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искључива одговорност УГ „Краљевачки развојни центар“ 

и ни на који начин не представљају ставове и мишљења 
Министарства заштите животне средине које је суфинансирало 

пројекат „Комуникације су основе активизма“ ,
а  ова анализа је само један од исхода тог пројекта.

 Удружење грађана
„КРАЉЕВАЧКИ РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР“

АНАЛИЗA САРАДЊЕ ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ, КРАЉЕВА И РАШКЕ 

У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Увод

Oва анализа је један од исхода 
активности пројекта „Комуникације су 
основе активизма“ који је реализовало 
удружење грађана Краљевачки развојни 
центар у партнерству са општинама 
Врњачка Бања и Рашка и градом Краљевом 
уз подршку Министарства заштите животне 
средине.

Анализа је наш покушај да, на основу 
информација добијених у непосредној 
комуникацији са деловима јавних управа 
партнерских локалних самоуправа које су 
задужене за заштиту животне средине, 
опишемо и оценимо постојећи ниво 
комуникација између удружења грађана и 
јавне управе у процесима примене прописа 
из области заштите животне средине, али 
пре свега у оним активностима којима се 
креирају локалне јавне политике у области 
заштите животне средине. Јер, без 
константне и квалитетне комуникације 
између јавне управе и удружења грађана 
тешко да се може и говорити о сарадњи 
јавног и цивилног сектора у области 
заштите животне средине.

Добијене информације смо проверили и 
допунили, директном комуникацијом са 
учесницима три заједничке едукативне 
радионице реализоване током новембра 
2019. године у Врњачкој Бањи, Рашки и 
Краљеву. Учесници радионица били су 
представници оних делова у јавним 
управама партнерских локалних 
самоуправа који се баве заштитом животне 
средине, а и представници локалних медија 
и удружења грађана активних у овој 
области.

Сматрали смо важним да се позабавимо 
њиховим међусобним комуникацијама 
пошавши од претпоставке да су јавна 
управа, удружења грађана и локални 
медији важни актери процеса примене 
норми којима се регулише и штити животна 
средина на локалном нивоу, али и кључни 
актери процеса креирања, заговарања и 
спровођења локалних јавних политика у 
овој области. Комуникације међу њима, 
важне су, како за јачање укупних капацитета 
локалне самоуправе у области заштите 
животне средине тако и за јачање свести 
грађана о значају и важности животне 
средине за њихов живот и одрживи развој 
локалне самоуправе као њихове заједнице.

На жалост, ни једна од три партнерске 
локалне самоуправе нема Стратегију 
интегрисане комуникације, а ни друге 
прописе којима би уредиле своје 
комуникацијске активности па, дакле, ни у 
области заштите животне средине.

Ова чињеница нам је била додатно 
оптерећење у раду, али и мотив више да 
учесницима заједничких едукативних 
радионица укажемо, бар у основи, на значај 
комникације међу њима као свесне и 
(ис)планиране активности са јасно 
дефинисаним и структуираним циљевима.

Сви ови актери су нам потврдили да је 
ово први пут да их неко окупља заједно да 
би разговарали о међусобној сарадњи и 
комуникацију током активности које 
спроводе у области заштите животне 
средине.

ДЕЛОВИ ЈАВНИХ УПРАВА КОЈE СЕ БАВЕ 
ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАЧИНИ ОРГАНИЗОВАЊА 

И ДЕФИНИСАЊА ЊИХОВИХ КЉУЧНИХ АКТИВНОСТИ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Основне унутрашње орга-

низационе јединице Општин-
ске управе Врњачка Бања су:

* Одсек за послове органа 
општине

* Одсек за буџет и финанси-
је

* Одсек за локалну пореску 
администрацију

* Одсек за локални економ-
ски развој и инвестиције

* Одсек за урбанизам, 
еколошке и имовинско правне 
послове

* Одсек за општу управу
* Одсек за привреду и 

друштвене делатности 
*Одсек за инспекцијске 

послове
У документу, Информатор о 

раду општине Врњачка Бања 
као кључне активности Одсека 
за урбанизам, еколошке и 
имовинско – правне послове 
наведене су:

1. организовање, 
усмеравање и спровођење 
послова на заштити животне 
средине,

2. праћење стања из ове 
области и предлагање 
одговарајућих мера у складу 

РАШКА 

Основне унутрашње орга-
низационе јединице Општин-
ске управе Рашка су:

* Одсек за општу управу, 
управљање људским ресурси-
ма, скупштинске и заједничке 
послове

* Одсек за урбанизам, 
стамбено комуналне делатнос-
ти и заштиту животне средине 
/Служба за инспекцијске 
послове/

* Одсек за буџет,финансије 
и пореске послове

КРАЉЕВО

Основне унутрашње 
организационе јединице 
Градске управе града Краљева 
су:

Одељење за послове 
органа Града:

Одсек за послове 
Скупштине града,

Одсек за послове Градског 
већа,

Одсека за послове 
Градоначелника, протокол и 
информисање.

Одељење за општу управу: 
Одсек за општу управу,
Одсек за управљање 

људским ресурсима.

Одељење за друштвене 
делатности:

Одсек послова корисника 
буџетских средстава,

Одсек послова дечје 
заштите, 

Одсек послова борачко-
инвалидске заштите.

Одељење за привреду и 
финансије:

Одсек за привреду и развој,
Одсек за буџет,
Одсек за буџетско 

Одељење за послове 
цивилне заштите:

Одсек за цивилну заштиту.

Одељење информационе 
технологије:

Одсек за географско 
информационе системе

У документу, Информатор о 
раду града Краљева као 
кључне активности  Одсека за 
заштиту животне средине и 
инспекција за заштиту живот-
не средине  наведени су  
послови Градске управе који 
се односе на:

1. инспекције за заштиту 
животне средине – надзор над 
спровоћењем прописа о 
заштити животне средине, 

2. заштита квалитета 
ваздуха,

3. заштита вода од 
загађивања, заштита од буке,

4. контрола кретања и 
управљања неопасним отпа-
дом и амбалажним отпадом, 

5. контрола спровођења 
студија о процени утицаја,

6. поступања са нарочито 
опасним хемикалијама, 
заштита од нејонизујућег 
зрачења,

7. издавања мера и услова 
за објекте за које није 
потребна процена утицаја;

8. старања о заштити 
животне средине – планирање 
и координација, информисање 
и едукација, као и налагање 
мера заштите животне 
средине, 

9. доношење програма 
коришћења и заштите 
природних добара и програма 

У Статутима све три локалне самоуправе 
који су усвајани у задњих пет година, а града 
Краљева чак прошле године нису ни на који 
начин имплементирана начела Смерница за 
укључивање оцд у процесе доношења прописа 
Владе Републике Србије из августа 2014. 
године.

У Статутима ове 3 локалне самоуправе 
њихова сарадња са удружењима грађана 
регулисана је крајње начелно и необавезујуће 
за органе локалних самоуправа коришћењем 
уопштене формулације да њихови органи могу 
сарађивати са удружењима, хуманитарним и 
другим организацијама, у интересу општине - 
Града и његових грађана.

Ни у једној од локалних самоуправа партне-
ра на овом пројекту послови заштите животне 
средине нису, у организационом смислу, ствар 
активности самосталног дела/органа јавне 
управе. Најсамосталнија организациона 
форма је статус Одсека за заштиту животне 
средине и инспекције за заштиту животне 
средине као посебног дела Одељења за 
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ђења животне средине за 
обављање одређених делат-
ности у складу са законом.

2. Одсек за урбанизам, 
стамбено-комуналне далатнос-
ти и заштиту животне средине 
врши послове инспекцијског 
надзора у области изградње, 
послове инспекцијског надзо-
ра у области комуналне делат-
ности, послове инспекцијског 
надзора у области заштите 
животне средине, и послове 
инспекцијског надзора у 
области друмског саобраћаја.

са законом,
3. реализација израда и 

имплементација Локалног 
еколошког акционог плана,4. 
одлучивање о потреби израде 
процене утицаја на животну 
средину, 

5. одлучивање о давању 
сагласности на студију о 
процени утицаја,

6. давање мишљења о 
потреби израде стратешке 
процене утицаја на животну 
средину,

7. давање сагласности на 
извештај о стратешкој 
процени,

8. издавање интегрисане 
дозволе и ревизија 
интегрисане дозволе,

9. припрема предлога 
коришћења средстава 
остварених од накнаде за 
унапређење и заштиту 
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* Одсек за привреду и 
друштвене делатности

* Одсек за инвестиције и 
грађевинско земљиште

* Кабинет председника као 
посебна организациона једи-
ница

У документу, Информатор о 
раду општине Рашка као 
кључне активности Одсека за 
урбанизам, стамбено комунал-
не делатности и заштиту 
животне средине наведене су:

1. Обезбеђује услове за 
спровођење заштите и унапре-
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рачуноводство.

Одељење за управљање 
имовином:

Одсек за имовинско-правне 
послове и послове управљања 
имовином.

Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности:

Одсек за просторно 
планирање, урбанизам и 
грађевинарство,

Одсек за обједињену 
процедуру,

Одсек за послове 
озакоњења,

Одсек за стамбено-
комуналне и послове 
саобраћаја

.
Одељење за заједничке 

послове:
Одсек за техничке послове,
Одсек за рад са месним 

заједницама,
Одсек за јавне набавке.

Одељење за инспекцијске 

послове:
Одсек грађевинске 

инспекције, 
Одсек просветне, 

комуналне, туристичке и 
инспекције за саобраћај и 
путеве,

Одсек за послове извршења 
решења,

Одсек за заштиту животне 
средине и инспекција за 
заштиту животне средине.

Одељење за пореску 
администрацију:

Одсек за пружање пореских 
услуга и пореску контролу 
правних лица, предузетника и 
физичких лица,

Одсек за наплату, пореско 
књиговодство и извештавање.

Одељење комуналне 
полиције:

Подручна организациона 
јединица ''Север'',

Подручна организациона 
јединица ''Југ''.
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за заштиту животне средине,
10. оцењивање и давање 

сагласности на студију о 
процени утицаја одређених 
пројеката на животну средину,

11. давање мишљења и 
сагласности на извештај о 
стратешкој процени утицаја,

12. издавање дозвола о 
интегрисаној контроли и 
спречавању загађења, 

13.издавање дозвола за 
управљање неопасним 
отпадом, 

14. издавање дозвола за 
промет и коришћење 
нарочито опасних хемикалија,

15. издавање мера и услова 
заштите од буке,

16. вођење локалног 
регистра загађивача, 

17. издавање сагласности и 
дозвола за рад одређених 
постројења за обављање 
активности, 

18. доношење локалних 
акционих и санационих 
планова, израда и реализација 
Локалног еколошког акционог 
плана (ЛЕАП) и других 
планова, програма и 
пројеката,

19. утврђивање посебне 

накнаде за заштиту и 
унапређивање животне 
средине, 

20. послови управљања 
буџетским Фондом за заштиту 
животне средине,

21. праћење и контрола 
стања животне средине, 

22. одређени послови 
праћења и контроле квалитета 
ваздуха и вода,

23. нивоа комуналне буке и 
других показатеља квалитета 
животне средине,

24. евидентирање и обрада 
података и обавештавање 
јавности о стању квалитета 
животне средине,

25. извештавање 
Министарства и Агенције за 
заштиту животне средине о 
издатим дозволама и стању 
животне средине

Број запослених у 
организационим јединицама 
јавних управа Врњачке Бање, 
Рашке и Краљева ангажованих 
на пословима из области 
заштите животне средине је 
недовољан и у несразмери је 
како са обимом посла тако и са 
бројем укупо запослених у 
јавним управама.
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инспекцијске послове у Градској управи града 
Краљева.

Сама чињеница да доносиоци одлука на 
локалном нивоу нису, ни данас а ни деценијама 
уназад, препознали потребу промена у распо-
реду унутрашњих организационих јединица 
својих јавних управа у циљу јачања и афирма-
ције оних њених делова задужених за област 
заштите животне средине, довољно јасно 
говори о томе зашто је стање у овој области у 
нескладу између бројних проблема и решења 
могућих са расположивим ресурсима локалних 
самоуправа.

Још је уочљивији податак да ни у једној 
локалној самоуправи од три које су биле 
предмет ове анализе не постоји ни један 
организациони облик унутар јавне управе 
задужен само за послове сарадње са организа-
цијама цивилног друштва као што ни једна 
запослена особа у овим јавним управама нема 
експлицитно задужење за сарадњу између 
јавне управе и удружења грађана.
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 Центар за децу и омладину Врњачка Бања 

Удружење грађана  ПОМИРЕЊЕ

Удружење  ГОЧКИ  КРУГ

Асоцијација за подршку и развој 

ЕКО КЛУБ ВРБА

Удружење  МОНДЕНА

Удружење грађана  љубитеља природе и дивљачи  СРНА-ГЛАВИЦА

Покрет за децентрализацију и права мањина 

Удружење грађана   „Youth Emergency Service“

Удружење грађана  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- СРБИЈА  

Удружење грађана ВОЈВОДА ЛУНЕ

„Вртови пријатељства“  

Н Е В А - Креативни центар 

Удружење грађана „Lovefest Thinkbox“

Некретнине Врњачка Бања

Удружење за заштиту животне средине ВРЊЦИ

Орнитолошко друштво ВРЊАЧКИ ЏИВЏАН

Удружење грађана „Иновативни центар за развој друштва“

Удружење грађана „Олеа Врњачка Бања“

Удружење грађана „Тандем за Врњачку Бању“

Удружење грађана КОРТЕКС

Удружење грађана НОВОСЕЛАЦ

„Људи у акцији“

Удружење ВРЊАЧКО ОКО

17434365

17650173

17657577

17667297

28013922

28017537

28046103

28062443

28101988

28107161

07220901

28144636

28150555

28172311

28177160

28207719

28209169

28214367

28221061

28222220

28233507

17651919

28247044

28256701

Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су у задње три године 
остварила комуникацију / сарадњу са  локалном самоуправом 
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су у задње три године 
остварила комуникацију / сарадњу са  локалном самоуправом 

Еко клуб-Зелени путокази

Удружење грађана за заштиту природе Копаоник - насеље Треска

Удружење Спуст без граница - Рашка

Удружење за развој МЗ Трнава - Голија

Удружење ВЕЛЕС 

Рафтинг удружење ИБАР

Еколошко удружење ОМОРИКА

Удружење „Мој град-мој свет“

Планинска заједница становника Парка природе Голија и 

резервата биосфере Голија – Студеница

Удружење грађана „Зелени Копаоник“

Центар за развој и очување Голије

Удружење грађана „Раван“

„За Баљевац као некад“

Удружење самохраних родитеља ХРАБРО СРЦЕ

Агрокоп 015 

Гљиварско друштво КОПАОНИК

Миколошко - гљиварски савез Србије

РЕФЛЕКСИЈА

Профорест тим

Удружење грађана „Институт за сарадњу младих“

Удружење љубитеља природе ГРАДИНА - РАШКА

Горња Треска

„

“

17527207

17615203

17665235

17719955

28005628

28014651

28016751

28019688

28019688

28055269

28081979

28104987

28117663

28148666

28171862

28180659

28190654

28196172

28202288

28217587

28235089

28259875

Добровољно ватрогасно друштво Краљево

Еколошки  покрет ИБАР

Планинско-бициклистички клуб ЧИКЕР

Асоцијација за развој Ибарске долине

Удружење  Креативна  радионица

Еколошки центар Лопатница

Удружење грађана Руке пријатељства

Удружење грађана Позитивна омладина

Еколошко друштво Жичка Река

Удружење ФЕНОМЕНА

Удружење Рудњанских Домаћина

Клуб младих Краљева

Еколошко друштво ВРБА

Удружење грађана ЕКО СРК ЧИБУКОВАЦ

Покрет за одрживи развој ОДРАЗ

Еколошко друштво ГУСАРИ 

Удружење грађана Гледићка воденица

Еколошко риболовачко друштво ПЛОВАК

Удружење Иницијатива за локални развој

Краљевачко друштво учитеља

Удружење Media

Регионални UNECO - Западно Поморавље

Удужење грађана Продор

Краљевско академско природњачко друштво Балкан
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су
 у задње три године остварила комуникацију /
 сарадњу са  локалном самоуправом 

Удружење грађана "Добро на дар"

"Омладинска радна акција"

Унија воћара и повртара Централне Србије"

Покрет горана Краљево

Центар за развој села, пољопривреде и неговање традиције

Форум за безбедносну политику

Удружење грађана "КОЦКИЦА"

Удружење грађана "ЗАКЛОПАЧА" – КРАЉЕВО"

Центар за културу омладину и спорт

Омладинска мрежа Краљева

Центар за активизам и волонтеризам Краљево

Центар за развој региона

Удружење грађана Наша  отаџбина

Удружење грађана Златне руке Шумадије

Књижевни клуб СИЗИФ

За отпорнију средину

Удружење родитеља и наставника  ПАРТНЕРСКИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Грађански савет Града Краљева

"ГРУПА 036"

Краљевачки развојни центар

Стратешки развој Краљева

Удружење резервних  официра и подофицира Краљево

Центар за развој и едукацију Краљево

СТУДЕНИЦА Ушће

07101406

07395582

17115316

17343084

17345877

17532804

17546546

17624717

17665359

17665561

17682415

17687310

17690973

17712772

17722956

17730703

17770314

28003544

28013582

28017898

28019572

28027842

28030584

28034822
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су
 у задње три године остварила комуникацију /
 сарадњу са  локалном самоуправом 

Завичајно друштво Стара Павлица

Лопатница оаза мира

Удружење Рибнички еколошки парк 

Кластер Зелени навигатор

Удружење грађана  ЕКО ЗОНА ГОЧ

Удружење за заштиту животне средине ЗЕЛЕНИ ЛИСТ

Група грађана  Покрет за Краљево

Балкански развојни центар

Центар за одрживи развој 21

Нови пут

Удружење грађана за заштиту животне средине ЛУЧЕДАР

Сложно за Краљево - СДС

Мушичарско друштво КАРАНОВАЦ

Омладински истраживачки центар Гимназијалац Краљево

Бревина, Студеница, Ибар

Озон 2013

Завичајно друштво ЗАВЕТИШТЕ

Друштво за заштиту животиња СПАСКЕ

Удружење Краљевина Србија

ДОЛИНА КРАЉЕВА

Удружење грађана ЦЕПЕЛИН

Асоцијација руралне омладине Србије - АРОС

Еко Натура Србије - ЕНАС

Удружење грађана ГРАЂАНСКА УНИЈА

28046995

28050992

28054742

28057865

28067267

28075626

28076037

28080662

28086016

28097875

28114095

28114699

28121881

28123051

28124082

28124864

28128525

28129408

28138873

28140215

28140410

28146116

28147465

28042914
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су
 у задње три године остварила комуникацију /
 сарадњу са  локалном самоуправом 

28148917

28152817

28161638

28169337

28176333

28179227

28180535

28200773

28202172

28208677

28208685

28210183

28212623

28216246

28217129

28217528

28225806

28229801

28230575

28236441

28238053

28239009

28242018

28243855
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су у задње три године 
остварила комуникацију / сарадњу са  локалном самоуправом 

Удружење извиђача КРАЉЕВО

Златни светионик  Србије

Локална акциона група Краљево

Наша страна света

Удружење риболоваца КАРЕ

Добровољно ватрогасно друштво СТУДЕНИЦА

Басилеус Партнер

28244592

28248075

28248423

28251998

28252927

28257465

28260296

Присутна је незаинтересованости 
доносиоца одлука на локалном нивоу општина 
Врњачка Бања и Рашка и града Краљева да се 
систематски и плански баве комуникацијама и 
креирањем докумената који би унапредили  
ову важну функцију менаџмента локалне 
самоуправе. 

Комуникацијом у деловима јавних управа 
задуженим за област заштите животне 
средине бави се, као и у локалној самоуправи, 
руководство.

То се ради без плана, без дефинисаних 
процедура и без јасно дефинисаних и 
конзистентних комуникацијских порука.

Уместо да буде једна од кључних функција 
менаџмента таква комуникација се користи 
као техничка, а не стратешка вештина и уместо 
да је присутна у процесима доношења одлука 
и локаланих политика из области заштите 
животне средине она се, најчешће, јавља на 
крају када треба јавност информисати о њима.

Обзиром да у све три анализиране јавне 
управе не постоји  програм интерне 
комуникације већ се све своди на формалну 
интерну комуникацију одређену 

хијерархијском структуром и потребама за 
извршењем одређених задатака, тешко је 
говорити о пракси, обиму и примерима 
међусекторске сарадње делова јавне управе 
приликом креирања локаланих јавних 
политика из области заштите животне средине.

Један од исхода такве праксе у интерним 
комуникацијам је и недовољно уклапање 
локалних секторских политика у локалне 
планове и норм заштите животне средине.

Слична је и пракса комуникација делова 
јавних управа задужених за област заштите 
животне средине, у три посматране локалне 
самоуправе са екстрним јавностима.

Због изостајања планирања, изостају и 
анализе заинтерсованих јавности и њихова 
сегментација па се комуникација изједначава 
са информисањем.

То утиче и на њихов избор индиректних 
комуникацијских средстава и недовољно 
коришћење средства директне комуникације 
која омогућавају двосмерну комуникацију и 
директно учешће јавности у процесе креирања 
локаланих јавних политика из области заштите 
животне средине.
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Ни њихови односи са медијима нису 
стандардизовани, не постоје успостављене 
комуникацијске процедуре које би унапредиле 
њихов однос, а тиме и информисаност грађана 
о раду оних делова јавних управа задужених 
за област заштите животне средине.

Једна од бројних последица неадекватног 
односа према комуникацији је и одсуство 
механизама обавезног-сталног, укључивања 
заинтересованих јавности у рад њихових 
Скупштина, као локалних парламената, када 
они расправљају о питањима из области 
заштите животне.

Статутима у све три анализиран локалне 
самоуправе начелно је омогућено присуство 
јавности седицама локалних 
парламената,Скупштинама, уз обавезну 
предходну најаву председику и добијању 
његове сагласности.

Седнице Скупштина локалних самоуправа 
се најављују на разне, транспарентне, начине и 
кроз разноврсне и бројне комуникацијске 
канале.

Нешто је другачија пракса најава седница 
ресорних радних тела (одбора и комисија) али 
и те информације су, махом, на овај или онај 
начин доступне заинтересованим јавностима.

Учешће представника удружења грађана 
заинтересованих да учествују у разматрању 
питања из области заштите животне на 
седницама ресорних радних тела и/или 
Скупштина је јако мало и спорадично.

Анализом буџета ових локалних 
самоуправа, посебно Буџетског програма (6) 
Заштита животне средине кроз примењене 
Програмске активности са Листе униформних 
индикатора креиране од стране СКГО а 
верификоване од стране Министарства 
финансија запажа се да се програмска 
активност 1.-Управљање заштитом животне 

средине не 
користи у делу 
који омогућава 
креирање 
материјалних 
предпоставки 
за унапређење 
комуникације 
између локалне 
самоуправе и 
удружења 
грађана у 
функцији 
јачања и 
унапређења 
свести грађана 
о потреби 
њиховог већег ангажовања на 
очувању,заштити и унапређењу параметара 
квалитета животне средине у локалној 
заједници. 

Нисмо успели да добијемо егзактне податке 
о примерима и броју упућених захтева од 
стране удружења грађана, у последње три 
године, заинтересованих да учествују у 
разматрању питања из области заштите 
животне на седницама ресорних радних тела 
и/или Скупштина.

Ако овоме додамо и податке о малом броју 
активних удружења грађана у области заштите 
животне средине које делују у овим локалним 
самоуправама и њиховом великом 
неразумевању значаја начела Архуске 
конвенције уграђених у наше законе и 
недовољног познавања механизама које им 
постојећи нормативни оквир пружа у функцији 
веће доступности информација од значаја за 
животну средину и њиховог већег учешћа у 
процесима доношења одлука онда је и јасно 
зашто ни у једној од ових локалних самоуправа 
нема „Зелене столице“ као механизма 
укључивања заинтересоване јавности у рад 
локалних парламента.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Тешко је, и нереално, очекивати да, неопходне, промене у 
приступу комуникацијама као важном сегменту менаџмента 

једне локалне самоуправе буду инициране од стране 
руководстава локалних самоуправа и њихових јавних управа.

Налози за таквим променам треба да дођу, заједно са 
делимичним изменама постојећег нормативног оквира и 
прецизним инструкцијама за промену постојеће праксе у 

комуникацијама локалних самоуправа и њихових јавних управа 
са заинтересованим јавностима, са националног нивоа .

Без тога не треба очекивати ни значајније промене 
постојећих пракси а самим тим ни промене постојећег стања у 

области заштите животне средине на локалном нивоу.

Због броја и обима норми из области заштите животне 
средине чију имплементацију треба спровести, у наредном 

периоду на локалном нивоу, Министарство заштите животне 
средине треба да ангажује своје ресурсе за активности 

едукација кључних јавности у локалним самоуправама о 
комуникацијама као сегменту менаџмента локалних 

самоуправа, посебно делова њихових јавних управа који се 
баве заштитом животне средине.

АНАЛИЗА САРАДЊЕ 
ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ 

ВРЊАЧКЕ БАЊЕ, 
КРАЉЕВА
И РАШКЕ 
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



АНАЛИЗA САРАДЊЕ ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ, КРАЉЕВА И РАШКЕ 

У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Увод

Oва анализа је један од исхода 
активности пројекта „Комуникације су 
основе активизма“ који је реализовало 
удружење грађана Краљевачки развојни 
центар у партнерству са општинама 
Врњачка Бања и Рашка и градом Краљевом 
уз подршку Министарства заштите животне 
средине.

Анализа је наш покушај да, на основу 
информација добијених у непосредној 
комуникацији са деловима јавних управа 
партнерских локалних самоуправа које су 
задужене за заштиту животне средине, 
опишемо и оценимо постојећи ниво 
комуникација између удружења грађана и 
јавне управе у процесима примене прописа 
из области заштите животне средине, али 
пре свега у оним активностима којима се 
креирају локалне јавне политике у области 
заштите животне средине. Јер, без 
константне и квалитетне комуникације 
између јавне управе и удружења грађана 
тешко да се може и говорити о сарадњи 
јавног и цивилног сектора у области 
заштите животне средине.

Добијене информације смо проверили и 
допунили, директном комуникацијом са 
учесницима три заједничке едукативне 
радионице реализоване током новембра 
2019. године у Врњачкој Бањи, Рашки и 
Краљеву. Учесници радионица били су 
представници оних делова у јавним 
управама партнерских локалних 
самоуправа који се баве заштитом животне 
средине, а и представници локалних медија 
и удружења грађана активних у овој 
области.

Сматрали смо важним да се позабавимо 
њиховим међусобним комуникацијама 
пошавши од претпоставке да су јавна 
управа, удружења грађана и локални 
медији важни актери процеса примене 
норми којима се регулише и штити животна 
средина на локалном нивоу, али и кључни 
актери процеса креирања, заговарања и 
спровођења локалних јавних политика у 
овој области. Комуникације међу њима, 
важне су, како за јачање укупних капацитета 
локалне самоуправе у области заштите 
животне средине тако и за јачање свести 
грађана о значају и важности животне 
средине за њихов живот и одрживи развој 
локалне самоуправе као њихове заједнице.

На жалост, ни једна од три партнерске 
локалне самоуправе нема Стратегију 
интегрисане комуникације, а ни друге 
прописе којима би уредиле своје 
комуникацијске активности па, дакле, ни у 
области заштите животне средине.

Ова чињеница нам је била додатно 
оптерећење у раду, али и мотив више да 
учесницима заједничких едукативних 
радионица укажемо, бар у основи, на значај 
комникације међу њима као свесне и 
(ис)планиране активности са јасно 
дефинисаним и структуираним циљевима.

Сви ови актери су нам потврдили да је 
ово први пут да их неко окупља заједно да 
би разговарали о међусобној сарадњи и 
комуникацију током активности које 
спроводе у области заштите животне 
средине.



ДЕЛОВИ ЈАВНИХ УПРАВА КОЈE СЕ БАВЕ 
ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НАЧИНИ ОРГАНИЗОВАЊА 

И ДЕФИНИСАЊА ЊИХОВИХ КЉУЧНИХ АКТИВНОСТИ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Основне унутрашње орга-

низационе јединице Општин-
ске управе Врњачка Бања су:

* Одсек за послове органа 
општине

* Одсек за буџет и финанси-
је

* Одсек за локалну пореску 
администрацију

* Одсек за локални економ-
ски развој и инвестиције

* Одсек за урбанизам, 
еколошке и имовинско правне 
послове

* Одсек за општу управу
* Одсек за привреду и 

друштвене делатности 
*Одсек за инспекцијске 

друштвене делатности
* Одсек за инспекцијске 

послове
У документу, Информатор о 

раду општине Врњачка Бања 
као кључне активности Одсека 
за урбанизам, еколошке и 
имовинско – правне послове 
наведене су:

1. организовање, усмерава-
ње и спровођење послова на 
заштити животне средине,

2. праћење стања из ове 
области и предлагање одгова-
рајућих мера у складу са 

законом,
3. реализација израда и 

имплементација Локалног 
еколошког акционог плана,

4. одлучивање о потреби 
израде процене утицаја на 
животну средину, 

5. одлучивање о давању 
сагласности на студију о 
процени утицаја,

6. давање мишљења о 
потреби израде стратешке 
процене утицаја на животну 
средину,

7. давање сагласности на 
извештај о стратешкој проце-
ни,

8. издавање интегрисане 
дозволе и ревизија интегриса-
не дозволе,

9. припрема предлога 
коришћења средстава оства-
рених од накнаде за унапређе-
ње и заштиту животне средине 
из надлежности Општине.
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РАШКА 

Основне унутрашње орга-
низационе јединице Општин-
ске управе Рашка су:

* Одсек за општу управу, 
управљање људским ресурси-
ма, скупштинске и заједничке 
послове

* Одсек за урбанизам, 
стамбено комуналне делатнос-
ти и заштиту животне средине 
/Служба за инспекцијске 
послове/

* Одсек за буџет, финансије 
и пореске послове

ности у складу са законом.
2. Одсек за урбанизам, 

стамбено-комуналне делатнос-
ти и заштиту животне средине 
врши послове инспекцијског 
надзора у области изградње, 
послове инспекцијског надзо-
ра у области комуналне делат-
ности, послове инспекцијског 
надзора у области заштите 
животне средине, и послове 
инспекцијског надзора у 
области друмског саобраћаја.
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* Одсек за привреду и 
друштвене делатности

* Одсек за инвестиције и 
грађевинско земљиште

* Кабинет председника као 
посебна организациона једи-
ница

У документу, Информатор о 
раду општине Рашка као 
кључне активности Одсека за 
урбанизам, стамбено комунал-
не делатности и заштиту 
животне средине наведене су:

1. Обезбеђује услове за 
спровођење заштите и унапре-
ђења животне средине за 
обављање одређених делат-



КРАЉЕВО

Основне унутрашње орга-
низационе јединице Градске 
управе града Краљева су:

* Одељење за послове 
органа Града:

* Одсек за послове Скуп-
штине града,

* Одсек за послове Град-
ског већа,

* Одсек за послове Градо-
начелника, протокол и инфор-
мисање.

Одељење за општу управу: 
* Одсек за општу управу,
* Одсек за управљање 

људским ресурсима.

Одељење за друштвене 
делатности:

* Одсек послова корисника 
буџетских средстава,

* Одсек послова дечје 
заштите, 

* Одсек послова борачко-
инвалидске заштите.

Одељење за привреду и 
финансије:

* Одсек за привреду и 
развој,

* Одсек за буџет,
* Одсек за буџетско рачуно-

водство.
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Одељење за управљање 
имовином:

* Одсек за имовинско-
правне послове и послове 
управљања имовином.

Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности:

* Одсек за просторно 
планирање, урбанизам и 
грађевинарство,

* Одсек за обједињену 
процедуру,

* Одсек за послове озако-
њења,

* Одсек за стамбено  -
комуналне и послове саобра-
ћаја

Одељење за заједничке 
послове:

* Одсек за техничке посло-
ве,

* Одсек за рад са месним 
заједницама,

* Одсек за јавне набавке.

Одељење за инспекцијске 
послове:

* Одсек грађевинске 
инспекције, 

* Одсек просветне, кому-
налне, туристичке и инспекци-
је за саобраћај и путеве,

* Одсек за послове изврше-
ња решења,

* Одсек за заштиту животне 
средине и инспекција за 
заштиту животне средине.

Одељење за пореску 
администрацију:

* Одсек за пружање порес-
ких услуга и пореску контролу 
правних лица, предузетника и 
физичких лица,

* Одсек за наплату, пореско 
књиговодство и извештавање.

Одељење комуналне 
полиције:

* Подручна организациона 
јединица ''Север'',

* Подручна организациона 
јединица ''Југ''.



Одељење за послове 
цивилне заштите:

* Одсек за цивилну зашти-
ту.

Одељење информационе 
технологије:

* Одсек за географско 
информационе системе

У документу, Информатор о 
раду града Краљева као 
кључне активности  Одсека за 
заштиту животне средине и 
инспекција за заштиту живот-
не средине  наведени су  
послови Градске управе који 
се односе на:

1. инспекције за заштиту 
животне средине – надзор над 
спровођењем прописа о 
заштити животне средине, 

2. заштита квалитета 
ваздуха,

3. заштита вода од 
загађивања, заштита од буке,

4. контрола кретања и 
управљања неопасним отпа-
дом и амбалажним отпадом, 

5. контрола спровођења 
студија о процени утицаја,

6. поступања са нарочито 
опасним хемикалијама, 
заштита од нејонизујућег 
зрачења,

7. издавања мера и услова 
за објекте за које није 
потребна процена утицаја;

8. старања о заштити 
животне средине – планирање 
и координација, информисање 
и едукација, као и налагање 
мера заштите животне 
средине, 

9. доношење програма 
коришћења и заштите 
природних добара и програма 
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за заштиту животне средине,
10. оцењивање и давање 

сагласности на студију о 
процени утицаја одређених 
пројеката на животну средину,

11. давање мишљења и 
сагласности на извештај о 
стратешкој процени утицаја,

12. издавање дозвола о 
интегрисаној контроли и 
спречавању загађења, 

13. издавање дозвола за 
управљање неопасним 
отпадом, 

14. издавање дозвола за 
промет и коришћење 
нарочито опасних хемикалија,

15. издавање мера и услова 
заштите од буке,

16. вођење локалног 
регистра загађивача, 

17. издавање сагласности и 
дозвола за рад одређених 
постројења за обављање 
активности, 

18. доношење локалних 
акционих и санационих 
планова, израда и реализација 
Локалног еколошког акционог 
плана (ЛЕАП) и других 
планова, програма и 
пројеката,

19. утврђивање посебне 

накнаде за заштиту и 
унапређивање животне 
средине, 

20. послови управљања 
буџетским Фондом за заштиту 
животне средине,

21. праћење и контрола 
стања животне средине, 

22. одређени послови 
праћења и контроле квалитета 
ваздуха и вода,

23. нивоа комуналне буке и 
других показатеља квалитета 
животне средине,

24. евидентирање и обрада 
података и обавештавање 
јавности о стању квалитета 
животне средине,

25. извештавање 
Министарства и Агенције за 
заштиту животне средине о 
издатим дозволама и стању 
животне средине

Број запослених у 
организационим јединицама 
јавних управа Врњачке Бање, 
Рашке и Краљева ангажованих 
на пословима из области 
заштите животне средине је 
недовољан и у несразмери је 
како са обимом посла тако и са 
бројем укупно запослених у 
јавним управама.



У Статутима све три локалне самоуправе 
који су усвајани у задњих пет година, а града 
Краљева чак прошле године, нису ни на који 
начин имплементирана начела Смерница за 
укључивање оцд у процесе доношења прописа 
Владе Републике Србије из августа 2014. 
године.

У Статутима ове 3 локалне самоуправе 
њихова сарадња са удружењима грађана 
регулисана је крајње начелно и необавезујуће 
за органе локалних самоуправа коришћењем 
уопштене формулације да њихови органи могу 
сарађивати са удружењима, хуманитарним и 
другим организацијама, у интересу општине - 
Града и његових грађана.

Ни у једној од локалних самоуправа партне-
ра на овом пројекту послови заштите животне 
средине нису, у организационом смислу, ствар 
активности самосталног дела/органа јавне 
управе. Најсамосталнија организациона 
форма је статус Одсека за заштиту животне 
средине и инспекције за заштиту животне 
средине као посебног дела Одељења за 
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инспекцијске послове у Градској управи града 
Краљева.

Сама чињеница да доносиоци одлука на 
локалном нивоу нису, ни данас, а ни деценија-
ма уназад, препознали потребу промена у 
распореду унутрашњих организационих 
јединица својих јавних управа у циљу јачања и 
афирмације оних њених делова задужених за 
област заштите животне средине, довољно 
јасно говори о томе зашто је стање у овој 
области у нескладу између бројних проблема и 
решења могућих са расположивим ресурсима 
локалних самоуправа.

Још је уочљивији податак да ни у једној 
локалној самоуправи од три које су биле 
предмет ове анализе не постоји ни један 
организациони облик унутар јавне управе 
задужен само за послове сарадње са организа-
цијама цивилног друштва као што ни једна 
запослена особа у овим јавним управама нема 
експлицитно задужење за сарадњу између 
јавне управе и удружења грађана.



УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ, РАШКЕ И КРАЉЕВА 
 КОЈА У СВОЈИМ ДОКУМЕНТИМА НАВОДЕ ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО ОБЛАСТ У КОЈОЈ СЕ МОГУ АНГАЖОВАТИ

 Удружење грађана
„КРАЉЕВАЧКИ 
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР“

ВРЊАЧКА БАЊА

6

 Центар за децу и омладину Врњачка Бања 

Удружење грађана  ПОМИРЕЊЕ

Удружење  ГОЧКИ  КРУГ

Асоцијација за подршку и развој 

ЕКО КЛУБ ВРБА

Удружење  МОНДЕНА

Удружење грађана  љубитеља природе и дивљачи  СРНА-ГЛАВИЦА

Покрет за децентрализацију и права мањина 

Удружење грађана   „Youth Emergency Service“

Удружење грађана  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- СРБИЈА  

Удружење грађана ВОЈВОДА ЛУНЕ

„Вртови пријатељства“  

Н Е В А - Креативни центар 

Удружење грађана „Lovefest Thinkbox“

Некретнине Врњачка Бања

Удружење за заштиту животне средине ВРЊЦИ

Орнитолошко друштво ВРЊАЧКИ ЏИВЏАН

Удружење грађана „Иновативни центар за развој друштва“

Удружење грађана „Олеа Врњачка Бања“

Удружење грађана „Тандем за Врњачку Бању“

Удружење грађана КОРТЕКС

Удружење грађана НОВОСЕЛАЦ

„Људи у акцији“

Удружење ВРЊАЧКО ОКО

17434365

17650173

17657577

17667297

28013922

28017537

28046103

28062443

28101988

28107161

07220901

28144636

28150555

28172311

28177160

28207719

28209169

28214367

28221061

28222220

28233507

17651919

28247044

28256701

Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су у задње три године 
остварила комуникацију / сарадњу са  локалном самоуправом 



 Удружење грађана
„КРАЉЕВАЧКИ 
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР“

РАШКА

7

Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су у задње три године 
остварила комуникацију / сарадњу са  локалном самоуправом 

Еко клуб-Зелени путокази

Удружење грађана за заштиту природе Копаоник - насеље Треска

Удружење Спуст без граница - Рашка

Удружење за развој МЗ Трнава - Голија

Удружење ВЕЛЕС 

Рафтинг удружење ИБАР

Еколошко удружење ОМОРИКА

Удружење „Мој град-мој свет“

Планинска заједница становника Парка природе Голија и 

резервата биосфере Голија – Студеница

Удружење грађана „Зелени Копаоник“

Центар за развој и очување Голије

Удружење грађана „Раван“

„За Баљевац као некад“

Удружење самохраних родитеља ХРАБРО СРЦЕ

Агрокоп 015 

Гљиварско друштво КОПАОНИК

Миколошко - гљиварски савез Србије

РЕФЛЕКСИЈА

Профорест тим

Удружење грађана „Институт за сарадњу младих“

Удружење љубитеља природе ГРАДИНА - РАШКА

Горња Треска

17527207

17615203

17665235

17719955

28005628

28014651

28016751

28019688

28019688

28055269

28081979

28104987

28117663

28148666

28171862

28180659

28190654

28196172

28202288

28217587

28235089

28259875



 Удружење грађана
„КРАЉЕВАЧКИ 
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР“

КРАЉЕВО

Добровољно ватрогасно друштво Краљево

Еколошки  покрет ИБАР

Планинско-бициклистички клуб ЧИКЕР

Асоцијација за развој Ибарске долине

Удружење  Креативна  радионица

Еколошки центар Лопатница

Удружење грађана Руке пријатељства

Удружење грађана Позитивна омладина

Еколошко друштво Жичка Река

Удружење ФЕНОМЕНА

Удружење Рудњанских Домаћина

Клуб младих Краљева

Еколошко друштво ВРБА

Удружење грађана ЕКО СРК ЧИБУКОВАЦ

Покрет за одрживи развој ОДРАЗ

Еколошко друштво ГУСАРИ 

Удружење грађана Гледићка воденица

Еколошко риболовачко друштво ПЛОВАК

Удружење Иницијатива за локални развој

Краљевачко друштво учитеља

Удружење Media

Регионални UNECO - Западно Поморавље

Удужење грађана Продор

Краљевско академско природњачко друштво Балкан

8

Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су
 у задње три године остварила комуникацију /
 сарадњу са  локалном самоуправом 

07101406

07395582

17115316

17343084

17345877

17532804

17546546

17624717

17665359

17665561

17682415

17687310

17690973

17712772

17722956

17730703

17770314

28003544

28013582

28017898

28019572

28027842

28030584

28034822



 Удружење грађана
„КРАЉЕВАЧКИ 
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР“

КРАЉЕВО
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су
 у задње три године остварила комуникацију /
 сарадњу са  локалном самоуправом 

Завичајно друштво Стара Павлица

Лопатница оаза мира

Удружење Рибнички еколошки парк 

Кластер Зелени навигатор

Удружење грађана  ЕКО ЗОНА ГОЧ

Удружење за заштиту животне средине ЗЕЛЕНИ ЛИСТ

Група грађана  Покрет за Краљево

Балкански развојни центар

Центар за одрживи развој 21

Нови пут

Удружење грађана за заштиту животне средине ЛУЧЕДАР

Сложно за Краљево - СДС

Мушичарско друштво КАРАНОВАЦ

Омладински истраживачки центар Гимназијалац Краљево

Бревина, Студеница, Ибар

Озон 2013

Завичајно друштво ЗАВЕТИШТЕ

Друштво за заштиту животиња СПАСКЕ

Удружење Краљевина Србија

ДОЛИНА КРАЉЕВА

Удружење грађана ЦЕПЕЛИН

Асоцијација руралне омладине Србије - АРОС

Еко Натура Србије - ЕНАС

Удружење грађана ГРАЂАНСКА УНИЈА

28046995

28050992

28054742

28057865

28067267

28075626

28076037

28080662

28086016

28097875

28114095

28114699

28121881

28123051

28124082

28124864

28128525

28129408

28138873

28140215

28140410

28146116

28147465

28042914



 Удружење грађана
„КРАЉЕВАЧКИ 
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР“

КРАЉЕВО

Удружење грађана "Добро на дар"

"Омладинска радна акција"

Унија воћара и повртара Централне Србије"

Покрет горана Краљево

Центар за развој села, пољопривреде и неговање традиције

Форум за безбедносну политику

Удружење грађана "КОЦКИЦА"

Удружење грађана "ЗАКЛОПАЧА" – КРАЉЕВО"

Центар за културу омладину и спорт

Омладинска мрежа Краљева

Центар за активизам и волонтеризам Краљево

Центар за развој региона

Удружење грађана Наша  отаџбина

Удружење грађана Златне руке Шумадије

Књижевни клуб СИЗИФ

За отпорнију средину

Удружење родитеља и наставника  ПАРТНЕРСКИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Грађански савет Града Краљева

"ГРУПА 036"

Краљевачки развојни центар

Стратешки развој Краљева

Удружење резервних  официра и подофицира Краљево

Центар за развој и едукацију Краљево

СТУДЕНИЦА Ушће
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су
 у задње три године остварила комуникацију /
 сарадњу са  локалном самоуправом 

28148917

28152817

28161638

28169337

28176333

28179227

28180535

28200773

28202172

28208677

28208685

28210183

28212623

28216246

28217129

28217528

28225806

28229801

28230575

28236441

28238053

28239009

28242018

28243855



 Удружење грађана
„КРАЉЕВАЧКИ 
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР“

КРАЉЕВО
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Напомена:Зеленом бојом означена су УГ која су у задње три године 
остварила комуникацију / сарадњу са  локалном самоуправом 

Удружење извиђача КРАЉЕВО

Златни светионик  Србије

Локална акциона група Краљево

Наша страна света

Удружење риболоваца КАРЕ

Добровољно ватрогасно друштво СТУДЕНИЦА

Басилеус Партнер

28244592

28248075

28248423

28251998

28252927

28257465

28260296

Присутна је незаинтересованост доносиоца 
одлука на локалном нивоу општина Врњачка 
Бања и Рашка и града Краљева да се 
систематски и плански баве комуникацијама и 
креирањем докумената који би унапредили  
ову важну функцију менаџмента локалне 
самоуправе. 

Комуникацијом у деловима јавних управа 
задуженим за област заштите животне 
средине бави се, као и у локалној самоуправи, 
руководство.

То се ради без плана, без дефинисаних 
процедура и без јасно дефинисаних и 
конзистентних комуникацијских порука.

Уместо да буде једна од кључних функција 
менаџмента таква комуникација се користи 
као техничка, а не стратешка вештина и уместо 
да је присутна у процесима доношења одлука 
и локалних политика из области заштите 
животне средине она се, најчешће, јавља на 
крају када треба јавност информисати о њима.

Обзиром да у све три анализиране јавне 
управе не постоји  програм интерне 
комуникације већ се све своди на формалну 
интерну комуникацију одређену 

хијерархијском структуром и потребама за 
извршењем одређених задатака, тешко је 
говорити о пракси, обиму и примерима 
међусекторске сарадње делова јавне управе 
приликом креирања локаланих јавних 
политика из области заштите животне средине.

Један од исхода такве праксе у интерним 
комуникацијама је и недовољно уклапање 
локалних секторских политика у локалне 
планове и норме заштите животне средине.

Слична је и пракса комуникација делова 
јавних управа задужених за област заштите 
животне средине, у три посматране локалне 
самоуправе са екстерним јавностима.

Због изостајања планирања, изостају и 
анализе заинтерсованих јавности и њихова 
сегментација па се комуникација изједначава 
са информисањем.

То утиче и на њихов избор индиректних 
комуникацијских средстава и недовољно 
коришћење средстава директне комуникације 
која омогућавају двосмерну комуникацију и 
директно учешће јавности у процесе креирања 
локалних јавних политика из области заштите 
животне средине.
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Ни њихови односи са медијима нису 
стандардизовани, не постоје успостављене 
комуникацијске процедуре које би унапредиле 
њихов однос, а тиме и информисаност грађана 
о раду оних делова јавних управа задужених 
за област заштите животне средине.

Једна од бројних последица неадекватног 
односа према комуникацији је и одсуство 
механизама обавезног-сталног, укључивања 
заинтересованих јавности у рад њихових 
Скупштина, као локалних парламената, када 
они расправљају о питањима из области 
заштите животне.

Статутима у све три анализиране локалне 
самоуправе начелно је омогућено присуство 
јавности седницама локалних парламената, 
Скупштинама, уз обавезну претходну најаву 
председнику и добијању његове сагласности.

Седнице Скупштина локалних самоуправа 
се најављују на разне, транспарентне, начине и 
кроз разноврсне и бројне комуникацијске 
канале.

Нешто је другачија пракса најава седница 
ресорних радних тела (одбора и комисија) али 
и те информације су, махом, на овај или онај 
начин доступне заинтересованим јавностима.

Учешће представника удружења грађана 
заинтересованих да учествују у разматрању 
питања из области заштите животне на 
седницама ресорних радних тела и/или 
Скупштина је јако мало и спорадично.

Анализом буџета ових локалних 
самоуправа, посебно Буџетског програма (6) 
Заштита животне средине кроз примењене 
Програмске активности са Листе униформних 
индикатора креиране од стране СКГО, а 
верификоване од стране Министарства 
финансија запажа се да се програмска 
активност 1.-Управљање заштитом животне 

средине не 
користи у делу 
који омогућава 
креирање 
материјалних 
претпоставки за 
унапређење 
комуникације 
између локалне 
самоуправе и 
удружења 
грађана у 
функцији јачања 
и унапређења 
свести грађана о 
потреби њиховог 
већег 
ангажовања на очувању,заштити и унапређењу 
параметара квалитета животне средине у 
локалној заједници. 

Нисмо успели да добијемо егзактне податке 
о примерима и броју упућених захтева од 
стране удружења грађана, у последње три 
године, заинтересованих да учествују у 
разматрању питања из области заштите 
животне средине на седницама ресорних 
радних тела и/или Скупштина.

Ако овоме додамо и податке о малом броју 
активних удружења грађана у области заштите 
животне средине које делују у овим локалним 
самоуправама и њиховом великом 
неразумевању значаја начела Архуске 
конвенције уграђених у наше законе и 
недовољног познавања механизама које им 
постојећи нормативни оквир пружа у функцији 
веће доступности информација од значаја за 
животну средину и њиховог већег учешћа у 
процесима доношења одлука онда је и јасно 
зашто ни у једној од ових локалних самоуправа 
нема „Зелене столице“ као механизма 
укључивања заинтересоване јавности у рад 
локалних парламента.



Ставови и мишљења изнети у овом документу су 
искључива одговорност УГ „Краљевачки развојни центар“ 

и ни на који начин не представљају ставове и мишљења 
Министарства заштите животне средине које је суфинасирало 

пројекат „Комуникације су основе активизма“ ,
а  ова анализа је само један од исхода тог пројекта.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Тешко је, и нереално, очекивати да, неопходне, промене у 
приступу комуникацијама као важном сегменту менаџмента 

једне локалне самоуправе буду инициране од стране 
руководстава локалних самоуправа и њихових јавних управа.

Налози за таквим променам треба да дођу, заједно са 
делимичним изменама постојећег нормативног оквира и 
прецизним инструкцијама за промену постојеће праксе у 

комуникацијама локалних самоуправа и њихових јавних управа 
са заинтересованим јавностима, са националног нивоа .

Без тога не треба очекивати ни значајније промене 
постојећих пракси, а самим тим ни промене постојећег стања у 

области заштите животне средине на локалном нивоу.

Због броја и обима норми из области заштите животне 
средине чију имплементацију треба спровести, у наредном 

периоду на локалном нивоу, Министарство заштите животне 
средине треба да ангажује своје ресурсе за активности 

едукација кључних јавности у локалним самоуправама о 
комуникацијама као сегменту менаџмента локалних 

самоуправа, посебно делова њихових јавних управа који се 
баве заштитом животне средине.
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