те жи вот не сре ди не РС. Но ви за кон об у хва та де таљ ни је по ја-
шње ње пој мо ва и но вих на чи на фи нан си ра ња про це са упра вља ња 
по себ ним то ко ви ма от па да. Та ко ђе, по себ на па жња се по све ћу је и 
уво ђе њу до дат них, у Европ ској уни ји већ по зна тих ин сти ту та, чи ји 
је циљ бо ља ре гу ла ци ја и кон тро ла то ко ва от па да.

За тим, ка да се са гле да зна чај уло ге ко ју ло кал на са мо у пра ва 
има у про це су спро во ђе ња по сло ва из обла сти жи вот не сре ди не, 
уоча ва се по тре ба за уна пре ђе њем и За ко на о во да ма. Ра ди по ја-
шње ња, ну жно је на ве сти да за оба вља ње сво јих по сло ва за ко је је 
овла шће на, ло кал на са мо у пра ва је оба ве зна да тра жи са гла сност 
јав ног во до при вред ног пред у зе ћа. Та ко ђе, цен трал ни ор га ни и јав-
на во до при вред на пред у зе ћа не ма ју оба ве зу да кон сул ту ју ло кал ну 
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са мо у пра ву код до но ше ња пла но ва, ни ти код ве ћих и ва жни јих по-
сло ва. Иако се на во ди да у по сло ви ма упра вља ња во да ма уче ству ју 
сви ни вои вла сти, ло кал на са мо у пра ва је ис кљу че на из пла ни ра ња 
упра вља ња во да ма. У скла ду са тим, уоча ва се по сред ни цен тра ли-
зам јав но во до при вред ног пред у зе ћа. 

Ре а ли за ци ји план ских до ку ме на та, ко ји ма се уре ђу је за шти та 
жи вот не сре ди не на ло кал ном ни воу, не по све ћу је се до вољ на па-
жња, јер 60% оп шти на не ма ни ка кве де фи ни са не ро ко ве на ко је се 
од но се њи хо ви ва же ћи план ски до ку мен ти. Ис тра жи ва ње ко је је 
оба ви ла Стал на кон фе рен ци ја оп шти на и гра до ва по ка зу је да по-
сто ји ре ла тив но ра ши ре на прак са не по што ва ња про пи са у обла сти 
жи вот не сре ди не (не до но ше ње план ских до ку ме на та, нео сни ва ње 
бу џет ских фон до ва је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, нео сни ва ње ло-
кал них ка та ста ра за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, из ве шта ва ње о ста-
њу жи вот не сре ди не, итд), као и про бле ма у њи хо вој при ме ни.7) 

На да ље, ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти за спро во ђе ње прет ход-
но на ве де них за ко на и ло кал них стра те ги ја одр жи вих раз во ја ни-
су на за до во ља ва ју ћем ни воу. У до ме ну ин фра струк ту ре у обла сти 
жи вот не сре ди не, по сто је из ве сни про блем. Та ко је ви ше стру ко ва-
жно под сти ца ти ак тив но сти из град ње ре ги о нал них де по ни ја ко је 
би оп слу жи ва ле не ко ли ко оп шти на и на тај на чин ре ши ле про бле-
ме од ла га ња от па да тих оп шти на. Пре ма, Из ве шта ју о на прет ку 
у спро во ђе њу На ци о нал не стра те ги је одр жи вог раз во ја за пе ри од 
од 2009. до 2017. го ди не, при о ри тет ни циљ је ус по ста вља ње си-
сте ма у упра вља њу от па дом: из град ња ре ги о нал них цен та ра за 
упра вља ње от па дом и сти му ли са ње ре ци кла же от па да, под сти ца-
ње одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са, по ве ћа ње енер гет ске 
ефи ка сно сти и сма ње ње енер гет ске ин тен зив но сти и ко ри шће ње 
об но вљи вих из во ра енер ги је.

Из ме ђу оста лог, услед не до стат ка ин фра струк ту ре у обла сти 
упра вља ња от па дом, ло кал не са мо у пра ве се су о ча ва ју са по ве ћа-
њем бро ја ди вљих де по ни ја. При ме ра ра ди, нај ве ћи број ди вљих 
де по ни ја на ла зи се у оп шти на ма Ле ско вац (116), Не го тин (130) и 
За је чар (133), док су оп шти не Ада и Цр на Тр ва ва оп шти не са нај-
ма њим бро јем ди вљих де по ни ја, од но сно има ју по јед ну ди вљу де-
по ни ју. Оп шти на са нај ма њим бро јем де по ни ја у од но су на број 

7) „Истраживање о стању система заштите животне средине на локалном нивоу у 
Србији“, Стална конференција општина и градова, Интернет, http://www.skgo.org/
reports/details/1356 20/12/2013.)
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ста нов ни ка је Те ме рин (22275 ста нов ни ка по де по ни ји). Оп шти не 
са нај ве ћим бро јем ди вљих де по ни ја у од но су на број ста нов ни ка 
су Го лу бац (236 ста нов ни ка по де по ни ји), Бо ље вац (273 ста нов ни-
ка по де по ни ји), Не го тин (350 ста нов ни ка по де по ни ји).8)

Осим то га, у до ме ну ор га ни за ци о них ка па ци те та по сто је од-
ре ђе не про ти ву реч но сти и не до ста ци. Ка ко су по сло ви за шти те 
жи вот не сре ди не у ко ре ла ци ји са по сло ви ма ур ба ни зма, гра ђе ви-
нар ства, ко му нал них де лат но сти и имо вин ско-прав ним по сло ви ма, 
ја сно је да би за шти та жи вот не сре ди не на ло кал ном ни воу тре ба ло 
да се спро во ди са ста но ви шта мул ти ди сци пли нар ног при сту па. У 
скла ду са тим, на при мер оп шти на Сме де ре во у окви ру ор га ни-
за ци о не је ди ни це за ур ба ни стич ко-ко му нал не, имо вин ско-прав не, 
по слов ни про стор и ин спек циј ске по сло ве, оба вља по сло ве ко ји су 
од зна ча ја за жи вот ну сре ди ну. По том, оп шти на По жа ре вац те по-
сло ве оба вља у окви ру оде ље ња за при вред ни, ло кал но еко ном ски 
раз вој и за шти ту жи вот не сре ди не. 

Ме ђу тим, до но ше ње ни за за ко на из обла сти жи вот не сре ди не, 
ко ји оба ве зу ју ло кал не ор га не вла сти и у мно го ме про ши ру ју њи-
хо ве над ле жно сти, нео спор но упу ћу је на за кљу чак да је од ве ли ке 
ва жно сти да се у окви ру оп штин ске упра ве обра зу је са мо стал на 
ор га ни за ци о на је ди ни ца за оба вља ње по сло ва из обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не. При ме ћу је се да у ор га ни за ци о ном сми слу, ве ће 
оп шти не и гра до ви по се ду ју од ре ђе на оде ље ња ко ја су за ду же на 
за по сло ве жи вот не сре ди не, док је у ма њим је ди ни ца ма ло кал них 
са мо у пра ва од го вор ност за ре а ли за ци ју ци ље ва из ове обла сти по-
ве ре но јед ном ли цу. 

По сто ја ње ове за себ не ор га ни за ци о не је ди ни це не би тре ба-
ло да ис кљу чи ме ђу соб ну са рад њу и по ве за ност свих оде ље ња од 
зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не. У ци љу пла ни ра ња и им пле-
мен ти ра ња ак тив но сти за шти те жи вот не сре ди не, по треб но је по-
ве ћа ти ни во све сти за по сле них, чи ји су по сло ви срод ни за шти ти 
жи вот не сре ди не, о ва жно сти мул ти ди сци пли нар ног при сту па у 
овој обла сти. 

Ка да се про це њу је ка дров ски ка па ци тет, за па жа се да је дан од 
ве ћих про бле ма у спро во ђе њу про пи са у обла сти жи вот не сре ди-
не на ло кал ном ни воу је број за по сле них на овим по сло ви ма (42% 

8) Горан Вујић, Управљање отпадом и проблеми у вези са израдом и спровођењем 
локалних и регионалних планова управљања отпадом, Интернет, http://www.emins.org/
uploads/useruploads/projektipdf/rad_goran_vujic.pdf, 24/12/2013.)
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од укуп ног бро ја ло кал них са мо у пра ва РС). Ан ке ти ра ни гра до ви и 
оп шти не у про се ку има ју око 1% од укуп ног бро ја за по сле них ко ји 
не по сред но оба вља ју по сло ве за шти те жи вот не сре ди не.9) (Европ-
ски по крет Ср би је, 2012). 

За тим, за па жа се да за по сле ни на ло кал ном ни воу ни су до вољ-
но струч ни за оба вља ње по сло ва из обла сти жи вот не сре ди не и по-
се ду ју не а де кват ну опре му ка ко би ефи ка сно спро во ди ли по сло ве 
утвр ђе не за ко ном. На ве де ну не ком пе тент ност ка дро ва илу стру је 
и ем пи риј ско ис тра жи ва ње Стал не кон фе рен ци је оп шти на и гра-
до ва, спро ве де но кра јем 2012. го ди не, ко је по ка зу је да за по сле ни 
има ју не до вољ на ис ку ства са спро во ђе њем по сту па ка стра те шке 
про це не ути ца ја пла но ва и про гра ма на жи вот ну сре ди ну, на ро чи-
то у ве зи са пла но ви ма и про гра ми ма из над ле жно сти цен трал них 
ор га на. Та ко ђе, има ју не до вољ на ис ку ства са из да ва њем до зво ла 
за упра вља ње от па дом. Уоч љив је про блем и у ко му ни ка ци ји и ко-
ор ди на ци ји струч них слу жби или ли ца за ду же них за за шти ту жи-
вот не сре ди не и ру ко вод ства ло кал них ор га на (уну тра шња ко ор ди-
на ци ја). По сто ји про блем са рад ње ор га на над ле жних за за шти ту 
жи вот не сре ди не са дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма (спољ на 
ко ор ди на ци ја).

Ни у по гле ду фи нан сиј ских ка па ци те та си ту а ци ја ни је бо ља. 
Кон стант но сма њи ва ње фи нан сиј ских ре сур са ло кал ним са мо у-
пра ва ма оли че но је и у прав ној ре гу ла ти ви, од но сно у из ме ње ном 
За ко ну о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве (Службени гласник
РС, бр. 62/06, 47/11). На осно ву овог за ко на, из ме ђу оста лог, уки-
ну та је на кна да за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, чи ме се 
из вор ни при хо ди ло кал не са мо у пра ве сма њу ју. Сма ње ње сред ства 
бу џет ског фон да за по сло ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не 
ука зу ју на по сто ја ње еко ном ске кри зе. За не што ви ше од 10% је-
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же се ре ћи да ско ро уоп ште не ма ју 
фи нан сиј ских ка па ци те та.10)

Ка ко је фи нан сиј ска ауто но ми ја ло кал них ни воа вла сти је дан 
од по ка за те ља ауто но ми је ло кал них са мо у пра ва, сти че се ути сак да 
је про цес де цен тра ли за ци је цен трал не вла сти још увек на по чет ку. 

9) Надлежност и капацитети локалне самоуправе и организација цивилног друштва за 
примену европских стандарда у области животне средине, Европски покрет у Србији, 
Београд, 2012, стр. 191.

10) Надлежност и капацитети локалне самоуправе и организација цивилног друштва за 
примену европских стандарда у области животне средине, Европски покрет у Србији, 
Београд, 2012, стр. 393.
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Уко ли ко је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ни су фи нан сиј ски не за ви-
сне, не мо же се оче ки ва ти да оства ру ју сво је стра те шке ци ље ве, 
од но сно да ефи ка сно спро во де по сло ве у сво јој над ле жно сти. На 
тај на чин, ло кал ни ор га ни вла сти ни су спо соб ни да ефи ка сно и де-
ло твор но спро во де по сло ве од зна ча ја за ло кал ну за јед ни цу. У ци-
љу по ве ћа ња фи нан сиј ских сред ста ва, тре ба ло би обез бе ди ти ве ћу 
до ступ ност по да та ка, на ро чи то за не до вољ но раз ви је не оп шти не, 
о на чи ну при ба вља ња сред ста ва из прет при ступ них фон до ва ЕУ 
(ИПА фон до ви).

На да ље, у окви ру уна пре ђе ња ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве 
по треб но је уна пре ди ти при ступ јав но сти ин фор ма ци ја ма о ста-
њу жи вот не сре ди не, по ди за ти јав ну свест о ква ли те ту ва зду ха, 
во де, по тре би ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је, ре ша ва њу 
про бле ма упра вља ња от па дом. За па жа се да се пра ће ње и про це на 
ста ња жи вот не сре ди не на ло кал ном ни воу не до вољ но спро во ди, 
при че му ви ше од 50% је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве не при ку пља 
ре дов но по дат ке о ста њу жи вот не сре ди не. Па, та ко уло гу при ку-
пља ња ових по да та ка пре у зи ма ко му нал но пред у зе ће и ор га ни за-
ци је ко је спро во де ову ак тив ност за по тре бе цен трал них ор га на. У 
нај ве ћем бро ју слу ча ја, пра ће ње се спро во ди са мо у на се љу ко је је 
се ди ште оп шти не.

Ка да се го во ри о ка па ци те ти ма ло кал не са мо у пра ве, не тре ба 
из о ста ви ти пи та ње ка па ци те та ко му нал них пред у зе ћа јер је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве има ју јед но или ви ше ко му нал них пред у зе ћа 
ко ја су над ле жна за от пад, во до снаб де ва ње и за са ку пља ње от пад-
них во да. Украт ко, сва ко јав но ко му нал но пред у зе ће мо ра да има 
ка па ци тет ка ко би на еко ном ски ефи ка сан на чин ис пу ни ло зах те ве 
свих прав них те ко ви на Европ ске уни је у обла сти жи вот не сре ди-
не ко ји се од но се на чврст от пад и услу ге ко је се од но се на во де. 
Као што је на зна че но 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, ве ћи на јав но ко му нал них пред у зе ћа, са 
из у зет ком оних у три нај ве ћа гра да, је су ре ла тив но ма ла у по ре ђе-
њу са оби мом по сла ко ји је нео п хо дан ка ко би се по сти гли аде кват-
ни ни вои спе ци ја ли за ци је.

Са гле да ва ју ћи ове по ка за те ље, ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти 
у обла сти жи вот не сре ди не за спро во ђе ње из вор них и по ве ре них 
по сло ва ни су ге не рал но за до во ља ва ју ћи, а на ро чи то ни су на ло-
кал ном ни воу. Ин сти ту ци о нал не сла бо сти у упра вља њу жи вот ном 
сре ди ном об у хва та ју: че сте ин сти ту ци о нал не про ме не, не пот пу-
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но спро во ђе ње за ко на, од но сно вр ше ње над зо ра над спро во ђе њем 
про пи са од стра не ин спек ци је за жи вот ну сре ди ну, по себ но на 
ло кал ном ни воу; не до ста так ка дров ских, фи нан сиј ских ка па ци те-
та ко ји пред ста вља ју пред у слов за обез бе ђе ње ефи ка сног си сте ма 
за шти те жи вот не сре ди не; не до вољ на при ме на ме ха ни зма за ин-
сти ту ци о нал но по ве зи ва ње струч них ор га ни за ци ја ко је вр ше мо-
ни то ринг, од но сно, при ку пља ње, об ра ду и до ста вља ње по да та ка 
из обла сти жи вот не сре ди не са Аген ци јом за за шти ту жи вот не сре-
ди не; не до во љан ка па ци тет ве ћи не по сто је ћих ин сти ту ци ја, по себ-
но у од но су на пла ни ра ње и ева лу а ци ју по ли ти ке, еко ном ске ин-
стру мен те, фи нан си ра ње у обла сти жи вот не сре ди не, при пре му и 
упра вља ње про јек ти ма; не до ста так спе ци ја ли зо ва них обра зов них 
ин сти ту ци ја, као и по себ них про гра ма из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не на свим ни во и ма обра зо ва ња.

У ско ро свим кључ ним стра те шким до ку мен ти ма РС не ко ли-
ко про бле ма из обла сти за шти те жи вот не сре ди не је на ро чи то ис-
так ну то. Ме ђу њи ма су: упра вља ње от па дом (упра вља ње ко му нал-
ним от па дом, упра вља ње от пад ним во да ма, упра вља ње опа сним 
от па дом), мо ни то ринг си стем, упра вља ње ри зи ци ма, ка па ци те ти 
др жав не упра ве, ка па ци те ти ло кал не са мо у пра ве, ко ор ди на ци-
ја ак тив но сти у обла сти жи вот не сре ди не, спро во ђе ње про пи са у 
обла сти жи вот не сре ди не, ста ње све сти о про бле ми ма у обла сти 
жи вот не сре ди не, функ ци о на лан си стем еко ном ских ин стру ме на та 
и на чи ни фи нан си ра ња у обла сти жи вот не сре ди не. Нео п ход но је 
спо ме ну ти и дру ги на ци о нал ни Из ве штај о спро во ђе њу Ар ху ске 
кон вен ци је, пре ма ко јем, по сто је ће ста ње ин сти ту ци о нал них ка-
па ци те та и од ре ђе ни фи нан сиј ски про бле ми мо гу ути ца ти на пот-
пу но и до след но спро во ђе ње Ар ху ске кон вен ци је. Та ко ђе, у овом 
из ве шта ју на во ди се да не до ста так ин сти ту ци о нал них ка па ци те та 
Ми ни стар ства енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не, као 
и је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, мо же успо ри ти про цес уче шћа 
јав но сти у до но ше њу од лу ка од оп штег ин те ре са. 

Као што је ви ше пу та на гла ша ва но у Из ве шта ји ма Европ ске 
ко ми си је о на прет ку Ср би је, за ко ни из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не има ју ви сок ни во уса гла ше но сти са про пи си ма ЕУ. Оно 
што Европ ска ко ми си ја за ме ра Ср би ји у тим Из ве шта ји ма, тач ни је 
у по след њем од њих ко ји се од но си на 2013. го ди ну, је сте нео п ход-
ност да љег уса га ла ша ва ња са по ли ти ком ЕУ у обла сти ма као што 
су во де, упра вља ње от па дом, ква ли тет ва зду ха и за шти та при ро де. 
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То су упра во оне обла сти у ко ји ма ло кал на са мо у пра ва има ши ро ку 
ле пе зу над ле жно сти. По ред то га, став Ко ми си је је да је нео п ход но 
по бољ ша ти спро во ђе ње по сто је ћих про пи са као и от кло ни ти не до-
след но сти у за ко но дав ству ко је спре ча ва ју ефи ка сно спро во ђе ње. 
Ко нач но, нео п ход ност ин клу зив ног при сту па до но ше њу од лу ка 
су ге ри ше став Ко ми си је да у Ср би ји тре ба на свим ни во и ма вла сти 
по ве ћа ти уче ство ва ње ци вил ног дру штва и јав не рас пра ве у про це-
су до но ше ња про пи са из до ме на за шти те жи вот не сре ди не.

Су ми ра ју ћи прет ход не на ла зе, нај зна чај ни је ба ри је ре ко је ути-
чу на не е фи ка сност ло кал них са мо у пра ва у обла сти за шти те жи-
вот не сре ди не су:

- не по сто ја ње ак ци о них пла но ва на осно ву ко је би се пра-
ти ла ре а ли за ци ја де фи ни са них ци ље ва у ло кал ним стра-
те ги ја ма;

- не до во љан бро ја љу ди ко ји ра де на по сло ви ма из обла-
сти за шти те жи вот не сре ди не (1-3% од укуп ног бро ја за-
по сле них у ло кал ним са мо у пра ва ма). Та ко ђе, струч ност 
за по сле них на ро чи то на по сло ви ма упра вља ња от па дом, 
от пад ним во да ма и хе ми ка ли ја ма је на ни ском ни воу, па је 
нео п ход на њи хо ва обу ка;

- не до ста так ин фра струк ту ре за за шти ту жи вот не сре ди не 
на ло кал ном ни воу (на ро чи то у обла сти ма упра вља ња от-
па дом и во да ма); 

- не до ста так пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не;
- нео д го ва ра ју ћа ор га ни за ци о на струк ту ра ло кал них ад ми-

ни стра ци ја за ба вље ње пи та њи ма за шти те жи вот не сре-
ди не;

- не спро ве де на фи нан сиј ска де цен тра ли за ци ја.

***

Уло га ло кал не са мо у пра ве у си сте му за шти те жи вот не сре ди-
не, пре по зна та је као јед на од кључ них на пу ту при сту па ња ЕУ. 
Уоче но је да ка па ци те ти ло кал них ни воа вла сти у ве ли кој ме ри 
ли ми ти ра ју и усме ра ва ју из бор ци ље ва одр жи во сти. У скла ду са 
тим, у про це на ма са др жа ним у стра те шким до ку мен ти ма Ре пу бли-
ке Ср би је, као и из ве шта ји ма ре ле вант них над ле жних су бје ка та, 
уоча ва се да по сто ји зна ча јан јаз из ме ђу нор ма тив них про пи са и 
ствар ног ста ња по ло жа ја, уло ге, над ле жно сти и ка па ци те та ло кал-
них ни воа вла сти. Над ле жно сти ко је су но ви јим за ко ни ма по ве ре-
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не је ди ни ца ма ло кал них са мо у пра ва, не по кла па ју се са њи хо вим 
ка па ци те ти ма. 

При о ри тет за ре ша ва ње про бле ма у обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не је по сто ја ње од ре ђе них ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве, 
ја сно де фи ни са ње ње не уло ге, као и по сто ја ње од ре ђе них ме ха ни-
за ма вер ти кал не и хо ри зон тал не ко ор ди на ци је ра да на ре а ли за ци ји 
де фи ни са них ци ље ва. 

Ши ре гле да но, не за до во ља ва ју ћи ка па ци те ти ло кал не са мо-
у пра ве од ра жа ва ју сли ку не за вр ше ног про це са ре фор ме ло кал не 
са мо у пра ве. Не ми нов но се уз ову кон ста та ци ју по ста вља пи та ње 
да ли је мо гу ће све оп шти не свр ста ти у је дан тип, бу ду ћи да се 
оп шти не у Ре пу бли ци Ср би ји раз ли ку ју по ве ли чи ни, сте пе ну раз-
во ја, вр сти и ор га ни за ци ји на се ља, тра ди ци ји. На осно ву овог мо-
но тип ског мо де ла ло кал них је ди ни ца, све оп шти не има ју исте над-
ле жно сти за ко је су од го вор не да их спро ве ду на ква ли те тан на чин 
без об зи ра на ствар но ста ње њи хо вих ка па ци те та. Фор ми ра њем 
раз ли чи тих је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва на истом ни воу вла сти, 
по је ди не оп шти не би би ле оспо со бље не за спро во ђе ње по сло ва за 
ко је има ју ка па ци те те и ко ји их не ли ми ти ра ју у њи хо вом одр жи-
вом раз во ју. На тај на чин, ка ко би се обез бе ди ло да се ло кал ни по-
сло ви ефи ка сни је ре а ли зу ју, ства ра ње по ли тип ског мо де ла ло кал не 
са мо у пра ве је је дан од ко ра ка у про це су мо дер ни за ци је ло кал не 
са мо у пра ве.

Сва ка ко, основ на прет по став ка ја ча ња ка па ци те та ло кал них 
са мо у пра ва у обла сти за шти те жи вот не сре ди не је ја ча ње ин ве сти-
ци ја у ин фра струк ту ру од зна ча ја за област жи вот не сре ди не, на-
ро чи то у обла сти ко му нал ног от па да и от пад них во да. Нео п ход на 
је ин те гра ци ја по слов ног сек то ра у ре ша ва ње про бле ма жи вот не 
сре ди не и под сти ца ње ткз. зеленеекономије,као ши рег кон цеп та 
одр жи вог раз во ја. За тим, ја ча ње ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве 
би тре ба ло да се од ви ја упо ре до са ја ча њем све сти гра ђа на о про-
бле ми ма у обла сти жи вот не сре ди не као и са њи хо вим ак тив ни јим 
уче ство ва њем у про це се до но ше ња од лу ка ко је се од не по сред не 
ва жно сти за њи хо ву ло кал ну за јед ни цу.
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ENVIRONMENTALPOLICYIMPLEMENTATION
ATTHELOCALGOVERNMENTLEVEL
INTHEЕUROINTEGRATIONPROCESS

Resume
Serbia’sroadtoEUaccessionisfilledwithnumerousre
sponsibilities,asubstantialpartoftheseobligationsisre
latingtotheprotectionoftheenvironment.TheRepublic
ofSerbia,onthebasisoftheStabilisationandAssociation
Agreement (SAA), pledged to harmonize national laws
with theacquis communautaireand ensure their effecti
veimplementation.ItisnecessarytomentionthattheEU
harmonizationprocessapplies to the lower levelsofgo
vernment.Inthisway,localgovernmenthasvitalroleand
variousresponsibilitiesintheEUaccessionprocess.
CurrentsituationinthefieldofenvironmentintheRepu
blicofSerbiaisareflectionofacauseeffectlinksdifferent
factors.Someofthemoccurastheresultofeconomicand
social circumstances and immediate problem solving in
thefieldofenvironmentalprotectionisnotpossible.Une
qualeconomicdevelopment, thecharacterof theecono
micstructuredirectlyaffectenvironmentalproblemsand
thewaysandpossibilitiesoftheirresolution.However,the
causesofproblemsintheareaoftheenvironmentshould
besoughtinthedifferentactorsinthesystemofenviron
mentalprotection,aswellastheimpactofthecompeting
interestsofparticularinterestgroups.
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Duetothenumerousdeficienciesinthefunctioningoflo
calgovernments,wecannoticesomeprogressinthefield
ofenvironmentduringthelast fewyears.Manyenviron
mentallawsaremostlyharmonizedwithEUregulations.
However,furtherprogressisnecessarytoenablesubjects
toimplementthelegislation,aswellasprovideadequate
controlorsupervisionovertheimplementationofthere
gulations.Finally,itisnecessarytocarryouttheimpro
vementofthecapacityoflocalgovernmentsthroughtheir
depoliticizationandreorganization inaway that should
providemutualcoordinationandfullcooperationbetween
alllevelsofgovernment.
In thepreaccessionprocess thereare threemajorchal
lenges forSerbiainadjustinglegislationwith theEUin
thefieldofenvironment:1)formalcompliance,2)thead
ministrativecapacityatalllevels,and3)implementation.
HavinginmindthatpublicpolicymakinginSerbiaisnot
sufficientinclusive,doesnotencourageparticipation,and
lacks good coordination within and across government
agencies,itisclearthatSerbiaisfacingalotofworkin
theaccessionprocess.
Keywords:environmentalpolicy,localgovernment,capa
city,Serbia,EuropeanUnion.
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