
1/23/2016 Агенција за заштиту животне средине  Министарство пољопривреде и заштите животне средине

http://www.sepa.gov.rs/ 1/4

Select Language   Powered by  Translate Ћирилица/Latinica

Република Србија
Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Агенција за заштиту животне средине
Претрага  

 О нама  Организација  Информатор  Јавне набавке  Запошљавање  Контакт Почетна

Подаци и услуге
Квалитет ваздуха
Квалитет вода
Алергени полен
Информације о
прекорачењима и
хаваријама
Зајача 2015. година

Тематске области
Вода
Ваздух
Климатске промене
Земљиште
Биодиверзитет
Полен
Отпад
Нејонизујуће зрачење
Привредне активности
Економски инструменти
Бука
Национални регистар
извора загађивања

Законска регулатива
Активности
Извештавање
Подаци
Дозволе за управљање
отпадом
Документи о кретању
отпада»
Достављање података за
НРИЗ»
Најбоље доступне
технике

Документи
Акредитација
Извештаји
Публикације
Презентације
Радови

Актуелности
Питања и одговори
Галерија
Саопштења
Догађаји
Пројекти
Архива

22.01.2016

Сарадња Агенције за заштиту животне средине и 
Hyogo Environmental Advancement Association iz Japana

Директор Агенције за заштиту животне средине господин Филип Радовић примио је у
уторак,  19.01.2016.  представнике  пројекта  "Подизање  капацитета  за  анализу  и мере
смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији". Пројекат је подржан
и од стране Агенције за заштиту животне средине и реализује се под вођством "Hyogo
Environmental  Advancement  Association"  из  Јапана  и  са  наше  стране  Хемијског
факултета Универзитета у Београду и града Панчева/Секретеријат за заштиту животне
средине. У оквиру пројекта експерти из Јапана организују едукације, тренинге и обуке.

Циљ  посете  Агенцији  за  заштиту животне  средине  био  је  упознавање  професора  др
Такеши Накана  координатора пројекта  (Takeshi NAKANO,  Ph.D. Osaka University;  Kobe
University; National Institute for Environmental Studies; Hyogo Environmental Advancement
Association)  због  укључивања  Агенције  за  заштиту  животне  средине  у  следећу  фазу
реализације пројекта.
У току разговора између господина Филипа Радовића и Такеши Накано говорило се о
доприносу  Владе  Јапана  кроз  донацију  опреме,  трансфер  знања  и  оствареним
резултатима  ранијих  пројеката.  Наглашено  је  да  постоје  услови  да  се  Агенција  за
заштиту животне средине активно укључи у даљу реализацију овог пројекта у сарадњи
са Хемијским факултетом Универзитета у Београду.
Наглашено  је да постоје  услови да  се Агенција  за  заштиту животне  средине активно
укључи  у  даљу  реализацију  овог  пројекта  у  сарадњи  са  Хемијским  факултетом
Универзитета  у  Београду  на  челу  са  доцентом  др  Владимиром  Бешкоскоим
координатором пројекта за Србију.
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Прилог Агенције у Извештају референтног центра за земљиште ЕУ
Агенција  за  заштиту  животне  средине  је  у  сарадњи  са
Истраживачким  Центром  Европске  Комисије  и  Европском
Агенцијом  за  животну  средину,  а  у  оквиру  активности
ЕИОНЕТ  Националног  референтног  центра  за  земљиште,
припремила  прилог  на  тему  "Flood  disaster  and
contaminated sites in Serbia 2014" који је објављен у оквиру
Извештаја "Remediated sites and brownfields. Success stories
in Europe" .
Овај  документ  је  објављен  на  иницијативу  ЕИОНЕТ  радне
групе за контаминиране локалитете и браунфилд локације
у оквиру које је Агенција активно радила у 2015. години на
прикупљању  података  и  размени  информација  о
загађеним земљиштима, као и информација о различитим

случајевима и успешним причама ремедијације локалитета широм Европе.
Овај  Извештај  је  још  један  допринос  обележавању Међународне  године  земљишта
2015.  Његов  циљ  је  да  допринесе  бољем  разумевању  потреба  санације
контаминираних локација и браунфилд рехабилитација које су од суштинског значаја
за одрживо  управљање и  коришћење  земљишта,  као и да подели најбоље праксе и
нове технике у ремедијацији земљишта и управљања контаминираним подручјима.
Кроз  прилог  Агенције  за  заштиту  животне  средине  желели  смо  да  подсетимо  да  су
катастрофалне  поплаве  2014.  године  додатно  деградирале  животну  средину.  Ово
представља  опомену  да  је  неопходно  обезбедити  адекватно  управљање  и  заштиту
контаминираних  локалитета  који  представљају  стални  ризик  по  здравље  људи  и
животну средину.

14.01.2016

Индикатори биодиверзитета у Републици Србији за 2014. годину

Агенција  за  заштиту  животне  средине  Републике  Србије
припремила  је  извештај  "Индикатори  биодиверзитета  у
Републици Србији за 2014. годину". 
У извештају  су обрађена 23 индикатора природне и биолошке
разноврсности,  шумарства,  ловства,  риболова  и  одрживог
коришћења природних ресурса.
Извештај можете преузети овде.

Документи о кретању отпада

Међународна година
земљишта

Сертификат о акредитацији
са обимом акредитације

Агенције за заштиту животне
средине

Национални метарегистар за
информације о животној

средини

Центар за управљање
животном средином
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Избор за ЕКО аутомобил године у Србији
У  циљу  унапређења  заштите  животне  средине  и  очувања  природних  ресурса,
Привредна  комора  Србије  организује  акцију  избора  за  еко  аутомобил  у  Србији."На
тржишту  Србије  треба  да  се  нађу  еколошки  подобни  аутомобили,  као  и  они  у  ЕУ.
Очекујемо  добар  одзив  и  учешће  великог  броја  произвођача  и  увозника  у  Акцији
избора  за  еко  аутомобил  у  Србији“,  рекао  је  Душан  Стокић,  руководилац Центра  за
заштиту животне средине Привредне коморе Србије.

Филип Радовић, директор Агенције за заштиту животне средине упозорио је на велики
пораст  аутомобила  на  глобалном  нивоу,  а  тиме  и  издувних  гасова,  што  је  велика
опасност  за  животну  средину  и  здравље  становништва.  Еколошки  аутомобили,  по
његовим  речима,  ефикасан  су  одговор  на  такву  ситуацију  јер  је  у  Србији  око  20.1%
емисије азотних оксида у ваздуху из друмског саобраћаја. Важно је да заједно радимо
на афирмацији одрживог аутомобилизма, поручио је Радовић и изнео податак УН да је
2010. у  свету било 755 милиона аутомобила, а да се очекује да ће само Кина за две
деценије достићи тај ниво.
Свечано проглашење и додела титуле представнику произвођача марке чији је модел
проглашен за аутомобил са најбољим перформансама у односу на животну средину ‐
ЕКО  аутомобил  2016.  биће  на  предстојећем  Салону  аутомобила  од  17.  до  23.  марта
2016. године.
(преузето са сајта Привредне коморе Србије)

15.12.2015

Развој индикатора климатских промена и биодиверзитета
У оквиру сарадње чешке и српске владе, чешки експерти Михаел Хошек и Јан Душек,
ангажовани  од  Чешке  развојне  агенције  посетили  су  Агенцију  за  заштиту  животне
средине Србије.
На  предлог  Агенције  за  заштиту  животне  средине  Србије,  Чешка  развојна  агенција
одобрила  је  пројекат  "Развој  индикатора  климатских  промена  и  биодиверзитета  у
Србији".
Тим  поводом  чешки  експерти  су  дошли  у  прву  посету  ради  сагледавања  стања
институција  и  података  везаних  за  развој  индикатора.  Током  дводневне  посете
обављени  су  разговори  са  представницима Министарства  пољопривреде  и  заштите
животне средине  ‐ сектор за климатске промене, Завода за заштиту природе Србије,
Републичког  хидрометеоролошког  завода,  Института  за  метеорологију,  Института  за
шумарство и Биолошког факултета Универзитета у Београду.

даље...

ИМАТЕ ОТПАД, ЖЕЛИТЕ ДА
ГА СЕ РЕШИТЕ, А НЕ ЗНАТЕ

КАКО?
Оставите оглас на сајту Берзе
отпада Агенције за заштиту

животне средине.

Електронска публикација:
Есеји о одрживом развоју
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Представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине
учесници COP 21

Делегацију Републике Србије на Светској конференцији Уједињених Нација о промени
климе, која је одржана од 30. новембра до 11. децембра 2015. године у Паризу (COP
21)  су  чинили  представници  Министарства  рударства  и  енергетике  и  Министарства
пољопривреде и заштите животне средине.
Представник Агенције за заштиту животне средине био је директор Филип Радовић.

Учесници Конференције УН о клими у Паризу усвојили су нацрт глобалног споразума
за борбу против климатских промена и делегирали га министрима за животну средину
и спољне послове који ће разматрати преостале спорне тачке.
Овим  глобалним  договором  о  клими  наглашено  је  како  се  први  пут  цела  светска
заједница обавезала на деловање у борби против глобалних климатских промена.

11.12.2015

Отворени подаци за ефикасност, одговорност и развој
У Београду  је 8. децембра 2015. године одржана конференција "Отворени подаци за
ефикасност,  одговорност  и  развој",  у  организацији  Програма  Уједињених  нација  за
развој (UNDP) и у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе,
Дирекцијом  за  електронску  управу,  Светском  банком  и  Шведском  агенцијом  за
међународни развој и сарадњу (SIDA).
На конференцији је представљен документ "Оцена спремности за отварање података"
у  Републици  Србији  као  основа  за  успостављање  државног  програма  отворених
података.
Агенција за заштиту животне средине је једна од првих пет државних институција која
је отворила податке. Отворени подаци државних институција били су предмет првог
Open Data Hakatona, одржаног од 4. до 6. децембра, када су програмери, активисти и
дизајнери осмислили софтверска решења базирана на отвореним подацима, кроз 48
сати непрекидног рада.

На  конференцији  су  приказане  мобилне  и  веб  апликације  базиране  на  подацима  о
квалитету ваздуха, алергеном полену и подацима из НРИЗ‐а. Као пилот институцији у
процесу отварања података Агенцији је додељена Плакета.

Страна:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следећа

http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=1
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=2
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=3
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=4
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=5
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=6
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=7
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=8
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=9
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=10
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=11
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=12
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=13
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=14
http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=1

