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ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ОТПОРАН НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ  

ИЗАЗОВ ЗА ОТВОРЕНЕ ПОДАТКЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ  

подршка унапређењу управљања подацима од значаја за плански развој отпоран на 

климатске промене на нивоу локалних самоуправа 

 

Министарство заштите животне средине и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз 

финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину, су у мају 2017. године започели 

имплементацију пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“. Пројекат први 

пут уводи концепт јавног позива „за иновације“ упућеног локалним заједницама. Ово је 

прилика за иноваторе да промовишу своје идеје, активно учествују у развоју локалне 

заједнице и допринесу унапређењу квалитета живота грађана кроз активности у областима 

које су релевантне са ублажавање климатских промена (енергетска ефикасност, обновљиви 

извори енергије, транспорт, управљање отпадом, пољопривреда итд.). Такође, пројекат је и 

пионирски подухват да се у Р. Србији успостави платформа за заједничко деловање – од оних 

који нуде решења, до оних којима су та решења неопходна за решавање проблема и 

планирање развоја. 

Један од изазова са којим се локалне самоуправе суочавају је доступност и квалитет података 

и информација у различитим секторима као што су производња и потрошња електричне 

енергије, саобраћај, управљање отпадом, пољопривреда итд. Ови подаци су од суштинског 

значаја за добро планирање и доношење одлука, постизање циљева развоја и пружање 

квалитетних услуга својим грађанима. У неким случајевима, као што су отпад и подаци који 

се односе на потрошњу електричне енергије у јавним зградама, локалне самоуправе такође 

имају законску обавезу да исте достављају централним органима власти. Тенденција и 

стратешки план Владе Србије је да подаци који се сакупљају уопштено буду доступни у тзв. 

отвореним форматима. 

Отворени подаци су дигитални подаци који су доступни на интернету, бесплатно или уз 

маргиналне трошкове, које свако може да користи и поново објави у било коју сврху, и у 

формату који се лако може обрадити и рачунарски анализирати. Последњих година, услед 

убрзаног развоја информационих и комуникационих технологија (ИКТ), посебну пажњу су 

привукле потребе и нове техничке могућности да органи локалних самоуправа отворе своје 

податке. Приступ „отвореним подацима“ истовремено доприноси транспарентности процеса 

доношења одлука и подстицању корисника различитих комуналних услуга да ове услуге 

пружају на економичнији, друштвено и еколошки прихватљивији начин, али и постављању 

темеља за иновације које могу, директно или индиректно, да користе доступне податке. 

Иницијативе везане за отворене податке се најчешће односе на претварање података који су 

већ јавно доступни у формате који се могу поново користити, чиме постају значајни ресурс 

за приватни сектор и потенцијалне инвеститоре, развој локалних самоуправа, отварање нових 

радних места, економски раст и ефикасније управљање и укључивање грађана у доношење 

одлука. Отворени подаци су препознати као један од кључних фактора за достизање УН 
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циљева одрживог развоја до 2030. године. Стога, овакви подаци представљају основни темељ 

за сваку иницијативу усмерену на урбани развој отпоран на климатске промене.  

Уколико желите транспарентну локалну самоуправу, побољшање живота грађана и више 

развојних прилика и инвестиција на локалном нивоу кроз унапређење система управљања 

подацима, онда је овај позив (изазов) прави избор за Вас! У потрази за паметним 

градовима/заједницама и могућностима за коришћење отворених података, Министарство 

заштите животне средине и УНДП ће објавити  

 

ЈАВНИ позив (у форми ИЗАЗОВА) за предлагање иновативних и паметних идеја/решења за 

унапређење управљања подацима од значаја за борбу против климатских промена на нивоу 

локалних самоуправа, уз истовремено једноставан, брз и лак за употребу, јавни приступ 

тим подацима. 

 

ЗАШТО ТРЕБА ДА УЧЕСТВУЈЕТЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ/ИЗАЗОВУ? 

Учешћем у овом позиву/изазову имаћете могућност да: 

• Подржите развој и успостављање свеобухватних система за управљање 

подацима/информацијама; 

• Привучете нове инвестиције јер инвеститорима су неопходни подаци и најновије 

информације како би могли боље да разумеју доступне прилике за улагања и профит 

• Научите како: увести нове информационе технологије у системе управљања локалном 

самоуправом; успоставити дигиталне инвентаре и алате за прикупљање података и 

праћење активности; обезбедити лаку доступност података широј јавности; користити 

и управљати отвореним подацима који могу донети економске и друштвене користи 

локалној самоуправи; 

• Сазнате више о системима за управљање подацима и информацијама, 

институционалним оквирима и процедурама за прикупљање података, у секторима 

као што су енергетика, саобраћај, грађевинарство, урбанизам, управљање водама и 

отпадом; 

• Укључите грађане у процес доношења одлука, планирања и развоја; 

• Стекнете видљивост локалне заједнице на регионалном и националном нивоу и да 

будете препознати као водећа локална заједница у Србији која је створила услове за 

локални развој отпоран на климатске промене; 

• Стекнете репутацију транспарентне и прогресивне локалне управе, која пружа пример 

који други треба да следе! 

 

 


