
                                   
 

 

 

 

Члановима општинских/градских већа задуженим за заштиту животне средине 

Начелницима општинских/градских управа 

Представницима еколошких невладиних организација  

 

 

Поштовани/а, 

 

Задовољство нам је да Вам доставимо нацрт Локалног акционог плана за анимацију 

грађана за учешће у одлучивању у поступку процене утицаја на животну средину, за 

период 2015 – 2017. годину. Реч је о општем моделу који свака локална самоуправа 

може изменити и прилагодити потребама и специфичностима, усвојити и применити у 

циљу већег, квалитетнијег и делотворнијег учешћа јавности у поменутим поступцима. 

 

Предложени модел садржи активности које би спровели локална самоуправа и други 

актери у поступку процене утицаја. Основни разлог за то је широко распрострањено 

недовољно учешће грађана (у просеку око троје по јавној расправи), те је потребно 

уложити додатне напоре, изнад законом обавезних, како би се стање побољшало. 

 

Модел су заједнички разрадили представници 9 општинских/градских управа са 

невладиним организацијама из својих заједница, током две радионице. Том приликом 

утврђени су циљеви, оквирни индикатори који се могу прилагодити свакој општини, 

резултати  који се желе постићи, као и активности које би се могле спровести у циљу 

анимације грађана да учествују у одлучивању. И активности се, такође, могу мењати, 

додати друге, које је локална заједница у могућности да спроведе, или оне за које 

сматрате да би боље допринеле остварењу циљева. 

 

Нацрт Плана један је од резултата пројекта „Мисли – делај – утичи“, који се бави 

побољшањем поступка процене утицаја на животну средину у контексту европских 

интеграција. Пројекат спроводе Центар за европске политике (Београд), Еколошки 

центар „Станиште“ (Вршац) и Србија у покрету (Београд), уз финансијску подршку 

Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду и Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине Републике Србије. 

 

Учешће грађана у поступку процене утицаја доприноси транспарентности поступка, 

квалитету и легитимности донетих одлука. На тај начин се штити животна средина, 

јавно здравље, али и остварује економски бољитак. 

 

Надамо се да ћете прихватити нашу иницијативу и заједно са локалним удружењима 

грађана предложени нацрт прилагодити својим потребама, усвојити и спроводити. 

 

Такође, молимо вас да поставите на интернет презентацију ваше општине/града 

анимацију о значају учешћа грађана у поступку процене утицаја на животну средину – 

https://www.youtube.com/watch?v=a66zInBuWCQ  

 

 

Срдачан поздрав. 

https://www.youtube.com/watch?v=a66zInBuWCQ

