
Република Србија                         
МИНИСТАРСТВО ЗА  ЗАШТИТУ                                                                                     Х и т н о 
ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА И  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                     
Број: службено/ 021-02-14/2004-01 
Датум: 25. фебруар 2004. године 
Београд              

                                                                     Др Војислав Коштуница 
Мандатар Владе Републике  Србије  

Народни посланик 
 
Поштовани господине Коштуница, 
Као министар за заштиту природних богатстава и животне средине, поштујући принцип  рада,  
да су интереси грађана на првом месту, што верујем да је наша  заједничка обавеза и мисија, 
желим да Вам скренем пажњу на неколико важних чињеница које ће унапредити ваш рад као 
Мандатара и Председника Владе Републике Србије. 

1. Самостално и модерно министарство за животну средину је гаранција да ће се започети 
кораци у решавању затеченог негативног еколошког наслеђа, спроводити на начин да су 
по мери грађана Србије, а у складу са принципима развијених земаља, представљајући 
прозор који се отвара према Европској Унији; 

2. Самостално и модерно министарво је кључ за добру регионалну сарадњу и велика 
капитална улагања међународне заједнице, као и услов за конкурентни излазак наших 
производа на међународно тржиште, обзиром да је степен развоја система заштите 
животне средине јако повезан са економијом. Тиме показујемо нашу одлучност у 
спровођењу корак по корак одлука из Јоханезбурга, а у циљу одрживог развоја - 
постављени модел система заштите животне средине до 2015. године подразумева само 
кораке унапред; 

3. Самостално и модерно министарство је контролни сектор за успостављање чистих 
технологија и производњи, као и постављање сигурносних независних механизама у 
приватизацији, издавању концесија, индустрији, привреди, грађевини, просторном 
планирању,енергетици, пољопривреди, саобраћају, еколошкој безбедности и др.; 

4. Самостално и модерно министарство је гаранција који омогућава јачање свих 
међусекторских сарадњи без фаворизовања и доминантног утицаја (на пример здравља, 
науке, и слично, што се у претходном периоду већ показало као неефикасан модел), као 
и међународне сарадње (са Светском банком, Европском банком за реконструкцију, 
Програмом УН за животну средину, ОЕБСом и др.); 

5. Самостално и модерно министарство показује да поштујемо вољу грађана који су 
препознали да су питања из области животне средине њихови приоритети. 

Чврсто  уверена да ћете кроз самостално, модерно министарсво уз  даљу одговорност, 
стручност, партнерство и отвореност за сарадњу Ви показати да животна средина, 
здравље и напредак грађана Србије нема цене ни граница и да је изнад свих страначких 
подела.  

 
                                                                                                               МИНИСТАР 

 
Проф. Др Анђелка Михајлов 

Cc: - Шефовима посланичких група 
- Председнику Одбора за животну средину 
-        Председницима политичких странака                                                                                        


