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7. састанак СЛАП координатора 

Београд, Хотел Србија, 1. Април 2015. 



 
Шта доноси ново? 

 Методологија представља  
• неку врсту синтезе методологија које су до сада 

примењиване у Србији и у региону у припреми сличних 
докумената,  

• и практичних искустава стечених током реализације 
пројекта „ЕУ Exchange 4“. 

Методологојатреба да буде прихватљива за локалне 
самоуправе и прилагођена реалним капацитетима градова и 
општина у Србији, тј,  алат за одрживо планирање заштите 
животне средине. 
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Опште прихваћене претпоставке које су 
током тог процеса морају испунити 
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• укљученост свих заинтересованих страна; 
• јавност рада; 
• циљно орјентисано планирање; 
• концензус око најважнијих одлука (ако је икако могуће); 
• учешће јавности; 
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Координационо 
тело 

 
•формира радну групу и 
даје овлашћење за рад; 
•координира рад 
различитих организација 
локалне заједнице; 
•износи и заступа 
ставове заједнице као 
целине; 
•помаже при увајању 
званичног развојног 
документа. 

Радна група 
 

•води активности израде  
•учествује у изради 
процене стања животне 
средине ; 
•договара питања која ће 
бити детаљно разматрана; 
•даје задатке техничким 
тимовима и расправља о 
приспелим извештајима; 
•разматра и усваја планове 
активности; 
•припрема и презентује 
документ јавности. 

 
Технички тимови 

 
•разматрају одређену 
проблематику; 
•достављају извештаје 
радној групи; 
•припремају предлог 
акционих планова; 
•служе као техничка 
подршка радној групи .  

Организациона структура за процес  
планирања на локалном ниво.  

 

 

  
 



  
Процес израде програма - 9 корака 
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1. Припремне активности 
2. Идентификација учесника; 
3. Избор координатора; 
4. Радна група; 
5. Анализа стања животне средине (ситуацина 

анализа); 
6. Дефинисање проблема; 
7. Утврђивање циљева; 
8. Израда акционог плана; 
9. Одређивање приоритета; 



 

  УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ  
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• Архуска конвенција, чија је чланица и РС предвиђа 

обавезе држава чланица да обезбеде поштовање 
процедуре учешћа јавности када надлежни орган доноси 
одлуке које се тичу, између осталог, „посебних 
активности“(члан 6), као и планова, програма и политике 
у области животне средине (члан 7). 
 

•  Минимални стандарди процедуре прописани 
националним прописима - Законо заштити животне 
средине.  

 

  



ИНДИКАТОРИ 
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1. Индикатори за праћење имплементације Програма и  
2. Индикатори заштите животне средине 
 
Општи опис индикатора обухвата: 
1) значај на националном и међународном нивоу; 
2) релевантност за извештавање коришћењем датог 
индикатора; 
3) мерљивост и статистичку исправност индикатора; 
4) једноставност и лакоћу разумевања; 
5) економску оправданост. 

 



АНЕКСИ 
 
АНЕКС 1: ПРЕДЛОГ САДРЖАЈА ЛПЗЖС 
 
АНЕКС 2: ПРЕДЛОГ ТАБЕЛЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
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ПРАКТИЧНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ЛОКАЛНИ 
ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ 

 
• Енергетски менаџмент обавеза ѕа ЛС са преко 20.000 

становника 
• Потпуно нова област за већину локалних самоуправа 
• Законом прописана израда локалних програма, а 

министарство израдило методологију 
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Практичне препоруке 

• Улога ЛС у локалном енергетском менаџменту 
• Структура енергетских трошкова на локалном нивоу 
• Упутство за  енергетски најефективније пројекте 
• Како израдити те пројекте  
• Главни изазови у изради ових пројеката 
• Примери добре праксе 
• Како избећи замке уласка у неодрживе пројекте 
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Анализа утицаја стратешког планирања и 
програмско буџетирања 

 
Април – Септембар 
Више разних анализа 
„Деск“ истраживања али и разговори у локалним 
самоуправама 
Унапређење програмске стуктуте програмског буџета 
Подршка ЛС у изради програмских буџета за 2016. године 
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