
ИНФОРМАТИВНИ ЧЛАНАК

ЈАНУАР 2021.

Израда Стратегије и Акционог плана 
животне средине Босне и Херцеговине

ЕСАП БиХ 2030+

Босна и Херцеговина је започела активности на припреми 
Стратегије и Акционог плана животне средине.

Доношењем Стратегија и акционог плана животне средине БиХ 
2030+ ће се обезбиједити: 

 ● јасно дефинисани, усаглашени и усвојени стратешки 
циљеви и циљеви по тематским областима, уз оствариве 
мјере за рад надлежних органа

 ● помоћ у усклађивању правних и институционалних оквира 
БиХ са политикама и процедурама ЕУ у области животне 
средине

 ● утврђени приоритети за финансирање из домаћих 
извора, те помоћ БиХ у приступу међународним изворима 
финансирања

 ● јача свијест о питањима животне средине међу 
припадницима шире јавности и привредног сектора у БиХ

На дугорочном плану, пројекат ће помоћи БиХ у напорима 
да постане чланица Европске уније. Овај документ ће такође 
за релевантне органе представљати кључни инструмент за 
унапређење стања животне средине у БиХ и побољшање 
општег здравља и добробити садашњих и будућих генерација 
грађана.
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Садржај ЕСАП-а БиХ ће обухватати сљедећих седам политика у области животне средине ЕУ:
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Припрема ЕСАП-а

Анализа кључних изазова у 
животној средини, припрема 

тематских оперативних 
циљева, полазне основе и 
очекиваних исхода, као и 

конкретних мјера за рјешавање 
ових изазова у периоду до 

2032.г.

Стручњаци из БиХ 
обједињавају и сублимишу 

приједлоге и мишљења, 
пружају пропратне 

информације и анализе за 
подстицање дискусије

Радне 
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Радне 
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Радне 
групе -
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Радне 
групе -
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Формалне
консултације са 

заинтересованим 
странама о  Извјештају

о утврђивању обима 
СПУЖС

Формалне 
консултације са 

јавношћу и 
заинтересованим 
странама о нацрту 

ЕСАП-а и Извјештају 
о стратешкој 

процјени

ЕСАП БиХ 2030+
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Планиране активности у припреми 
ЕСАП-а БиХ 2030+
Штокхолмски институт за животну средину 
(www.sei.org) ће подржати Босну и Херцеговину 
у настојању да ЕСАП БиХ 2030+ изради 
заједничким напорима свих заинтересованих 
страна. За израду ЕСАП-а одабран је 
партиципативни приступ, што значи да ће 
у процес бити укључене релевантне 
институције, шира јавност, приватни 
сектор и организације цивилног 
друштва, као и релевантна стручна 
заједница у БиХ. 
Овај процес ће 
такође допринијети 
јачању међусобног 
уважавања и 
равноправности 
свих актера у смислу њихове родне припадности, 
националности, вјероисповијести, без обзира на 
начин живљења и приход. 

Активности на припреми стратегије ће се проводити 
периоду од септембра 2019. до априла 2022.г. 
ЕСАП БиХ 2030+ ће се састојати од стратегија и 
акционих планова за сва четири нивоа власти (БиХ, 
Федерација БиХ (ФБиХ), Република Српска (РС) и 
Брчко Дистрикт (БД)). 

Припрема стратегије укључује ангажман већег 
броја актера и одржавање више састанака. На 
сваком нивоу ради по седам тематских радних група 
успостављаних у складу са седам области политика 
животне средине ЕУ. Дакле, укупно 28 радних група 
које ће одржати по шест састанака током трајања 
пројекта. Биће одржана и два круга јавних расправа.

Активности на припреми ЕСАП-а БиХ 2030 + такође 
обухватају:

 ● Процјену тренутног стања животне средине у 
БиХ.

 ● Подршку дефинисању политике животне 
средине у БиХ и помоћ у утврђивању изазова,   
    неусклађености и могућности у политикама  
        животне средине. 

 ● Јачање капацитета надлежних органа за 
животну средину у БиХ и осигурање учешћа 
државних службеника и државних институција у 
активностима везаним за пројекат.

 ● Тијесну сарадњу са релевантним НВО у БиХ 
с циљем да се обезбиједи њихов значајан 
допринос изради ЕСАП-а БиХ 2030+.

 ● Јачање свијести шире јавности о питањима 
животне средине у БиХ и информисање штампе 
и медија о важним процесима у оквиру пројекта

Пројекат финансира Шведска амбасада.

Више о пројекту можете сазнати на: www.esap.ba

На слици је приказан 
партиципативни приступ у 
процесу израде ЕСАП-а БиХ.
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