Стратегија за примену конвенције о доступности информација, учешћу јавности у
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине - Архуска
конвенција
Влада Републике Србије је 2011. године усвојила Стратегију за примену Архуске
конвенције. Сврха Стратегије је обезбеђивање процеса који ће омогућити изводљиво,
делотворно и поступно испуњавање захтева Архуске конвенције, а осмишљена је имајући
у виду специфичности у Републици Србији. Стратегија садржи принципе примене којих се
треба придржавати, а повезани су са регулативом Европске уније. У плану имплементације се
такође наводе активности које треба потом да уследе да би се испунили захтеви везани за
Европску унију.
За спровођење Стратегија одговорно је министарство надлежно за послове заштите
животне средине. Важење стратегије није дефинисано, већ је планирано да се ова стратегија
примењује континуирано. За реализацију Стратегије биће обезбеђена финансијска средства из
буџетских средстава и средстава међународних донација.
Циљеви Стратегије у домену примене Архуске конвенције у Републици Србији су:
 Пружање прецизног прегледа стања у областима које су најважније за примену одредаба
конвенције;
 Идентификовање раскорака и недоследности између система имплементације и закона
Републике Србије;
 Предлагање активности ради усклађивања закона са обавезама утврђеним Архуском
конвенцијом и елиминисања постојећег раскорака и недоследности које се тичу
институционалних и законских норми у Републици Србији;
 Стварање основних услова за даље унапређење и увођење примера добре праксе у вези са
Архуском конвенцијом и другим конвенцијама које имају додирних тачака са њом;
 Подстицање предузимања других активности у оквиру политике, обезбеђивање
усклађености и примена принципа који одређују правац кретања на унапређеном путу ка
одрживом развоју;
 Успостављање веза и унапређење процеса приступања Европској унији;
 Успостављање основе за примену механизама праћења.
У Стратегији је представљена детаљна анализа стања у Србији у односу на три стуба
(приступ информацијама о животној средини, учешће јавности у доношењу одлука и приступ
правди), са посебним освртом са компатибилности националног законодавства са Архуском
конвенцијом (анализирано је укпно 17 закона из области заштите животне средине и 4 који се
не односе на заштиту животне средине).
Саставни део Стратегије је Акциони план за његово спровођење осмишљен тако да буде
флексибилан у смислу могућности да се временом ревидира и да буде повезан са развојем
политичких процеса. У Акционом плану су дате предложене активности за остварење
стратешких циљева, одговорне институције, партнери, циљни датуми и индикатори (без
дефинисаних почетних и циљних вредности).
Цео текст стратегије можете наћи овде

