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Полазећи од надлежности јединица локалне самоуправе у области заштите животне средине 

прописане законом, као и тога да је Република Србија ратификовала Конвенцију о доступности 
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне 

средине, тзв. Архуску конвенцију („Службени Гласник Републике Србије“, број 38/2009) и усвојила 
преговарачку позицију за Поглавље 27 која препознаје локалне зелене савете као консултативни и 

саветодавни механизам између локалне самоуправе и заинтересоване јавности (кластер 4), 

закључује се: 
 

 
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

 
између: 

 

Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије (у даљем 
тексту: СКГО), Македонска 22, Београд, коју заступа Ђорђе Станичић, генерални 

секретар, 
 

Фондације БФПЕ за одговорно друштво ( у даљем тексту БФПЕ), Омладинских бригада 

216, Београд, коју заступа Марко Савковић, извршни директор, 
 

Центра модерних вештина, Таковска 13, Београд који заступа Милош Ђајић, председник 
Управног одбора  

 

и 
 

Младих истраживача Србије, Булевар уметности 27, Београд, које заступа Тања 
Петровић, извршна дирекотрка 

 
У даљем тексту: Споразумне стране  

 

 
I Општи оквир споразума 

 
Овај споразум се односи на сарадњу СКГО и Зелене столице, мреже невладиних организација 

које се баве питањем заштите животне средине, чијим радом координирају БФПЕ, Центар модерних 

вештина и Млади истраживачи Србије. 
Споразумне стране сматрају да грaђaни имaју прaвo да учествују у доношењу и спровођењу 

јавних политика и мера у области заштите живoтнe срeдинe, пре свега на локалном нивоу, и дa веће 
учeшћe јaвнoсти пoвећава квaлитeт спрoвoђeња усвојених oдлукa, дoпринoси подизању свести 

очувања природних вредности и ресурса и заштити животне средине и дaје мoгућнoст грађанима да 
изрaзе свoја гледишта, а органима јавне власти прилику дa их узму у обзир. 

 

 
II Сврха и циљ 

 
Општи циљ споразума је подизање капацитета локалних самоуправа и постизање веће 

усаглашености локалних политика и праксе у области заштите животне средине са Директивом 

2003/35/ЕЦ, а у вези са поступцима учешћа јавности током припреме и измене или ревизије планова 
и програма и других локалних докумената јавне политике. 
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Сврха овог Споразума је да ближе дефинише сарадњу Споразумних страна у циљу пружања 

подршке успостављању механизама за учешће грађанки и грађана у процесима одлучивања у 
области животне средине у  јединицама локалне самоуправе. 
 

 
III Обавезе споразумних страна  

 
Споразумне стране ће, у складу са својим политикама и могућностима, сарађивати на 

различитим пољима и активностима у вези са заштитом животне средине, а нарочито на: 

 
1. Промоцији и успостављању механизама за учешће грађана у области заштите животне 

средине по моделу „Зелена столица“ и „Зелени савети“ у јединицама локалне самоуправе и 
подршци примени основних начела Архуске конвенције; 

2. Комуникацији о успостављању механизама за учешће грађана у области животне средине са 
Владом Републике Србије и другим релевантним министарствима, институцијама и 

установама; 

3. Координацији ставова и предлога о питањима успостављања механизама за учешће грађана 
у области животне средине у националним форумима и телима у којима учествују Споразумне 

стране (као што је Национални савет за климатске промене) и у јавним расправама о 
нацртима закона и другим прописима и правним актима из области заштите животне 

средине; 

4. Организацији скупова о темама које су у вези са успостављањем механизама за учешће 
грађана у области животне средине на локалном нивоу; 

5. Организацији тренинга и семинара за представнике локалних самоуправа, чланова зелених 
савета и зелених столица, еколошких и других удружења у области заштите животне 

средине; 

6. Организацији јавних кампања и промотивних активности у циљу промоције већег учешћа 
јавности у доношењу одлука на локалном нивоу о питањима заштите животне средине; 

7. Остваривању сарадње са релевантним међународним институцијама и организацијама ради 
унапређења учешћа јавности у питања заштите животне средине у локалним заједницама. 

 
IV Обим сарадње 

 

Споразумне стране ће обезбедити међусобну ефикасну размену информација о својим 
активностима које се односе на припрему успостављања механизама за учешће грађана у области 

животне средине у јединицама локалне самоуправе. 
 

V Временски оквир  

 
Споразум се закључује на неодређени период времена.   

 
VI Завршне одредбе  

 
Овај Споразум се закључује у 8 (осам) истоветних примерака, од којих свака споразумна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

Овај споразум може бити раскинут на основу писаног обавештења једне споразумне стране 
осталим споразумним странама. 

 Овај Споразум ступа на снагу даном доношења.  
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Стална конференција градова и општина – 

Савез градова и општина Србије 
 

 

 

Генерални секретар 

Ђорђе Станичић 

Фондација БФПЕ за одговорно друштво 

 
 

 

 

Извршни директор  

Марко Савковић 
 

 
 Центар модерних вештина 

 

 

 

 
Председник УО 

Милош Ђајић 
 

 Млади истраживачи Србије 
 

 

 

 

Извршна директорка  
Тања Петровић 

 


