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Uvod
Vodič je rezultat projekta, odnosno Regionalnog Arhus centra Subotica, koji
Otvoreni univerzitet realizuje uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine
Republike Srbije i Grada Subotice. Na inicijativu Udruženja TERRA’S, a uz
podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, OEBS-a, ovaj
centar je otvoren 4. marta 2011. godine, potpisivanjem Memoranduma o
razumevanju između Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog
planiranja, Grada Subotice i Otvorenog univerziteta o podršci osnivanju
Regionalnog Arhus centra Subotica, koji ima tendenciju obuhvatanja
Severnobačkog i Sevrernobanatskog okruga. Ovo je prvi ovakav centar u
Vojvodini, drugi u Srbiji, a trideseti u svetu.
Osnovni cilj projekta je uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave
i građana, te njihovo bolje informisanje i edukacija da bi se aktivnije uključili
u donošenje odluka što će omogućiti sprovođenje demokratskih procesa iz
oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.
Sadržaj vodiča je usmeren na informisanje javnosti o ulozi Arhus centra i
značaju primene Arhuske konvencije, što treba da doprinese jačanju njihove
ključne uloge u oblasti zaštite životne sredine. Vodič je svojevrsan putokaz
građanima kroz dokument o pristupu informacijama, njihovom učešću u
donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima čovekove okoline.
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Šta je Arhuska konvencija?
Arhuska konvencija je jedan od najvažnijih dokumenata u međunarodno-pravnoj zaštiti životne sredine. U odredbe
Arhuske konvencije ugrađena su dva međunarodna procesa: proces izgradnje međunarodnih pravnih normi u oblasti
životne sredine, koje su univerzalnog karaktera i od značaja za sve države sveta i proces oblikovanja regionalnih
aktivnosti i normi.
Cilj ove konvencije je da se doprinese zaštiti prava svakog pojedinca sadašnjih i budućih generacija, da žive u sredini
koja obezbeđuje zdravlje i blagostanje.

Arhuska konvencija o dostupnosti informacija,
učešću javnosti u donošenju odluka i dostupnosti
pravosuđa u vezi sa pitanjima koja se tiču životne sredine
usvojena je 25. juna 1998. godine na 4. Ministarskoj
konferenciji „Životna sredina za Evropu“ održanoj
u Danskom gradu Arhusu, pod pokroviteljstvom
Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu
(UNECE), kada je Konvenciju potpisalo 35 država. U
skladu sa članom 20 Konvencija je stupila na snagu
30. oktobra 2001. godine. Prvi sastanak članica
Arhuske konvencije održan je u oktobru 2002. godine
u italijanskom gradu Luki (Lucca).
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Značaj Arhuske konvencije
Osnovni korisnik Arhuske konvencije je „javnost“, odnosno građanin kao pojedinac ili udružen u različite forme
udruživanja. Arhuska konvencija precizno definiše termin „zainteresovana javnost“ s tim što se nevladine organizacije
koje se bave pitanjima životne sredine, a prema nacionalnom zakonodavstvu ispunjavaju uslove za to, automatski
smatraju zainteresovanom javnošću. Samim tim, Arhuska konvencija postavlja nevladine organizacije u privilegovan
položaj.
One su, takođe, od samog početka bile uključene u pregovore koji su prethodili usvajanju Arhuske konvencije. Na
ovaj način, kao partner u procesu kreiranja i razvoja politike zaštite životne sredine, što je predstavljalo sasvim novi
pristup u radu UN-a u ovoj oblasti.
Konvencija obavezuje države članice da učine dostupnim informacije od značaja za životnu sredinu, omogući
predstavnicima javnosti da učestvuju u donošenju odluka i obezbedi im adekvatnu pravnu zaštitu u slučaju
nepoštovanja ovih prava.
I bez ulaska u detaljnije razmatranje odredbi Konvencije, može se zaključiti da ona teži ukidanju državnog monopola
u oblasti životne sredine tako što građanima i nevladinim organizacijama omogućuje pristup informacijama i aktivno
učešće u različitim procedurama od značaja za životnu sredinu i time ih dovodi u poziciju partnera u ovim procesima.

3

Uloga Arhuske konvencije
Arhuska konvencija se najvećim delom bavi i formuliše obaveze i prava strana ugovornica prema javnosti. U ovoj
konvenciji se prvi put pravo svake osobe da živi u životnoj sredini koja odgovara njenom zdavlju i blagostanju, stavlja
u korpus osnovnih ljudskih prava.

Konvencija obavezuje:
• države članice da učine dostupnim informacije od značaja za životnu sredinu, omogući predstavnicima
javnosti da učestvuju u donošenju odluka i obezbedi im adekvatnu pravnu zaštitu u slučaju nepoštovanja ovih
prava;
• da se životna sredina čuva i unapređuje u interesu sadašnjih i budućih generacija;
• da se građanima obezbedi pravo na pristup informacijama, na učešće u donošenju odluka i da se oni zaštite
pred nadležnim državim organima, a naročito pred organima pravosuđa;
• konvencija postulira pravo čoveka na adekvatnu životnu sredinu, da živi u sredini koja obezbeđuje zdravlje.
Odredbama Konvencije teži se ukidanju državnog monopola u oblasti životne sredine tako što se građanima i
nevladinim organizacijama omogućava pristup informacijama i aktivno učešće u različitim procedurama od značaja
za životnu sredinu i time ih dovodi u poziciju partnera u ovim procesima.
U Arhuskoj konvenciji ljudska prava se neposredno vezuju za životnu sredinu. Ljudska prava koja su definisana i
garantovana drugim međunarodnim ugovorima, u Konvenciji se direktno vezuju za životnu sredinu i podstiče aktivno
učešće građana u politici životne sredine (informacije, učešće u donošenju odluka i zaštita pred nadležnim državnim
organima, a naročito organima uprave i pravosuđa).
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Arhuska konvencija u Srbiji
Budućnost Srbije je u Evropskoj Uniji. Međutim, to donosi niz obaveza našoj zemlji, a najviše iz oblasti životne sredine.
Tako Nacionalni program za integraciju Srbije u EU, koji se odnosi na životnu sredinu, obuhvata čak dve trećine od
oko 950 propisa koji se trebaju uskladiti.
Prekretnica se desila 2004. godine kada je Narodna skupština usvojila set zakona kojima se povećao obim rada
lokalne samouprave, a stvoreni su i ekonomski preduslovi kojima se obezbeđuju finansijska sredstva za zaštitu i
unapređenje životne sredine. Nedugo, zatim 2009. godine poslanici usvajaju 16 novih ekoloških zakona, čime se
proširuje nadležnost, ali i obaveze lokalne samouprave.
Narodna skupština Republike Srbije je 12. maja 2009. godine usvojila i Zakon o potvrđivanju Arhuske konvencije o
dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine („Sl.
glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br.38/2009.).
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Regionalni Arhus centar Subotica
Do sada je otvoreno trideset Arhus centara, od toga u Srbiji pored Kragujevca je i Regionalni Arhus centar Subotica,
koji ima tendenciju da obuhvati Severnobački (Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš) i Severnobanatski okrug (Ada,
Senta, Kikinda, Čoka, Novi Kneževac i Kanjiža).
Ciljevi centra su uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana, kako bi se što bolje informisali i
edukovali i time aktivnije uključili u donošenje odluka koje će omogućiti lakše sprovođenje demokratskih procesa
iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u zemlji. Rad je, posebno, usmeren i na veće uključivanje ekoloških
organizacija u proces iniciranja i odlučivanja, kao i institucijalno jačanje lokalne samouprave putem boljeg organizovanja
i koordinisanja lokalne administracije i javnosti.
U kancelarijama Arhus centra na Otvorenom
univerzitetu u Subotici građanima je na
raspolaganju biblioteka sa ekološkim
naslovima, uvid u zakone i propise iz
oblasti životne sredine od lokalnog, preko
pokrajinskog do republičkog nivoa. Takođe,
dostupno je i korišćenje interneta u cilju
pristupa informacijama od značaja, dok su
informativno-edukativni materijali dostupni
građanima prilikom posete centru.
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Korisnici Arhus centra su:
-

Javnost

-

Predstavnici lokalnih samouprava

-

Predstavnici ekoloških organizacija

-

Novinari

-

Pravnici

Vredi napomenuti da je svrha Arhus centra da organizuje razne skupove, okrugle stolove, ali i edukativne seminare
za predstavnike lokalnih samouprava, ekoloških organizacija, pravnike, novinare i građane. A sve u cilju što uspešnije
implementacije Arhuske konvencije.
Ekološke probleme koje prijavljuju Subotičani Arhus centru, rešavaju se i u saradnji sa Kontakt centrom 024 koji je
otvoren u Uslužnom centru u prizemlju Gradske kuće.
Komunikacija se ostvaruje dirktno na šalteru, telefonom ili SMS na broj 024 / 626 - 999, zatim na www.subotica.rs i
na e-mail adresu kontaktcentar@subotica.rs.

Aktivnosti:
•

Organizovanje javnih rasprava, okruglih stolova i tribina o temama iz oblasti zaštite životne sredine na kojima
učestvuju predstavnici različitih institucija, zagađivača, medija i zainteresovani građani;

•

Održavanje seminara i treninga za različite ciljne grupe posebno za građane, predstavnike pravosuđa, lokalnih
samouprava, mesnih zajednica, skupština zgrada, ekoloških organizacija, medija, relevantnih institucija, ustanova
i preduzeća o implementaciji Arhuske konvencije, kao i jačanje njihovih veština komunikacije sa javnošću;

•

Sprovođenje medijske i javne kampanje u cilju rešavanja problema zaštite životne sredine;

•

Organizovanje stručnih predavanja i radionica u vezi sa značajem dostupnosti informacija u oblasti zaštite
životne sredine;

•

Pružanje pomoći javnosti u implementaciji Arhuske konvencije.
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Bevezető
Az Útmutató a projektum, azaz a Szabadkai Regionális Aaarhus Központ eredménye,
melyet a Szabadegyetem valósít meg a Szerb Köztársaság Környezetvédelmi
Alapjának és Szabadka Városának támogatásával. A TERRA’S Egyesület
kezdeményezésére, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
EBESZ támogatásával, a Központot 2011 március 4.-én nyitották meg, amikor
is a Környezetvédelmi, Bányászati és Területtervezési Minisztérium, Szabadka
Város és a Szabadegyetem Egyetértési Nyilatkozatot írt alá a Szabadkai Regionális
Aarhus Központ megalakításának támogatásáról, mely az Észak-bácskai és Északbánáti körzeteket hivatott felölelni. Ez az első ilyen központ Vajdaságban, második
Szerbiában és a harmincadik a világon.
A projektum fő célja együttműködés kialakítása a helyi önkormányzat és a polgárok
között, valamint azok jobb tájékoztatása és képzése annak érdekében, hogy
aktívabban vegyenek részt a döntéshozatalban, amely lehetővé teszi a demokratikus
folyamatok megvalósítását a környezetvédelem és a környezet minőségének javítása
terén.
Az Útmutató tartalma arra irányul, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az Aarhus
Központ szerepéről, az Aarhusi Egyezmény alkalmazásának jelentőségéről, amelynek
hozzá kellene járulnia kulcsszerepük megerősítéséhez a környezetvédelemben. Az
Útmutató egyfajta útmutatás a polgároknak az információhoz való hozzáférést, a
döntéshozatalban való részvételüket és a környezetvédelmet érintő kérdésekben jogi
védelemre való jogot biztosító dokumentumon keresztül.
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Mi is valójában az Aarhusi Egyezmény?
Az Aarhusi Egyezmény egyike a legfontosabb dokumentumoknak a környezet nemzetközi jogi védelmében.
Az Aaarhusi Egyezmény rendelkezéseinek részét képezi két nemzetközi folyamat: olyan nemzetközi jogi normák
kialakításának folyamatát a környezetvédelem területén, melyek egyetemes jellegűek és jelentősek a világ összes
országai számára, valamint a regionális tevékenységek és normák kialakításának folyamatát.
Az Egyezmény célja megvédeni minden egyén, jelenlegi és jövőbeli generáció jogát, hogy olyan környezetben éljenek
amely egészséget és jólétet biztosít számukra.
Az
Információhoz
való
hozzáférést,
a
nyilvánosság döntéshozatalban való részvételét és a
környezetvédelmet érintő kérdésekben jogi védelemre
való jogot biztosító Aarhusi Egyezményt 1998
június 25.-én fogadták el az „Európai Környezetért“
elnevezésű 4. Miniszteri Konferencián, melyet a dániai
Aarhus városában tartottak meg az Egyesült Nemzetek
Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának
védnöksége alatt, amikor is az Egyezményt 35 állam
írta alá. A 20. cikk értelmében az Egyezmény 2001
október 30-án lépett hatályba. Az Aarhusi Egyezmény
tagállamainak első összejövetelét 2002 októberében
tartották meg az olasz Lucca városában.
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Az Aarhusi Egyezmény jelentősége
Az Aarhusi Egyezmény fő felhasználója a „nyilvánosság“, illetve polgár, önállóan vagy különböző társulási
formákba társultan. Az Aarhusi Egyezmény pontosan meghatározza az „érdekelt nyilvánosság“ kifejezést azzal,
hogy a környezetvédelem kérdéseivel foglalkozó civil szervezeteket, melyek a nemzeti jog alapján eleget tesznek a
feltételeknek, automatikusan érintett nyilvánosságnak tekintik. Ezzel, az Aarhusi Egyezmény kiváltságos helyzetbe
helyezi a civil szervezeteket.
Ezek már a kezdetektől részt vettek azokon a tárgyalásokon, melyek megelőzték az Aarhusi Egyezmény elfogadását.
Ily módon, partnerek voltak a környezetvédelmi politika létrehozásának és fejlesztésének folyamatában, ami egy
teljesen új megközelítésnek számított az ENSZ munkájában ezen a területen.
Az Egyezmény kötelezi a tagállamokat, hogy hozzáférhetővé tegyék a környezetet érintő fontos információkat,
lehetővé tegyék a nyilvánosság képviselői számára a döntéshozatalban való részvételt és megfelelő jogi védelmet
biztosítsanak számukra amennyiben ezek a jogok sérülnek.
Az Egyezmény rendelkezéseinek részletesebb vizsgálata nélkül is le lehet vonni azt a következtetést, hogy az
állami monopóliumok megszüntetésére törekszik a környezet területén, oly módon, hogy a polgároknak és a civil
szervezeteknek lehetővé teszi az információkhoz való hozzáférést és az aktív részvételt a környezet szempontjából
jelentős folyamatokban és ezzel partnerekké teszi őket ezekben a folyamatokban.
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Az Aarhusi Egyezmény szerepe
Az Aarhusi Egyezmény főleg a szerződő felek nyilvánosság iránti jogainak és kötelezettségeinek megfogalmazásával
foglalkozik. Ez az Egyezmény első alkalommal sorolja az alapvető emberi jogok közé minden egyén azon jogát, hogy
olyan környezetben éljen amely egészséget és jólétet biztosít számára.

Az Egyezmény kötelezővé teszi:
•

a tagállamok számára, hogy hozzáférhetővé tegyék a környezetet érintő fontos információkat, lehetővé tegyék
a nyilvánosság képviselői számára a döntéshozatalban való részvételt és megfelelő jogi védelmet biztosítsanak
számukra amennyiben ezek a jogok sérülnek;

•

a környezet megőrzését és javítását a jelenlegi és jövőbeli generációk érdekében;

•

hogy a polgároknak biztosítsák az információhoz való hozzáférés és a döntéshozatalban való részvétel jogát,
valamint, hogy megvédjék őket az illetékes állami szervek, de különösen az igazságügyi hatóságok előtt;

•

az Egyezmény feltételezi az emberi jogát arra, hogy megfelelő környezetben éljen, olyan környezetben, amely
biztosítja az egészséget.

Az Egyezmény rendelkezéseivel meg szeretné szüntetni az állami monopóliumot a környezetvédelem területén, oly
módon, hogy a polgároknak és civil szervezeteknek lehetővé teszi az információhoz való hozzáférést és az aktív
részvételt a különböző, környezet szempontjából fontos eljárásokban, és így partnerekké válnak ezekben a folyamatokban.
Az Aarhusi Egyezményben az emberi jogok közvetlenül kapcsolódnak a környezethez. Azok az emberi jogok, melyek
más nemzetközi szerződésekben vannak meghatározva és garantálva, az Egyezményben közvetlenül kapcsolódnak
a környezethez és a cél a polgárok aktív részvétele a környezetvédelmi politikában (információk, a döntéshozatalban
való részvétel és védelem az illetékes állami szervek, de különösen a közigazgatási és igazságügyi hatóságok előtt.
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Az Aarhusi Egyezmény Szerbiában
Szerbia jövője az Európai Unióban van. Mindazonáltal, ez hazánk számára egy sor kötelezettséget von maga után,
különösen a környezetvédelem területén. Így, Szerbia EU-s Integrációjának Nemzeti Programja, mely a környezetre
vonatkozik, a körülbelül 950 harmonizációra váró előírás több mint kétharmadát foglalja magába.
A fordulópont 2004-ben következett be, amikor a Parlament elfogadta azt a törvénycsomagot, mellyel növelte a helyi
önkormányzatok munkájának mennyiségét és létrehozta azokat a gazdasági előfeltételeket is amelyek biztosítják a
környezet védelméhez és javításához szükséges anyagi eszközöket. Nem sokkal később, 2009-ben, a képviselők 16 új
környezetvédelmi törvényt fogadtak el, amelyek bővítették a helyi önkormányzatok illetékességét, de kötelezettségeit
is.
2009 május 12.-én, a Szerb Köztársaság Parlamentje elfogadta az Információhoz való hozzáférést, a nyilvánosság
döntéshozatalban való részvételét és a környezetvédelmet érintő kérdésekben jogi védelemre való jogot biztosító
Aarhusi Egyezmény Ratifikálásáról szóló Törvényt („SZK 38/2009.sz Hivatalos Közlönye- Nemzetközi Egyezmények“).
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Szabadkai Regionális Aarhus Központ
Eddig harminc Aarhus Központ nyílt meg, köztük Szerbiában a Kragujevaci mellett a Szabadkai Regionális Aarhus
Központ is, mely az Észak-bácskai (Szabadka, Bácstopolya és Kishegyes) és Észak-bánáti (Ada, Zenta, Kikinda, Csóka,
Törökkanizsa és Magyarkanizsa) körzeteket hivatott felölelni.
A Központ célja együttműködés kialakítása a helyi önkormányzat és a polgárok között, annak érdekében, hogy minél
tájékozottabbak és képzettebbek legyenek és ezáltal aktívabban részt vegyenek a döntéshozatalban, ami majd lehetővé
teszi hazánkban a demokratikus folyamatok megvalósítását a környezet védelme és javítása terén. A tevékenység
különösen a környezetvédelmi szervezetek minél nagyobb mértékű bevonására irányul a kezdeményezés és
döntéshozatal folyamataiba, valamint a helyi önkormányzatok intézményes erősítésére, a közigazgatás és nyilvánosság
hatékonyabb szervezése és összehangolása által.
A Szabadkai Szabadegyetemen található Aarhus
Központ irodáiban a polgárok rendelkezésére
áll
egy
könyvtár
környezetvédelemmel
kapcsolatos szakirodalommal, és betekintésük
nyílik a környezettel kapcsolatos törvényekbe
és előírásokba, kezdve a helyi szintűektől, a
tartományin keresztül egészen a köztársasági
szintűekig. ovábbá, Internethez való hozzáférés is
biztosított a fontos információk elérhetőségének
érdekében, míg a tájékoztató-oktató anyagok a
Központ látogatása során válnak hozzáférhetővé
a polgárok számára.
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Az Aarhus Központ
felhasználói a:
-

Nyilvánosság

-

Helyi önkormányzat képviselői

-

Környezetvédelmi szervezetek
képviselői

-

Újságírók

-

Jogászok

Érdemes megemlíteni, hogy az Aarhus Központ célja különböző összejövetelek, kerekasztal-beszélgetések és képzések
szervezése a helyi önkormányzat, környezetvédő szervezetek, jogászok, újságírók és polgárok számára. Mindez az
Aarhusi Egyezmény minél sikeresebb alkalmazása érdekében.
A szabadkaiak által bejelentett ökológiai problémák a 024 Ügyfélkapcsolati Központtal együttműködve kerülnek
megoldásra, mely a Városháza földszintjén levő Ügyfélszolgálati Központban található.
A kommunikáció lehetséges személyesen, telefonon vagy SMS-ben a 024 / 626 – 999 számon, továbbá a www.
subotica.rs honlapon és a kontaktcentar@subotica.rs e-mail címen.

Tevékenységek:
•

Közviták, kerekasztal-beszélgetések és lakossági fórumok szervezése a környezetvédelemmel kapcsolatos
témákról, melyen részt vesznek a különböző intézmények, környezetszennyezők, médiák képviselői és az érdekelt
polgárok;

•

Szemináriumok és képzések szervezése különböző célcsoportok, de különösen a polgárok, az igazságszolgáltatás,
helyi önkormányzat, helyi közösségek, városi közgyűlés, környezetvédelmi szervezetek, médiák, releváns
intézmények, intézetek és vállalatok képviselői számára az Aarhusi Egyezmény alkalmazásáról, valamint
nyilvánosággal kapcsolatos kommunikációs készségük fejlesztése érdekében.

•

Média és nyilvános kampányok lebonyolítása a környezetvédelmi problémák megoldásának céljából;

•

Szakmai előadások és műhelymunkák szervezése a környezetvédelmi információkhoz való hozzáférési jog
jelentőségével kapcsolatban;

•

A nyilvánosság támogatása az Aarhusi Egyezmény alkalmazásában.
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