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Стручне
информације

КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ

Завод за заштиту природе Србије
http://www.zzps.rs/novo/index.
php?jezik=sr&strana=naslovna
Завод за заштиту природе Србије је стручна установа
која обавља делатност заштите и
унапређења природне баштине
Србије, основана 30. априла 1948.
године као Завод за заштиту и научно проучавање природних реткости НР Србије.
Оснивању Завода допринеле
су и активности на заштити природе Србије најзначајнијих институција у овој области: Природњачког музеја, Института за екологију
и биогеографију биолошке групе
Природно-математичког факултета, Шумарског факултета и других.
Непосредно након оснивања
Завода донети су и први акти о
заштити комплексне природе.
На предлог Природњачког музеја
заштићен је резерват „Острозуб“,
првенствено због присуства стеноендемичнореликтне врсте зеленичета (prunus laurocerasus). Прво
решење о заштити Завод је донео
1949. године, а односи се на заштиту водопада Велика и Мала Рипаљка на Озрену. Тако су, у том почетном периоду примене Закона,

заштићени објекти живе и неживе
природе, изражавајући тиме јединство и јединственост природе Србије.
Тих првих година рада Завода
послове заштите је обављала екипа
од три стручњака, да би се, временом, Завод развијао као установа,
али и усмеравао своју активност
према заштити подручја, а не само
заштити природних реткости,
како је то у почетку установљено.
Развијајући своје кадровске, организационе и инфраструктурне капацитете, прерастао је у данашњи
Завод за заштиту природе Србије.

Рад Завода организован је у
оквиру три сектора: Сектор за заштиту природе, Сектор за истраживачко-развојну делатност и Сектор
за правне, финансијске и опште
послове, а на челу Завода је директор. Разноврсност послова које
обавља Завод прати мултидисциплинарност стручног тима Завода.
Од осамдесет три запослена, педесет шест је са високом стручном
спремом. Осим теренских истраживања, пројеката заштите биодиверзитета и геодиверзитета и других послова на заштити природе,
Завод води јединствени Информациони систем за заштиту природе,
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Регистар заштићених природних
добара, сакупља богату стручну
литературну грађу у оквиру библиотеке отворене за јавност, издаје часопис „Заштита природе“ и
друга штампана и електронска издања, организује образовне програме, промотивне манифестације
и тако даље.
У оквиру вишедеценијске делатности Завода посебна пажња
се одувек посвећује успостављању
и развијању сарадње са међународним организацијама и институцијама, научним и стручним установама, управљачима заштићених
природних добара других земаља,
као и бироима међународних конвенција, ради размене искустава и
знања у области заштите природе,
и примене савремених међународних принципа и стандарда у стратегији заштите природе Србије.
Завод је члан неколико
најзначајнијих међународних организација за заштиту природе: Међународне уније за заштиту природе (International Union
for Conservation of Nature –
IUCN), Федерације паркова Европе (Europarc Federation) и Европске асоцијације за конзервацију
геолошког наслеђа (The European
Association for the Conservation of
the Geological Heritage – ProGEO).
Нарочито се успоставља и развија
сарадња са државним, стручним и
другим организацијама и институцијама у региону, као што су заводи за заштиту природе у Словенији, Хрватској, Црној Гори, организације за заштиту природе у Републици Српској, Македонији и
слично.
У оквиру сарадње са организацијама и институцијама из дру-
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гих земаља, Завод је учествовао у
реализацији низа пројеката којима је природа Србије укључена у
светски систем заштите, као што
су пројекти „Успостављање Емералд мреже у земљама југоисточне Европе“ и „Емералд мрежа у
Републици Србији“, „Заштита биодиверзитета плавне долине басена реке Саве“, „Европски зелени појас“, „Динарски лук“ и тако
даље.
На сајту Завода можемо се
упознати са кључним документима као што су: стратегије, закони,
подзаконски акти и међународне
конвенције; актуелним пројектима, вестима и корисним линковима који су у функцији делатности
заштите и унапређења природне
баштине.
Агенција за заштиту животне
средине
http://www.sepa.gov.rs/index.php
Агенција за заштиту животне средине, као орган у саста-

ву Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на: 1) развој, усклађивање и
вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине, регистар
загађујућих материја и друго); 2)
спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и
усаглашених програма за контролу
квалитета ваздуха, површинских
вода и подземних вода прве издани и падавина; 3) управљање Националном лабораторијом; 4) прикупљање и обједињавање података
о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине;
5) развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; 6) вођење података
о најбољим доступним техникама
и праксама и њиховој примени у

области заштите животне средине; 7) сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и
Европском мрежом за информације и посматрање (EIONET), као
и друге послове одређене законом.
Осим основних информација,
дата локација садржи пет значајних менија у које спадају: Подаци и услуге; Тематске области; Национални регистар извора загађивања; Документи и Актуелности.
Центар за еколошку политику и
одрживи развој (ЦЕПОР)
http://cepor.fpn.bg.ac.rs/
Центар за еколошку политику
и одрживи развој (ЦЕПОР) основан је 5. новембра 2010. године као
научно-истраживачки центар при
Факултету политичких наука у Београду. Центар обавља следеће делатности:
Истраживачке:
организовање истраживачких пројеката у
различитим областима еколошке политике и одрживог развоја,
као што су коришћење обновљивих ресурса, штедња и ефикасност у коришћењу енергије, мо-

гућности Србије за производњу
здраве хране, потенцијали у екотуризму, заштита биодиверзитета
и тако даље;
Образовне: организовање семинара за иновацију знања у области еколошке политике и одрживог развоја; организовање научних скупова и конференција;
Аналитичке: припрема докумената и ставова за формирање
еколошке политике и њену реализацију у различитим областима;
Културно-васпитне: подизање нивоа еколошке свести и организовање јавних трибина на
актуелне еколошке теме, као и
увођење и развијање еколошке
етике и подизање нивоа еколошке
културе;
Издавачке: издавање књига
домаћих и страних аутора из области екологије, са посебним акцентом на друштвеној и политичкој
димензији еколошких питања, као
и издавање научног часописа „Зелена мисао“ (енг. Green Thought).
Еколошка политика постаје
за садашње и будуће генерације
једна од најважнијих области јавних политика. Зато је једна од на-

мена Центра да буде и истраживачко-пројектна база за мастер програм из области еколошке политике. Центар за еколошку политику
и одрживи развој (ЦЕПОР) чине
наставници и сарадници Факултета политичких наука, који су
стручно и професионално опредељени и квалификовани за истраживања у областима еколошке
политике и одрживог развоја.
Еколошко друштво „Ендемит“
http://www.endemit.org.rs/info/
index.htm
Еколошко друштво „Ендемит“ је основано у марту 2000.
године, а основали су га студенти Екологије и заштите животне
средине на Биолошком факултету
Универзитета у Београду. Њихови
циљеви су заштита и унапређење
животне средине и очување биодиверзитета, а све кроз различите врсте активности, истраживања, едукације и информисања
јавности о овим темама, као и кроз
сарадњу и умрежавање са другим
НВО из земље и иностранства.
Са датог сајта можемо преузимати и е-публикације које је издало ово друштво.
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Центар за одрживи развој и
животну средину
http://www.uns.ac.rs/index.php/
instituti-2/acimsi-1/centar-odrzivirazvoj
Основни циљ Центра за одрживи развој и животну средину Универзитета у Новом Саду
је да образује кадрове и спроведе истраживања која ће допринети унапређењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и
стварања услова за њену ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и правом
будућих генерација на здраву животну средину.
Дугорочни циљеви рада овог
центра су: 1) школовање кадрова
за мултидисциплинарни приступ
проблематици заштите животне
средине, који ће свеобухватно и уз
коришћење најновијих знања организовати и решавати проблеме
из ове области; 2) организовање и
имплементација образовања Центра на свим нивоима универзитетског образовања; 3) организовање
и унапређење мултидисциплинарног рада на Универзитету у Новом
Саду; 4) преструктурирање и реорганизација постојећег система
образовања стручњака за заштиту
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животне средине; 5) унапређење
метода образовања кроз иновације и трансфер технологије из
развијених земаља; 6) унапређење
трансфера знања са универзитета
ка индустрији и обрнуто; 7) реализација примењених научно-истраживачких пројеката у функцији развоја индустрије на националном и међународном нивоу; 8)
организовање и унапређење јавне
информисаности о значају заштите животне средине кроз развој специфичних програма, промоције ТЕМПУС центра и образовање јавности.
Очекивани резултати Центра
су: 1) мултидисциплинарно образован професионални кадар за решавање глобалних и парцијалних
проблема у заштити животне средине; 2) реномиран и квалитетан
образовни и истраживачки програм у области заштите животне
средине; 3) активна сарадња између Републике Србије и Европске
уније у области заштите животне
средине; 4) развијен међународни,
међууниверзитетски образовноистраживачки програм; 5) трансфер технологија и знања из развијених земаља у Републику Србију; 6) дугорочна стратегија развоја образовања и истраживања у
области заштите животне среди-

не, хармонизована са законским
регулативама и препорукама Европске уније.
Еколошки центар „Станиште“
http://staniste.org.rs/za-medije/
Мисија и циљеви Еколошког центара „Станиште“ из Вршца су унапређење односа локалних заједница према животном
окружењу – кроз активности у
областима заштите животне средине, одрживог развоја, стратешког планирања и развоја локалних
политика, пољопривредне производње и еколошког туризма, едукације и саветовања, управљања
природним добрима, управљања
отпадом, енергетске ефикасности,
међународне сарадње и социјалне екологије, кроз неговање солидарности, локалног демократског,
међусекторског, интеркултурног
дијалога и других вредности цивилног друштва, нарочито у економски недовољно развијеним
подручјима, међу младима и другим угроженим и маргинализованим групама.
Делатност и активности овог
центра су: 1) израда и реализација
пројеката у различитим областима
заштите животне средине, одрживог развоја и пољопривредне производње; 2) истраживање и развој
у природним, техничко-технолошким и друштвеним наукама; 3) организовање едукативних и стручних скупова – конференција, тренинга, саветовања, семинара, еколошких кампова, студијских посета, као и кампања јавног заговарања, трибина и других друштвених вештина; 4) издавање билтена,
часописа, књига и других публи-

кација; 5) телевизијских и радио
продукција и друге електронске
публикације.
На сајту се можемо упознати
са досад реализованим и актуелним пројектима.

ма обуке, образовних програма, до
јавних кампања и акција.
Еко-центар је заједно са другим невладиним организацијама из балканских земаља оснивач међународне невладине мреже Балкан нет (Balkan Net) за промовисање пројеката партнерства
приватног и јавног сектора.
О актуелним пројектима Екоцентра као и међународној сарадњи можемо више сазнати са
дате локације.

ма индустрије, примену обновљивих извора енергије и ресурсоштедљивих материјала. ЕCOLOGICA
своју активност обавља на територији Србије, а у сарадњи са сродним организацијама других земаља остварује билатералну и
мултилатералну сарадњу.

Зелена мрежа Војводине
http://www.zelenamreza.org/
Еко-центар
http://www.ekocentar.rs/
Центар за социоеколошка
истраживања и документацију
– Еко-центар – невладина је, неполитичка и непрофитна организација са седиштем у Београду,
у Србији. Еко-центар је једна од
најстаријих организација цивилног друштва у Србији, а основала
ју је крајем осамдесетих година 20.
века група професора и студената
са Факултета политичких наука.
Од почетка је фокус деловања био
на друштвеним аспектима заштите и унапређења животне средине
и одрживог развоја. Еко-центар се
бави различитим активностима,
од научних, преко образовних, до
јавних кампања и акција.
Еко-центар жели да унапреди стручно знање и прихватање
различитих еколошких тема у јавности. Најважније активности су
размена информација, идеја, искустава и подизања свести, што се
постиже различитим методама –
од научних истраживања, програ-

ECOLOGICA
http://www.ecologica.org.rs/?page_
id=21
ECOLOGICA је невладина,
добровољна друштвена и научностручна организација свих оних
који су заинтересовани за развој
еколошке науке и праксе у заштити животне средине. Основана
је 16. јуна 1993. године, у Београду, када је усвојен Статут, изабрани органи Друштва и донета одлука о покретању и издавању научно-стручног часописа за екологију и заштиту животне средине
„Ecologica“. Опсег тема у часопису
је широк и обухвата: глобалне еколошке проблеме и анализе стања
свих сфера животне средине на
локалу и у глобалу, технологије
заштите животне средине, методе
зелене економије, енергетску ефикасност у енергетици, саобраћају,
грађевинарству и другим грана-

Зелена мрежа Војводине промовише и подржава заштиту животне средине и одрживи развој
на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу. Такође, она промовише толеранцију
и демократију, као и ненасилно решавање конфликата. Један од приоритета Зелене мреже Војводине,
осим „зелених активности“, јесте
развој свести грађанства Војводине о неопходности мирне коегзистенције свих нација, етничких група и исповести. По мишљењу Зелене мреже Војводине, управо богатство и разноликост спектра нација и конфесија у Војводини јесте
њено цивилизацијско и културно
наслеђе и особеност.
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Зелени пакет – мултимедијални
комплет за еколошко
образовање
http://www.greenpackonline.org/
serbia/menu.php
Зелени пакет је мултимедијални комплет за еколошко образовање о заштити животне средине и одрживог развоја, а његова употреба препоручује се у настави за децу узраста од једанаест
до петнаест година. Зелени пакет
представља низ едукативних материјала као што су Приручник наставника са наставним плановима, наставни листови за ученике,
колекције анимираних и образовних филмова, као и детаљне информације о различитим темама
животне средине.
Зелени пакет је досад успешно
имплементиран у Пољској, Италији, Словенији, Русији, земљама Централне Азије и земљама
на Балкану. На адаптацији садржаја Зеленог пакета за територију
Србије радила је национална радна група коју су чинили експерти из националних институција и
образовних центара, у организацији Регионалног центра за животну средину за Централну и
Источну Европу, уз подршку Министарства за међународни развој
и сарадњу Холандије и Фондације
браће Рокфелер.
Зелени пакет обухвата двадесет и две теме у вези са заштитом
животне средине и одрживим развојем, подељене у пет поглавља:
1) Kомпоненте животне средине:
ваздух, вода, земљиште и биодиверзитет; 2) Претње по животну
средину: урбанизација, бука, отпад
и хемикалије; 3) Људске активности и утицаји: енергија, транспорт,
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индустрија, пољопривреда, шумарство и туризам; 4) Глобални изазови: климатске промене, оштећење
озонског омотача, закисељавање,
и питања која се тичу мора и океана; 5) Вредности: потрошачко
друштво, људско здравље и животна средина, права грађана, као и одговорност за будућност земље.
Зелени пакет јуниор (http://
www.greenpackjunior.org/)
јесте
верзија намењена деци узраста од
седам до десет година, са једноставним, приступачним материјалима који промовишу одрживи
развој. Ова верзија помаже млађој
деци да схвате концепт одрживости, фокусирајући се на ситуације
кад су код куће, у супермаркету, у
школи, у парку и на одмору.

Међународна фондација за
еколошко образовање
http://www.fee.global/en/
Menu/Members+%232/
Full+%26+associate

Међународна фондација за
еколошко образовање призната је
од стране Унеска као светски лидер у области заштите животне
средине и образовања за одрживи развој. Ефикасност ове органи-

зације потиче од преданости свих
њених чланова који професионално извршавају своје задатке и програме на дневној бази.
Регионални центар за животну
средину за Централну и Источну
Европу
http://www.rec.org/

Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу је међународна организација са мисијом да помогне у решавању проблема у заштити животне средине. Центар спроводи
своју мисију кроз промовисање
сарадње између влада, невладиних
организација, пословног сектора
и других заинтересованих страна,
и подржава слободну размену информација и учешће јавности у доношењу одлука у заштити животне средине.
Центар су 1990. године основале Сједињене Америчке Државе, Европска комисија и влада
Мађарске. Потписници повеље о
оснивању данас су владе тридесет
земаља. Центар има канцеларије у
седамнаест земаља: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна
Гора, Чешка, Естонија, Хрватска,
Летонија, Литванија, Мађарска,
Македонија, Пољска, Румунија,

Србија, Словачка, Словенија и
Турска. Седиште је у Сентандреји,
у Мађарској.
Центар активно учествује у
кључним глобалним, регионалним
и локалним процесима и доприноси решавању проблема у животној
средини унутар и изван своје мреже канцеларија, преносећи знање
и искуство земљама и регијама.
EnviroLink Library
https://web.archive.org/
web/19991114065914/http://
library.envirolink.org/
EnviroLink Library, својеврсна
веб-библиотека, значајан је извор
информација о животној средини,
којима приступамо путем интернета. Информације су категорисане на основу тема о животној средини и на основу ресурса (организација, публикација...). Локација
корисницима нуди основну и напредну претрагу података.

Савет за еколошко образовање
http://www.councilforee.org/

ни су ка активној промоцији концепта одрживог развоја, који подразумева развој друштва и који
расположивим ресурсима задовољава људске потребе, не угрожавајући тако природне системе
и животну средину, чиме се осигурава дугорочно постојање људског
друштва и његовог окружења. Ова
организација се може похвалити
великим бројем награда које је добила за свој рад.

Одржива Европа
http://www.sustaineurope.com/
Веб-локација Одржива Европа изграђена је како би се помогло предузећима, владама, научним
институцијама и експертима да
се унапреди свест јавности и подстакне дебата о одрживом развоју.

Think Earth Environmental
Education
https://thinkearth.org/
Think Earth Environmental
Education је непрофитна организација посвећена образовању
људи, посебно младих, како би постали свесни свог окружења и развијали свакодневне навике и понашање и побољшали своје окружење. Фондација иницира и надгледа локалне еколошке пројекте и партнерства који су усмерени ка еколошком образовању деце
предшколског и основношколског
узраста.

Пројекат SUSTAIN-T
http://www.sustaint.eu/
SUSTAIN-T је партнерски
пројекат
организације
Erasmus Mundus који је финансирала
Европска комисија. Циљ пројекта
је јачање капацитета европских и
латиноамеричких институција по
питању иновативних технологија
за одрживи развој. SUSTAIN-T
пројекат обезбеђује стипендије
за основне, мастер, докторске
и постдокторске студије, као и
мобилност учесника пројекта који
су из Европе и Латинске Америке.

Савет за еколошко образовање (енг. CEE – Council for
environmental education) јесте непрофитна образовна организација
основана 1970. у Хјустону. Њени
програми и услуге оријентиса-
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Веб-локације часописа
Редни
број

Назив часописа

Адреса веб-локације

The Journal of Environmental Education

http://www.tandfonline.com/toc/vjee20/current

Environmental Education Research

http://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current

Environmental Education Journal

http://naee.org.uk/environmental-education-journal/

Australian Journal of
Environmental Education

https://www.cambridge.org/core/journals/australian-journalof-environmental-education

Canadian Journal of Environmental
Education
The International Journal of
Environmental and Science Education
Japanese Journal of Environmental
Education

https://cjee.lakeheadu.ca/

Journal of Outdoor and Environmental
Education
International Journal of Early Childhood
Environmental Education

https://www.questia.com/library/p101502/journal-of-outdoorand-environmental-education
https://naaee.org/eepro/resources/international-journal-earlychildhood-environmental-education-ijecee

http://www.ijese.net/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsoee/

др Мирослава Ристић
Универзитет у Београду,
Учитељски факултет
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