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Јавни позив за прикупљање изјава о заинтересованости
за техничку подршку у изради и/или унапређењу Планова квалитета ваздуха и/или
Краткорочних акционих планова заштите квалитета ваздуха

Пријаву треба попунити на српском језику. Веома је важно да одговор на свако питање буде јасан
и концизан, и да садржи конкретне информације које се у питању траже. Приликом попуњавања
обрасца за пријаву, имајте на уму да је простор за одговоре на нека од питања ограничен (јасно
назначен).
Пријаву је потребно поднети путем онлајн платформе, којој се може приступити на следећем сајту
https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi најкасније до 20. маја 2022. године до 17.00 часова.
Поред попуњавања пријавног формулара, потребно је доставити изјаву потписану од овлашћеног
лица којим се потврђује учешће у јавном позиву.

Пријавни формулар
У прилогу се налазе инструкције за попуњавање пријавног формулара.

Детањи апликанта
Општина/град
Адреса
Површина
Број становника
Контакт особа (име, презиме,
функција и број телефона)
Емаил контакт особе
Квалитета ваздуха у општини/граду
Какав је квалитет ваздуха у Навести параметре који говоре о квалитету ваздуха према
општини у протекле три године, званичним подацима, или информације које указују на
према званичним подацима?
постојећи проблем са квалитетом ваздуха и могућим
Уколико не постоје званични изворима загађења.
подаци навести расположиве
информације које указују на
постојећи проблем.
Доминантни извори загађења
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Који су основни извори
Уколико постоје званични подаци, поткрепити овим
аерозагађења у
подацима тврдњу о изворима загађења ваздуха.
општини/граду?
Алтернативно, дати процену главних извора загађења.
Да ли се на територији
Уколико „Да“, наведите која су постројења у питању, њихов
општине/града налазе
назив, грану индустрије, врсту производње?
индустријска постројења?
Према вашем сазнању, да ли
Уколико „Да“, за који период је усвојени план? Да ли су неке
индустријски оператери имају
од предложених мера у плану имплементиране? Да ли је у
усвојен план о смањењу
изради нови план о смањењу емисије штетних гасова?
емисија гасова из њихових
постројења?
Која је колична емисије
Уколико општина/град поседује информацију, молимо да
штетних гасова из ових
наведете количину просечне измерене емисије штетних
постројења?
гасова у последње 3 године.
Заинтересованност за подршку у изради и/или унапређењу Планова квалитета ваздуха и/или
Краткорочних акционих планова
Да ли општина/град има
Да/не
израђен План квалитета
Навести назив и годину усвајања плана/ова, уколико постоје
ваздуха и/или Краткорочни
акциони план заштите
квалитета ваздуха?
За који конкретно план вам је
Невсти да ли је у питању План квалитета ваздуха и/или
потребна техничка подршка?
Краткорочни акциони план заштите квалитета ваздуха
Да ли вам је потреба израда
Одабрати: израда или унапређење плана.
плана или унапређење
постојећег плана?
Образложите потребу за
Навести што конкретније какав вид подршке у изради и/или
подршком
унапређењу плана (планова) би јединици локалне
самопураве био најзначајнији, у ком делу планирања, какава
врсте експертизе, итд.
Образложити разлоге за тражење подршеке.
Која је ваша процена потребног Навести временски период у месецима.
времена за израду плана?
Капацитети јединице локалне самоуправе
Каквим капацитетима
општина/град располаже да
израду и/или унапређење
плана (планова)?

Да ли локална самоуправа има посебан сектор и/или
одељење које се бави квалитетом ваздуха и/или заштитом
животне средине? Уколико „да“, колико особа је у питању?
Које су њихове функције? Какво је њихово академско
образовање? Какво је њихово искуство у сектору заштите
животне средине, климатских промена и/или енергетике?
Који су други капацетити којим општина/град располаже?
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Какви су капацитети за
спровођење мера плана
(планова) који ће бити
припремљен и усвојен?

Каквим капацитетима општина/град располаже за
спровођење мера из будућег плана (планова)? Да ли
општина/град планира спровођење у сарадњи са другим
организацијама (јавне институције, невладине организације,
приватни сектор, академски сектор, итд.)?

Утицај и одрживост
Утицај спровођења израђеног
или модификованог плана
(планова)

Одрживост

Какав ће утицај имати спровођење плана на становништво и
у којој мери? Колики је оквиран број становника на који ће
план имати утицаја? Који ће други у ефекат имати осим на
становништво (инфраструктура, пољопривреда, енергетика,
шумарство, и други сектори)?
Уколико јединица локалне смаоуправе има већ израђен План
квалитета ваздуха и/или Краткорочни акциони план заштите
квалитета ваздуха, какво је искуство са њиховом досадашњом
применом? Које су мере примењене до сада и какви су
резултати мера предузетих у циљу побољшања квалитета
ваздуха?
Уколико јединица локалне смаоуправе није израдила
планове, да ли је предузимала до сада мере у циљу
побољшања квалитета ваздуха? Које мере је предузела и
какви су резултати предузетих мера?
Навести које су то мере, када су спроведене, какав је утицај
тих мера на квалитет ваздуха и каква је њихова одрживост.
Под мерама подразумевамо структурне мере (нпр. замена
котларница, подстицаје за замену индивидуалних
ложишта и енергетску ефикасност објеката,
пошумљавање и сл.) и неструктурне мере (кораци ка
успостављању мониторинга, анализе извора загађења,
утицаја на здравље, студије изводљивости за структурне
мере и сл).

