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ПИСМО НАМЕРЕ 

 

ИЗМЕЂУ 

 

 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ARPA 
ЕМИЛИЈА РОМАЊА, ИТАЛИЈА  

 

И 

 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  SEPA 

 

О 

 

САРАДЊИ У ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ПРЕВЕНЦИЈА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА И РАНО 
УПОЗОРАВАЊЕ 

 

 

јануар  2013 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕГИОНА ЕМИЛИЈА У РОМАЊИ, ИТАЛИЈА, у даљем тексту 
„ARPA EMR”, коју представља генерални директор Проф. STEFANO TIBALDI, 

и 

АГЕНЦИЈА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ,  у  даљем  тексту  „SEPA”,  коју 
представља директор ФИЛИП РАДОВИЋ, 

Док је: 
1) ARPA EMR  јавна агенција успостављена у оквиру Регионалног закона бр. 44 од 19. априла, 1995. 

год. и накнадни амандмани са циљем пружања техничке подршке регионалним, обласним   и 
локалним Властима у вези са еколошком политиком и мониторингом.    

ARPA  EMR мисија  има  за  циљ  заштиту  здравља,  екосистема  и  територијалну  безбедност  као  и 
промоцију  коришћења  ресурса  у  оквиру  одрживог  развоја.    Функције,  активности  и  задаци 
дефинишу се на следећи начин: 

a) Мониторинг и моделовање различитих компоненти животне средине; 
b) Мониторинг и моделовање регионалних хидрометеоролошких параметара (кроз интерни 

сервис  ARPA‐SIMC),  снабдевање  информацијама  Сектор  за  регионалну  и  националну 
цивилну заштиту; 

c) Управљање  и  надзор  утицаја  људских  активности  на  животну  средину  на  одређеној 
територији; 

d) Спровођење  активности  од  значаја  за  процену  утицаја  планова  и  програма  на животну 
средину; 

e) Формирање  и  управљање  Регионалним  информационим  системом  у  области  животне 
средине; 

f) Израда планова за побољшање квалитета земљишта, воде и ваздуха; 
g) Истраживање од важности за унапређење заштите животне средине. 

2) SEPA  је орган у саставу српског Министарства енергетике, развоја и животне средине формиран 
2004. год. који је надлежан за следеће:  

a) Развој,  координацију  и  управљање  Националним  информационим  системом  за  заштиту 
животне средине;  

b) Имплементацију  националног  система  за  мониторинг  квалитета  ваздуха  и  воде, 
укључујући површинске и подземне водне слојеве и падавине;  

c) Управљање националном лабораторијом;  
d) Сакупљање и обједињавање података из области животне средине, извештавање о стању 

животне средине, помоћ у успостављању националне еколошке политике;  
e) Развој поступака за обраду еколошких података и процену;  
f) Вођење  евиденције  о  најбољим  доступним  техникама  и  праксама,  и  њихова  примена  на 

пољу заштите животне средине;  

3) На  националном  нивоу,  обе  Агенције  негују  важан  оперативан  однос  са  јавним  и  приватним 
институцијама  и  невладиним  организацијама,  које  раде  на  очувању  природних  ресурса, 
мониторингу  животне  средине,  спречавању  загађења  и  заштити  од  природних  катастрофа. 
Тачније: 

a) ARPA  EMR  негује  стриктну  сарадњу  са  Регионалним  и  националним  секторима  за 
цивилну  заштиту,  Институтом  за  заштиту  и  истраживање  животне  средине,  ISPRA, 
Министарством  животне  средине  и  свим  другим  регионалним  агенцијама  за  заштиту 
животне средине; 

b) SEPA  сарађује  са  свим  главним  статуторним  органима  одговорним  за  заштиту  животне 
средине,  међу  којима  су  посебно:  Српски  хидрометеоролошки  завод  (HYDMET)  и 
Регионални центар за животну средину (REC);  
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4) SEPA и ARPA EMR су у прошлости неговали добре односе и у неколико наврата имали прилику 
за  размену  идеја  и  мишљења,  при  чему  су  дошли  до  заједничког  закључка  да  успостављање 
континуиране техничке и научне сарадње може бити обострано профитабилно;  

У  ту  сврху  потписује  се  следеће ПИСМО НАМЕРЕ  (у  даљем  тексту  „LOI“)  између ARPA  EMR  и  SEPA  (у 
даљем тексту „Стране“) 

1. Циљеви  
I. Стране  учествују  у  унапређењу  процеса  вишеструке  техничке  и  научне  сарадње  на  свим 

пољима од заједничког интереса,  у циљу побољшања размене знања и искустава; 

2. Тачније, Стране изражавају намеру да израде заједничке студије, врше истраживања, програме и 
пројекте, са циљем промовисања одрживости животне средине и повећања нивоа сигурности 
за популације, на локалном, националном и европском нивоу.  

2. Правила сарадње 
I. Све  активности  које  се  спроводе  у  оквиру  овог  LOI,  одвијаће  се  уз  потпуно  поштовање  закона, 

правила  и  прописа  усвојених  од  стране  појединачних  Земаља,  на  националном  и  регионалном 
нивоу;  

II. Ово Писмо  (LOI)  није  искључујуће.  Стране  стога  задржавају  право потписивања  прописа  сличне 
природе  и  циљева  са  другим  или  трећим  странама,  осим  у  случају  да  су  такви  прописи  у 
очигледној супротности са LOI, или могу узроковати штету другој Страни.   

III. Трошкове  интерних  активности  које  спроводи  свака  Страна  појединачно  у  оквиру  овог  LOI 
сносиће  сама  Страна,    осим  у  случају  да  су  дате  активности  део  специфичних  пројеката  који  се 
финансирају из спољних извора; 

IV. Активности као што је размена делегација, стручног особља, техничара и експерата, укључујући и 
студијске  посете,  финансираће  се  из  интерних  извора  сваке  Стране,  осим  ако  није  другачије 
назначено у оквиру посебних споразума;    

V. Стране  се  обавезују  на  промовисање  спољних  партнерстава  и  веза  са  научним  институцијама, 
универзитетима,  јавним организацијама, NGO или приватним институтима, који могу послужити 
за ширење напредне еколошке праксе и размене информација и података. 

VI. Објављивање  или  ширење  информација  и  података  сакупљених  у  сврху  имплементације  LOI 
претходно ће одобрити обе Стране. 

i. Програм рада и приоритети за сарадњу 
I. Стране ће успоставити Програм рада након потписивања овог LOI, који ће одражавати приоритете 

сваке  Стране  и  који  ће  бити  договорен  у  писменој  форми  пре  почетка  његове  примене.  У 
принципу,  обухватиће  средњорочне  и  дугорочне  активности  (нпр.:  прелиминарне  студије  за 
посебне пројекте; оквирне секторске програме; дугорочне стратешке планове). 

II. Предвиђене су следеће приоритетне области сарадње (индикативне и неисцрпљујуће): 

a) Припрема краткорочних пројеката за унапређење размене стручног знања између Страна, са 
циљем проналажења одрживих решења за специфичне проблеме из области животне средине 
(као што  су  системи  раног  упозоравања  у  наизложенијим  зонама,  квалитет  ваздуха  и  воде, 
капацитет специфичног моделовања, итд.); 

b) Јачање капацитета  сваке од  Страна  за  управљање у  области животне  средине,  укључујући и 
јачање  институционалних  и  правних  оквира,  имплементације  и  увођења  еколошких  закона, 
прописа, стандарда и политика; 
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c) Развој  и  промовисање  иницијатива  и  програма  у  сврху  побољшања  механизама, 
инфраструктура и управљачког капацитета за заштиту животне средине, превенцију ризика и 
смањење  штете  настале  због  природних  катастрофа,  укључујући  и  развој  тржишних 
иницијатива и економских подстрека за управљање у области животне средине; 

d) Омогућити  увођење  и  развој  нових  технологија  за  унапређење  животне  средине,  давање 
приоритета „зеленим” технологијама и дугорочној одрживости; 

e) Промовисање активности на побољшању обуке и изградњи капацитета; 
f) Развој и промовисање увођења еколошки корисних добара и услуга; 
g) Промовисање  учешћа  јавности  у  процесу  одлучивања  у  области  управљања  животном 

средином и ризицима; 
h) Промовисање учешћа на  јавним  скуповима,  семинарима, националним и интернационалним 

састанцима, ширењу и објављивању резултата двеју земаља, Италије (тачније регије Емилија‐ 
Ромања) и Србије, кроз реализацију овог Споразума; 

i) Свака даља активност или поље сарадње које може бити предмет разматрања двеју Страна у 
оквиру овог Споразума. 

ii. Размена информација  
I. Уколико није другачије назначено, све техничке информације добијене кроз реализацију LOI shall 

биће доступне свакој од Страна. 
II. У  случају  поверљивости информација,  или информација  које  се  из  неког  разлога могу  сматрати 

ограниченим,  свака  Страна  и њени  учесници  заштитиће  такве  информације  у  складу  са  својим 
законима, прописима и административном праксом која је на снази.  

iii. Контакт особе 

I. У име ARPA EMR: Stefano Tibaldi, директор 

II. У име SEPA: Филип Радовић, директор 

Сачињено у Београду, 9. априла 2013. године у два примерка на енглеском, српском и италијанском језику, 
при чему се оба текста могу сматрати аутентичним.  
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У име SEPA 

 

 

 


