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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

Програм Уједињених нација за развој (UNDP), уз подршку Европске Уније, и у сарадњи са
Министарством заштите животне средине, расписује јавни позив за подношење изјава о
заинтересованости за техничку за техничку подршку у изради и/или унапређењу Планова
квалитета ваздуха и/или Краткорочних акционих планова заштите квалитета ваздуха1. Техничка
подршка ће бити омогућена кроз пројекат „ЕУ за зелену агенду у Србији: Почетни кораци, конкретне
мере, скалирање инвестиција“.

1. Ко може да се пријави?
Позив за подношење изјаве о заинтересованости намењен је јединицама локалних самоуправа
(градовима и општинама) које:
-

немају усвојен План квалитета ваздуха, а имају законску обавезу да исти усвоје;
имају усвојен План квалитета ваздуха, али желе да унапреде постојећи план;
немају усвојен Краткорочни акциони план заштите квалитета ваздуха;
имају усвојен Краткорочни акциони план заштите квалитета ваздуха, али желе да унапреде
постојећи план.

2. Временски оквир позива
28. април 2022.

Отварање јавног позива

11. мај 2022.

Консултације са потенцијалним апликантима
Рок за доставу пријава
Резултати јавног позива

20. мај 2022.
17. јун 2022.

1

Као што је дефинисано Законом о заштити ваздуха
(https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_vazduha.html) а у складу са „Правилником о садржају
планова квалитета ваздуха“(http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/21/6/reg) и „Правилником о садржају
краткорочних акционих планова“ (http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/65/2/reg)
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3. Шта се подражумева под техничком подршком?
Највише 10 јединица локалних самоуправа ће имати могућност да добијуи техничку подршку која
подразумева следеће:
-

-

Ангажовање националних стручњака који ће пружити подршку припреми или унапређењу
локалних Планова квалитета ваздуха и/или Краткорочних акционих планова заштите
квалитета ваздуха. Стручњаци ће имати улогу ментора локалним самоуправама и водити их
кроз процес припреме/модификације планова, док носилац овог процеса остаје локална
самоуправа.
Организација и учествовање на обукама за припрему и/или модификацију Планова
квалитета ваздуха или Краткорочних акционих планова заштите квалитета ваздуха.

Национални стручњаци ће, уз подршку УНДП-а и Министарства заштите животне средине,
подржати јединице локалне самоуправе у идентификовању најефикаснијег приступа изради
планова (уколико планови нису доступни) или унапређења постијећих планова, и обезбедити
потребну експертизу.
У оквиру овог позива једна локлна самоуправа може изразити заинтересованост за примање
подршке у изради и/или унапређењу и Плана квалитета ваздуха и Краткорочног акционног плана
заштите квачлитета ваздуха.
Три јединице локалне самоуправе које усвоје израђене/унапређене планове, имаће прилику да
конкуришу за средства за имплементацију мера из усвојених планова у висини од 20.000 до 40.000
евра.

4. Процес селекције
Процес селекције ће трајати од 20. маја до 17. јуна 2022. године.
„ЕУ за Зелену Агенду“ UNDP тим ће прегледати пријаве како би се уверио да су исправно попуњене
и да испуњавају критеријуме подобности, пре него што их поднесе независном панелу стручњака
за евалуацију.
Тим квалификованих стручњака ће бити задужен за преглед и евалуацију пријава.
У процесу селекције постоји могућност организовања интервјуа са подносиоцима пријаве, о чему
ће UNDP благовремено информисати апликанте.
На основу критеријума за оцењивање, евалуациони панел ће проценити пријаве, а највише 10
најбољих пријава ће бити добити техничку подршку за израду и/или унапређење Планова
квалитета ваздуха и/или Краткорочних акционих планова заштите квалитета ваздуха.
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4.1 Критеријуми за оцену
Прихватљиве пријаве ће бити оцењене на основу следећих главних критеријума:

1. Потреба за подршком у изради и/или унапређењу Планова квалитета ваздуха и/или
Краткорочних акционих планова заштите квалитета ваздуха – 25%
2. Капацитет локалне самоуправе да апсорбује подршку – 25%
3. Утицај – 25%
4. Одрживост - 25%

Критеријум

Макс. број Опис
поена

1. Потреба за
подршком у изради
и/или унапређењу
Планова квалитета
ваздуха и/или
Краткорочних
акционих планова
заштите квалитета
ваздуха

25%

2. Капацитет
локалне
самоуправе да
апсорбује подршку

25%

3. Утицај

25%

4. Одрживост

25%

Оцена размера проблема са квалитетом ваздуха на основу
података о квалитету ваздуха у последње 3 године (према
званичним подацима, или према незваничним подацима,
уколико званични нису доступни).

Да ли се на територији јединице локалне смаоуправе
налази индустријска зона? Уколико да, која или које
индустрије су у питању? Колико активних производних
постројења се налазе на територији локлне самоуправе? Да
ли индустријски оператери имају усвојен план о смањењу
емисија гасова? Која је колична емисије штетних гасова
према броју становника?
Какви су капацитети локалне самоуправе за планирање и
имплементацију мера из Планова квалитета ваздуха и/или
Краткорочних акционих планова заштите квалитета
ваздуха? Да ли локална самоуправа поседује довољне
капацитете који могу искористити техничку подршку која се
овим позивом нуди, као и накнадну потенцијалну
финансијску подршку имплементацији предложених мера?
Колики је оквиран број становника на који ће план
(планови) имати утицаја? Који се све позитивни ефекти
очекују и у којој мери (на зравље, економију итд.)?
Колика је вероватноћа успешног спровођења мера из
локалних планова који ће бити израђени уз подршку
обезбеђену кроз овај позив? Какав је досадашњи рад
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јединице локалне самоуправе у циљу побољшања
квалитета ваздуха (примена већ постојећих планова, или
имплементација мера у циљу побољшања квалитета
ваздуха и без постојања планова) и колика је учинковитост
овог рада?
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).
Укупно

100%

5. Одлука о пружању технишке подршке
Евалуациони панел ће сачинити ранг листу пристиглих предлога јединица локалних самоуправа за
пружање техничке подршке за припрему или модификацију Планова квалитета ваздуха или
Краткорочних акционих планова заштите квалитета ваздуха. Управни одбор пројекта „Зелена
Агенда за Србију“ ће донети финалну одлуку о ранг листи.

Пријаве
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.
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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
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
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Да ли вам је потреба израда
плана или унапређење
постојећег плана?
Образложите потребу за
подршком

Одабрати: израда или унапређење плана.

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?
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.)?

Навести што конкретније какав вид подршке у изради и/или
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

Какви су капацитети за
спровођење мера плана
(планова) који ће бити
припремљен и усвојен?
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.

ЕУ за Зелену агенду у Србији
ОБЛАСТ 3: СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СА ФОКУСОМ НА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ
Република
Србија

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).

Имплементација
Јединице локалне самоуправе које буду изабране за добијање техничке подршке, ће одередити
једну особу која ће бити у директном контакту са представницима УНДП-а и тимом стручњака.
УНДП ће, уз подршку представника Министарства заштите животне средине, одржавати редовне
састанке са контакт особама свих корисника техничке подршке у циљу праћења напретка израде
или модификације Планова квалитета ваздуха и/или Краткорочних акционих планова заштите
квалитета ваздуха.

Контакт
За више информација, посетите
https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi
Уколико имате додатних питања, можете нам се обратити електронским путем на адресу:
zorica.korac@undp.org
или позвати телефоном:
063/286 408

