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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 приро-
де Србије је стручна установа 
која обавља делатност заштите и 
унапређења природне баштине 
Србије, основана 30. априла 1948. 
године као Завод за заштиту и на-
учно проучавање природних рет-
кости НР Србије.

Оснивању Завода допринеле 
су и активности на заштити при-
роде Србије најзначајнијих инсти-
туција у овој области: Природњач-
ког музеја, Института за екологију 
и биогеографију биолошке групе 
Природно-математичког факулте-
та, 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 сте-
ноендемичнореликтне врсте зеле-
ничета (prunus laurocerasus). Прво 
решење о заштити Завод је донео 
1949. године, а односи се на заш-
титу водопада Велика и Мала Ри-
паљка на Озрену. Тако су, у том по-
четном периоду примене Закона, 

заштићени објекти живе и неживе 
природе, изражавајући тиме једин-
ство и јединственост природе Ср-
бије.

Тих првих година рада Завода 
послове заштите је обављала екипа 
од три стручњака, да би се, време-
ном, 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, орга-
низационе и инфраструктурне ка-
пацитете, прерастао је у данашњи 
Завод за заштиту природе Србије.

Рад Завода организован је у 
оквиру три сектора: Сектор за заш-
титу природе, Сектор за истражи-
вачко-развојну делатност и Сектор 
за правне, финансијске и опште 
послове, а на челу Завода је ди-
ректор. Разноврсност послова које 
обавља Завод прати мултидисци-
плинарност стручног тима Завода. 
Од осамдесет три запослена, педе-
сет шест је са високом стручном 
спремом. Осим теренских истра-
живања, пројеката заштите биоди-
верзитета и геодиверзитета и дру-
гих послова на заштити природе, 
Завод води јединствени Информа-
циони систем за заштиту природе, 
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Регистар заштићених природних 
добара, сакупља богату стручну 
литературну грађу у оквиру биб-
лиотеке отворене за јавност, из-
даје часопис „Заштита природе“ и 
друга штампана и електронска из-
дања, организује образовне про-
граме, промотивне манифестације 
и тако даље.

У оквиру вишедеценијске де-
латности Завода посебна пажња 
се одувек посвећује успостављању 
и развијању сарадње са међунаро-
дним организацијама и институ-
цијама, научним и стручним уста-
новама, управљачима заштићених 
природних добара других земаља, 
као и бироима међународних кон-
венција, ради размене искустава и 
знања у области заштите природе, 
и примене савремених међународ-
них принципа и стандарда у стра-
тегији заштите природе Србије.

Завод је члан неколико 
најзначајнијих међународних ор-
ганизација за заштиту приро-
де: Међународне уније за зашти-
ту природе (International Union 
for Conservation of Nature – 
IUCN), Федерације паркова Евро-
пе (Europarc Federation) и Европ-
ске 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 инсти-
туцијама у региону, као што су за-
води за заштиту природе у Слове-
нији, Хрватској, Црној Гори, орга-
низације за заштиту природе у Ре-
публици Српској, Македонији и 
слично.

У оквиру сарадње са органи-
зацијама и институцијама из дру-

гих земаља, Завод је учествовао у 
реализацији низа пројеката који-
ма је природа Србије укључена у 
светски систем заштите, као што 
су пројекти „Успостављање Еме-
ралд мреже у земљама југоисточ-
не Европе“ и „Емералд мрежа у 
Републици Србији“, „Заштита би-
одиверзитета плавне долине ба-
сена реке Саве“, „Европски зеле-
ни појас“, „Динарски лук“ и тако 
даље.

На сајту Завода можемо се 
упознати са кључним документи-
ма као што су: стратегије, закони, 
подзаконски акти и међународне 
конвенције; актуелним пројекти-
ма, вестима и корисним линкови-
ма 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 жи-
вотне средине, као орган у саста-

ву Министарства пољопривре-
де и заштите животне средине, 
са својством правног лица, оба-
вља стручне послове који се од-
носе на: 1) развој, усклађивање и 
вођење националног информа-
ционог система заштите живот-
не средине (праћење стања чини-
лаца животне средине кроз инди-
каторе животне средине, регистар 
загађујућих материја и друго); 2) 
спровођење државног мониторин-
га квалитета ваздуха и вода, укљу-
чујући спровођење прописаних и 
усаглашених програма за контролу 
квалитета ваздуха, површинских 
вода и подземних вода прве изда-
ни и падавина; 3) управљање На-
ционалном лабораторијом; 4) при-
купљање и обједињавање података 
о животној средини, њихову обра-
ду и израду извештаја о стању жи-
вотне средине и спровођењу по-
литике заштите животне средине; 
5) развој поступака за обраду по-
датака о животној средини и њи-
хову процену; 6) вођење података 
о најбољим доступним техникама 
и праксама и њиховој примени у 
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области заштите животне среди-
не; 7) сарадњу са Европском аген-
цијом за животну средину (EEA) и 
Европском мрежом за информа-
ције и посматрање (EIONET), као 
и друге послове одређене законом.

Осим основних информација, 
дата локација садржи пет значај-
них менија у које спадају: Пода-
ци и услуге; Тематске области; На-
ционални регистар извора загађи-
вања; 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) осно-
ван је 5. новембра 2010. године као 
научно-истраживачки центар при 
Факултету политичких наука у Бе-
ограду. Центар обавља следеће де-
латности:

Истраживачке:  организо-
вање истраживачких пројеката у 
различитим  областима еколош-
ке политике и одрживог развоја, 
као што су коришћење  обновљи-
вих ресурса, штедња и ефикас-
ност у коришћењу енергије, мо-

гућности  Србије за производњу 
здраве хране, потенцијали у еко-
туризму, заштита  биодиверзитета 
и тако даље;

Образовне: организовање се-
минара за иновацију знања у обла-
сти  еколошке политике и одржи-
вог развоја; организовање науч-
них скупова и конференција; 

Аналитичке:  припрема до-
кумената и ставова за формирање 
еколошке политике и њену реали-
зацију у различитим областима; 

Културно-васпитне:  поди-
зање нивоа еколошке свести и ор-
ганизовање  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 обла-
сти екологије, са посебним акцен-
том на друштвеној и политичкој 
димензији еколошких питања, као 
и издавање научног часописа „Зе-
лена мисао“ (енг. Green Thought).

Еколошка политика постаје 
за садашње и будуће генерације 
једна од најважнијих области јав-
них политика. Зато је једна од на-

мена Центра да буде и истражива-
чко-пројектна база за мастер про-
грам из области еколошке полити-
ке. Центар за еколошку политику 
и одрживи развој (ЦЕПОР) чине 
наставници и сарадници Факул-
тета политичких наука, који су 
стручно и професионално опре-
дељени и квалификовани за ис-
траживања у областима еколошке 
политике и одрживог развоја.

Еколошко друштво „Ендемит“ 
http://www.endemit.org.rs/info/
index.htm

Еколошко друштво „Енде-
мит“ је основано у марту 2000. 
године, а основали су га студен-
ти Екологије и заштите животне 
средине на Биолошком факултету 
Универзитета у Београду. Њихови 
циљеви су заштита и унапређење 
животне средине и очување би-
одиверзитета, а све кроз разли-
чите врсте активности, истражи-
вања, едукације и информисања 
јавности о овим темама, као и кроз 
сарадњу и умрежавање са другим 
НВО из земље и иностранства.

Са датог сајта можемо преу-
зимати и е-публикације које је из-
дало 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-odrzivi-
razvoj

Основни циљ Центра за одр-
живи развој и животну среди-
ну Универзитета у Новом Саду 
је да образује кадрове и спрове-
де истраживања која ће доприне-
ти унапређењу управљања и ор-
ганизовања у области инжењер-
ства заштите животне средине и 
стварања услова за њену ефикас-
нију заштиту у складу са концеп-
цијом одрживог развоја и правом 
будућих генерација на здраву жи-
вотну 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 ор-
ганизовати и решавати проблеме 
из ове области; 2)  организовање и 
имплементација образовања Цен-
тра на свим нивоима универзитет-
ског образовања; 3) организовање 
и унапређење мултидисциплинар-
ног рада на Универзитету у Новом 
Саду; 4) преструктурирање и ре-
организација постојећег система 
образовања стручњака за заштиту 

животне средине; 5) унапређење 
метода образовања кроз инова-
ције и трансфер технологије из 
развијених земаља; 6) унапређење 
трансфера знања са универзитета 
ка индустрији и обрнуто; 7) реа-
лизација примењених научно-ис-
траживачких пројеката у функ-
цији развоја индустрије на нацио-
налном и међународном нивоу; 8) 
организовање и унапређење јавне 
информисаности о значају заш-
тите животне средине кроз раз-
вој специфичних програма, про-
моције ТЕМПУС центра и образо-
вање јавности.

Очекивани резултати Центра 
су: 1) мултидисциплинарно обра-
зован професионални кадар за ре-
шавање глобалних и парцијалних 
проблема у заштити животне сре-
дине; 2) реномиран и квалитетан 
образовни и истраживачки про-
грам у области заштите животне 
средине; 3) активна сарадња из-
међу Републике Србије и Европске 
уније у области заштите животне 
средине; 4) развијен међународни, 
међууниверзитетски образовно-
истраживачки програм; 5) транс-
фер технологија и знања из раз-
вијених земаља у Републику Ср-
бију; 6) дугорочна стратегија раз-
воја образовања и истраживања у 
области заштите животне среди-

не, хармонизована са законским 
регулативама и препорукама Ев-
ропске уније.

Еколошки центар „Станиште“ 
http://staniste.org.rs/za-medije/

Мисија и циљеви Еколош-
ког центара „Станиште“ из Вр-
шца су унапређење односа локал-
них заједница према животном 
окружењу – кроз активности у 
областима заштите животне сре-
дине, одрживог развоја, стратеш-
ког планирања и развоја локалних 
политика, пољопривредне произ-
водње и еколошког туризма, еду-
кације и саветовања, управљања 
природним добрима, управљања 
отпадом, енергетске ефикасности, 
међународне сарадње и социјал-
не екологије, кроз неговање соли-
дарности, локалног демократског, 
међусекторског, интеркултурног 
дијалога и других вредности ци-
вилног друштва, нарочито у еко-
номски недовољно развијеним 
подручјима, међу младима и дру-
гим угроженим и маргинализова-
ним групама.

Делатност и активности овог 
центра су: 1) израда и реализација 
пројеката у различитим областима 
заштите животне средине, одржи-
вог развоја и пољопривредне про-
изводње; 2) истраживање и развој 
у природним, техничко-технолош-
ким и друштвеним наукама; 3) ор-
ганизовање едукативних и струч-
них скупова – конференција, тре-
нинга, саветовања, семинара, еко-
лошких кампова, студијских по-
сета, као и кампања јавног загова-
рања, трибина и других друштве-
них вештина; 4) издавање билтена, 
часописа, књига и других публи-
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кација; 5) телевизијских и радио 
продукција и друге електронске 
публикације.

На сајту се можемо упознати 
са досад реализованим и актуел-
ним пројектима.

Еко-центар 
http://www.ekocentar.rs/

Центар за социоеколошка 
истраживања и документацију 
– Еко-центар – невладина је, не-
политичка и непрофитна орга-
низација са седиштем у Београду, 
у Србији. Еко-центар је једна од 
најстаријих организација цивил-
ног 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 зашти-
те 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 унапре-
ди стручно знање и прихватање 
различитих еколошких тема у јав-
ности. Најважније активности су 
размена информација, идеја, ис-
кустава и подизања свести, што се 
постиже различитим методама – 
од научних истраживања, програ-

ма обуке, образовних програма, до 
јавних кампања и акција.

Еко-центар је заједно са дру-
гим невладиним организација-
ма из балканских земаља осни-
вач међународне невладине мре-
же Балкан нет (Balkan Net) за про-
мовисање пројеката партнерства 
приватног и јавног сектора.

О актуелним пројектима Еко-
центра као и међународној са-
радњи можемо више сазнати са 
дате локације.

ECOLOGICA 
http://www.ecologica.org.rs/?page_
id=21

ECOLOGICA је невладина, 
добровољна друштвена и научно-
стручна организација свих оних 
који су заинтересовани за развој 
еколошке науке и праксе у заш-
тити животне средине. Основана 
је 16. јуна 1993. године, у Београ-
ду, када је усвојен Статут, изабра-
ни органи Друштва и донета од-
лука о покретању и издавању на-
учно-стручног часописа за еколо-
гију и заштиту животне средине 
„Ecologica“. Опсег тема у часопису 
је широк и обухвата: глобалне еко-
лошке проблеме и анализе стања 
свих сфера животне средине на 
локалу и у глобалу, технологије 
заштите животне средине, методе 
зелене економије, енергетску ефи-
касност у енергетици, саобраћају, 
грађевинарству и другим грана-

ма индустрије, примену обновљи-
вих извора енергије и ресурсоште-
дљивих материјала. ЕCOLOGICA 
своју активност обавља на тери-
торији Србије, а у сарадњи са сро-
дним организацијама других зе-
маља остварује билатералну и 
мултилатералну сарадњу.

Зелена мрежа Војводине 
http://www.zelenamreza.org/

Зелена мрежа Војводине про-
мовише и подржава заштиту жи-
вотне средине и одрживи развој 
на локалном, регионалном, нацио-
налном и међународном нивоу. Та-
кође, она промовише толеранцију 
и демократију, као и ненасилно ре-
шавање конфликата. Један од при-
оритета Зелене мреже Војводине, 
осим „зелених активности“, јесте 
развој свести грађанства Војводи-
не о неопходности мирне коегзис-
тенције свих нација, етничких гру-
па и исповести. По мишљењу Зе-
лене мреже Војводине, управо бо-
гатство и разноликост спектра на-
ција 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 мултиме-
дијални комплет  за  еколошко об-
разовање о заштити животне сре-
дине и одрживог развоја, а њего-
ва употреба препоручује се у на-
стави за децу узраста од једанаест 
до петнаест година.  Зелени пакет 
представља низ едукативних мате-
ријала као што су Приручник на-
ставника са наставним планови-
ма, наставни листови за ученике, 
колекције анимираних и образов-
них филмова, као и детаљне ин-
формације о различитим темама 
животне средине.

Зелени пакет је досад успешно 
имплементиран у Пољској, Ита-
лији, Словенији, Русији, земља-
ма Централне Азије и земљама 
на Балкану. На адаптацији садр-
жаја Зеленог пакета за територију 
Србије радила је национална рад-
на група коју су чинили експер-
ти из националних институција и 
образовних центара, у организа-
цији Регионалног центра за жи-
вотну средину за Централну и 
Источну Европу, уз подршку Ми-
нистарства за међународни развој 
и сарадњу Холандије и Фондације 
браће Рокфелер.

Зелени пакет обухвата дваде-
сет и две теме у вези са заштитом 
животне средине и одрживим раз-
војем, подељене у пет поглавља: 
1)  Kомпоненте животне средине: 
ваздух, вода, земљиште и биоди-
верзитет; 2) Претње по животну 
средину: урбанизација, бука, отпад 
и хемикалије; 3) Људске активнос-
ти и утицаји: енергија, транспорт, 

индустрија, пољопривреда, шумар-
ство и туризам; 4) Глобални изазо-
ви: климатске промене, оштећење 
озонског омотача, закисељавање, 
и питања која се тичу мора и оке-
ана; 5) Вредности: потрошачко 
друштво, људско здравље и живот-
на средина, права грађана, као и од-
говорност за будућност земље.

Зелени пакет јуниор (http://
www.greenpackjunior.org/) јесте 
верзија намењена деци узраста од 
седам до десет  година, са  једнос-
тавним, приступачним материја-
лима који промовишу одрживи 
развој. Ова верзија помаже млађој 
деци да схвате концепт одрживо-
сти, 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 ли-
дер у области заштите животне 
средине и образовања за одржи-
ви развој. Ефикасност ове органи-

зације потиче од преданости свих 
њених чланова који професионал-
но извршавају своје задатке и про-
граме на дневној бази. 

Регионални центар за животну 
средину за Централну и Источну 
Европу  
http://www.rec.org/

Регионални центар за живот-
ну средину за Централну и Источ-
ну Европу је међународна органи-
зација са мисијом да помогне у ре-
шавању проблема у заштити жи-
вотне средине. Центар спроводи 
своју мисију кроз промовисање 
сарадње између влада, невладиних 
организација, пословног сектора 
и других заинтересованих страна, 
и подржава слободну размену ин-
формација и учешће јавности у до-
ношењу одлука у заштити живот-
не средине.

Центар су 1990. године ос-
новале Сједињене Америчке Др-
жаве, Европска комисија и влада 
Мађарске. Потписници повеље о 
оснивању данас су владе тридесет 
земаља. Центар има канцеларије у 
седамнаест земаља: Албанија, Бос-
на и Херцеговина, Бугарска, Црна 
Гора, Чешка, Естонија, Хрватска, 
Летонија, Литванија, Мађарска, 
Македонија, Пољска, Румунија, 
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Србија, Словачка, Словенија и 
Турска. Седиште је у Сентандреји, 
у Мађарској.

Центар активно учествује у 
кључним глобалним, регионалним 
и локалним процесима и доприно-
си решавању проблема у животној 
средини унутар и изван своје мре-
же 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 интер-
нета. Информације су категориса-
не на основу тема о животној сре-
дини и на основу ресурса (органи-
зација, публикација...). Локација 
корисницима нуди основну и на-
предну претрагу података.          

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

Савет за еколошко обра-
зовање (енг. CEE – Council for 
environmental education) јесте неп-
рофитна образовна организација 
основана 1970. у Хјустону. Њени 
програми и услуге оријентиса-

ни су ка активној промоцији кон-
цепта одрживог развоја, који под-
разумева развој друштва и који 
расположивим  ресурсима  задо-
вољава људске  потребе, не угро-
жавајући  тако природне  системе 
и животну средину, чиме се осигу-
рава дугорочно постојање људског 
друштва и његовог окружења. Ова 
организација се може похвалити 
великим бројем награда које је до-
била за свој рад.

Think Earth Environmental 
Education 
https://thinkearth.org/

Think Earth Environmental 
Education је непрофитна орга-
низација посвећена образовању 
људи, посебно младих, како би по-
стали свесни свог окружења и раз-
вијали свакодневне навике и по-
нашање и побољшали своје окру-
жење. Фондација иницира и над-
гледа локалне еколошке пројек-
те и партнерства који су усмере-
ни ка еколошком образовању деце 
предшколског и основношколског 
узраста. 

Одржива Европа 
http://www.sustaineurope.com/

Веб-локација Одржива Евро-
па изграђена је како би се помог-
ло предузећима, владама, научним 
институцијама и експертима да 
се унапреди свест јавности и под-
стакне дебата о одрживом развоју.

Пројекат SUSTAIN-T  
http://www.sustaint.eu/

SUSTAIN-T је партнерски 
пројекат организације Eras-
mus 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.
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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-journal-
of-environmental-education

Canadian Journal of Environmental 
Education

https://cjee.lakeheadu.ca/

The International Journal of 
Environmental and Science Education 

http://www.ijese.net/

Japanese Journal of Environmental 
Education 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsoee/

Journal of Outdoor and Environmental 
Education

https://www.questia.com/library/p101502/journal-of-outdoor-
and-environmental-education

International Journal of Early Childhood 
Environmental Education 

https://naaee.org/eepro/resources/international-journal-early-
childhood-environmental-education-ijecee

др Мирослава Ристић
Универзитет у Београду,  

Учитељски факултет
 


