
Министарство животне средине и просторног планирања
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ
- ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У 2009. -



Министарство животне средине и просторног планирања
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

www.sepa.gov.rs

Момчило Живковић
директор

ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ
- ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У 2009. -



www.sepa.gov.rs

ИСТОРИЈАТ, ОРГАНИЗАЦИЈА

О АГЕНЦИЈИ...

Агенција за заштиту животне средине формирана је крајем 2003. као
самостална институција Владе а 2004. Законом о министарствима, постаје
посебан орган у саставу Министарства заштите животне средине и
практично почиње са радом у новембру месецу 2004. године. 
Агенцијом руководи директор и тренутно има 29 запослених. 
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Финансије

О АГЕНЦИЈИ...
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МИСИЈА

О АГЕНЦИЈИ...

Агенција је основана у циљу
ефикасног обављања стручних
послова који се односе на
прикупљање и обједињавање
података о животној средини и
развој, усклађивање и вођење
националног информационог
система заштите животне
средине. 
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Основна мисија Агенције је обезбеђивање поузданих и правовремених
података и информација о стању животне средине, неопходних за
ефикасно спровођење политике заштите животне средине у Србији. 
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ефикасно спровођење политике заштите животне средине у Србији. 

Интегришући рад националних стручних, научних и образовних установа, 
кроз сарадњу са међународним организацијама на изради и реализацији
пројеката и програма, Агенција обезбеђује централизовани приступ
подацима и информацијама о стању животне средине.
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МИСИЈА

О АГЕНЦИЈИ...

Агенција обавља стручне послове који проистичу из читавог сета закона, 
уредби и одлука Владе РС, а између осталог односе се на:
развој и израду индикатора,
развој Информационог система у свим медијима животне средине
укључујући отпад, посебне токове одпада, катастар загађивача ...
аутоматски мониторинг квалитета ваздуха, 
мониторинг алергеног полена,
Националну референтну лабораторију за ваздух
контролу и анализу свих података,
израду Извештаја о стању животне средине једанпут годишње,
сарадњу са Европском Агенцијом и другим међународним институцијама.
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МРЕЖА ИНСТИТУЦИЈА

О АГЕНЦИЈИ...

Агенција остварује велики број контаката са научним, стручним и
институцијама државне управе чиме се обезбеђује прикупљање података о
животној средини у Србији. 
Агенција за заштиту животне средине првенствено сарађује са Европском
Агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) као и другим међународним
институцијама - Европска комисија, UNEP, DG JRC- Joint Research Centre, 
Eurostat... 
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САРАДЊА – ЕЕА, EIONЕT

О АГЕНЦИЈИ...

Европска агенција за животну средину (ЕЕА) је основана 1990. године ради
стицања увида у стање животне средине у Европи кроз успостављање
Електронске информационо осматрачке европске мреже (European 
Information and Observation network) (EIONET) на територији свих земаља
чланица ЕЕА и подршка њеном раду.
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чланица ЕЕА и подршка њеном раду.

Србија има статус земље
сараднице у ЕЕА. Агенција је од
свог формирања редовно
достављала податке о стању
животне средине на простору
Србије. Анализа испуњености сета
обавезних података достављених
ЕЕА показује да је Агенција
непрестано повећавала квантитет
и квалитет достављених података
из године у годину, са скором од
76% за 2009. год.
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ПРОЈЕКТИ

Пројекат АМСКВ (Аутоматски мониторинг систем квалитета ваздуха) 
финансиран из програма CARDS у износу од 2,5 милиона евра. Пројекат се
завршава априла 2011. Мрежа од 40 АМС и једном мобилном лабораторијом
је у квазиоперативном статусу. У оквиру овог пројекта успоставља се
калибрациона лабораторија за подршку АМС као и Национална
лабораторија за ваздух.
Пројекат под насловом EIONET in Serbia (Environment Information and 
Observation Network), је у току и финансиран је од стране Европске комисије
из IPA-2008 у износу од 1.6 мил. евра, односи се на формирање мреже
институција, израде аутоматизованог система који ће објединити податке из
свих извора. Пројекат је започет маја 2009. и трајаће до 2011. године.
Пројекат EMC (Environment Management Center), 2.8 милина евра, донација
Министарства спољних послова краљевине Норвешке. Формирање мреже
IPPC предузећа ради дневне контроле процеса производње који емитују
загађујуће материје у ваздух, воду и земљиште.

Пројекат АМСКВ (Аутоматски мониторинг систем квалитета ваздуха) 
финансиран из програма CARDS у износу од 2,5 милиона евра. Пројекат се
завршава априла 2011. Мрежа од 40 АМС и једном мобилном лабораторијом
је у квазиоперативном статусу. У оквиру овог пројекта успоставља се
калибрациона лабораторија за подршку АМС као и Национална
лабораторија за ваздух.
Пројекат под насловом EIONET in Serbia (Environment Information and 
Observation Network), је у току и финансиран је од стране Европске комисије
из IPA-2008 у износу од 1.6 мил. евра, односи се на формирање мреже
институција, израде аутоматизованог система који ће објединити податке из
свих извора. Пројекат је започет маја 2009. и трајаће до 2011. године.
Пројекат EMC (Environment Management Center), 2.8 милина евра, донација
Министарства спољних послова краљевине Норвешке. Формирање мреже
IPPC предузећа ради дневне контроле процеса производње који емитују
загађујуће материје у ваздух, воду и земљиште.

У оквиру програма IPA 2009 припремљен је и пријављен пројекат "Помоћ
Агенцији за заштиту животне средине у креирању и управљању
Националним информационим системом животне средине - као кластер
компоненте европског дељеног информационог система животне средине -
SEIS"

У оквиру програма IPA 2009 припремљен је и пријављен пројекат "Помоћ
Агенцији за заштиту животне средине у креирању и управљању
Националним информационим системом животне средине - као кластер
компоненте европског дељеног информационог система животне средине -
SEIS"



www.sepa.gov.rs

ПРОБЛЕМИ

О АГЕНЦИЈИ...

Недостатак капацитета
Неадекватан мониторинг појединих медијума животне
средине
Хармонизација мониторинга и прикупљања података на
свим нивоима
Стратегија интегрисаног мониторинга
Финансијска средства
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Хвала на пажњи!!!!


