
ПАРТНЕРИ:

Фондација Др Берислав Ристић 
Берко
Удружење грађана ГРУПА 55
Удружење Алтернатива Бор

Време трајања пројектних
активности:

од 1. августа 2020. до 31. децембра
2020.

Очекивани резултати пројекта 

ДМИ и еколошке ОЦД 
унапредиле своје капацитете за 
учешће у доношењу еколошких 
одлука кроз израду анализе 
важећих локалних докумената 
еколошке политике и захтева 
националних прописа, 
утврђивање ставова грађана кроз 
анкету и сагледавање искустава у 
јавним расправама и другим 
облицима учешћа грађана у 
одлучивању о заштити животне 
средине.
Повећана информисаност 
јавности о еколошким темама 
кроз медијску кампању.
Повећана демократичност у 
доношењу одлука о животној 
средини у локалној самоуправи 
као и на националном нивоу. 

Боље Организовани
Ресурси за одлучивање

о животној средини

ПРОЈЕКАТ СУФИНАНСИРА МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



ОПИС ПРОЈЕКТА:
Град Бор је позната црна еколошка
тачка Србије због утицаја 
доминантних привредних грана 
рударства и металургије, али 
истовремено са добро очуваним 
планинским окружењем.

Друштво младих истраживача Бор 
са својим партнерима жели да 
допринесе сагледавању, 
дефинисању и уношењу нових 
приоритета и стандарда еколошке 
политике у локална еколошка 
документа града Бора чије 
ревидирање треба да отпочне како 
би се брже решавали наслеђени 
проблеми загађења животне 
средине у условима присуства 
велике светске рударске компаније 
ЗиЈин, као и да допринесе јавним 
расправама о документима 
еколошке политике на 
националном нивоу у процесу 
европских интеграција. 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:
Јачање и подизање капацитета ОЦД 
ради демократизације одлучивања у 
области заштите животне средине.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
1. Повећати информисаност јавности
о кључним проблемима и начинима 
укључивања јавности у одлучивање 
о животној средини
2. Допринети унапређењу локалних 
и националних еколошких политика 
кроз веће укључивање цивилног 
друштва и грађана у процес 
доношења одлука

КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА:
1. Органи државне управе, 
посебно одговарајући 
сектори и одељења 
Министарства за заштиту 
животне средине, 
Министарства рударства и 
енергетике и др.
2. Локална самоуправа, посебно 
Канцеларија за заштиту животне 
средине Бора, јавна предузећа и 
установе, привредне 
организације,
3. Еколошке организације 
цивилног друштва из Бора, 
4. Шира јавност и грађани, 
медији и друштвене мреже.

АКТИВНОСТИ:

.Медијска кампања,

.Израда анализа о кључним 
питањима животне средин,
.Анкета грађана,
.Програм Еколошки дани Бора
.Фокус групе за чланове 
еколошких ОЦД,
.Учешће у јавним расправама


