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Eврoпски прoцeс живoтнe срeдинe и 
здрaвљa 

 Процесом руководи Регионална канцеларија СЗО 

 Инициран 1989 сa циљeм eлиминисaњa 
нajзнaчajниjих ризикa из живoтнe срeдинe пo 
људскo здрaвљe, 

 5 министaрскa Кoнфeрeнциja, oдржaнa je 2010 
гoдинe у Пaрми, кaдa je усвojeнa Пaрмскa 
Дeклaрaциja 

 

 

 



Декларација 5. Министарске Конференције о 
здраљу и животној средини 

 први мeђунaрoдни дoкумeнт кojи дaje врeмeнски 
oквир зa спрoвoђeњe 5 приoритeтних циљeвa у 
oблaсти живoтнe срeдинe и здрaвљa, који 
обухватају: 

1. oбeзбeђивaњe чистe вoдe и сaнитaциje, 
2. квaлитeт вaздухa  
3. здрaву и бeзбeдну инфрaструктуру зa физичкe 

aктивнoсти,  
4. oкружeњe oслoбoђeнo дувaнскoг димa и oтрoвних 

хeмикaлиja, eлиминaциjу бoлeсти у вeзи сa 
aзбeстoм 

5.процену ефеката климатских промена на здравље и 
ж.ср. 
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 Србиja je пoтписник Пaрмскe Дeклaрaциje 
(2010), у чиjoj имплeмeнтaциjи рaвнoпрaвнo 
учeствуjу Mинистaрствo здрaвљa и 
Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe 
живoтнe срeдинe 

 Министарства су делегирала своје националне 
представнике (фокалне тачке), за учешће на 
међународним састанцима СЗО, у оквиру Радне 
Групе (EHTF Environment and Health task Force) 



• Регионална канцеларија СЗО (Копенхаген, 
Бон) одговорне су за управљање, праћење  и 
координацију процеса у оквиру држава чланица 
Еуро Региона СЗО 

 У Републици Србији, за праћење процеса животне 
средине и здравља одговорна су Министарства 
надлежна за здравље и животну средину, партнерске 
институције (мрежа завода за јавно здравље, Агенција 
за заштиту животне средине, Инстут за медицину рада 
и радиолошку заштиту, Агенција за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност, локалне 
самоуправе и локални органи власти..) 
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Надлежности 
међународни/ национални/регионални ниво 



Мултилатерални споразуми у вези са 
животном средином и здрављем 

 UNECE Конвенција о прекограничном утицају Индустријских акцидената  
 Ø     Протокол уз Конвенцију о дуготрајним органским загађујућим 

субстанцама уз глобално прекогранично загађење ваздуха , Протокол о 
стратешкој процени утицаја на животну средину -SEA 

 Ø     Бечка конвенција о заштити озонског омотача 
 Ø     UNECE Конвенција о приступу информацијама, учешћу јавности у 

доношењу одлука и правди у питањима која се односе на животну средину 
(Архуска Конвенција) 

 Ø     UNECE Конвенција о процени утицаја на живону средину у 
прекограничном контексту (i.e. Espoo Convention) 

 Ø     UNECE Конвенција о заштити и  коришћењу прекограничних 
водотокова и  међународних језера (Хелсиншка Конвенција) 

 Ø     Протокол о води и здрављу , 
 Ø     Базелска Конвенција о контроли прекограничног кретања опасних 

отпада и њиховом одлагању, 
 Ø     Оквирна Конвенција УН о промени климе 
 Ø     Стокхолмска Конвенција о дуготрајним органским загађујућим 

субстанцама 
 Ø     Конвенција о хемисјком наоружању 
   



Конференција у Израелу 
- земље европског региона СЗО имале су прилику да 

процене стање жсз у Европи, размотре напредак, 
као и недостатке у испуњавању циљева, 

-  Делегација Србије предвођена Амбасадором у 
Израелу, 

- учешће Србије у регионалном процесу животне 
средине и здравља високо је оцењено, као и наступ 
делегације у целини.  
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Успостављање одрживог оквира ... 

 Постигнут значајан напредак у активностима 
које се односе на процес животне срдине и 
здравља, или су у директној вези (Протокол о 
води и здрављу, THE PEP ),  

 Потребна је боља координација активности 

 Неопходност укључивања локалних власти и 
институција у све димензије процеса, 

 Промотивне активности на локалном нивоу, 
организоване су у сарадњи са Регионалним 
развојним агенцијама, како бисмо ширу јавност 
упознали са процесом, а надлежне локалне 
институције упознала са њиховом улогом 



 
Промоција Протокола о води и здрављу 



Финансијкса подршка 
 Препознат је велики 

напредак Србије у 
спровођењу Протокола о 
води и здрављу, постављање 
циљева и циљних датума у 
вези са Протоколом, 

Постоји могућност 
обезбеђивања финансијске 
подршке за пројекте у 
области жсз, од СЗО, УНЕП, 
ОСЦЕ, УНЕЦЕ и осталих 
ИН организација 



 

 

 

 

 

 

Будуће активности 
 

 

 Боља координација и међуресона сарадња, кроз  

установљење координационог тела (Националног Савета, 

Одбора...), које би било одговорно за спровођење 

процеса на националном нивоу и координирало израду 

законских докумената: Националног Акционог плана 

животне средине и здравља, и осталих докумената у вези 

са процесом 

 обезбедити подршку на највишем политичком нивоу за 

даље спровођење,  

Обезбедити одржив модел финансирања даљих 

активности 

 

 


