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Ми верујемо у креативност и 
иновативност. Ми верујемо у 
снагу и вољу јединица локалних 
самоуправа да мењају своју 
будућност. Придружите нам се 
да заједно дођемо до решења за 
иновативно управљање био-
отадом! 
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О Изазову за иновативна решења за управљање био-отпадом  

 

Да ли су климатске промене комбинација природних феномена и људског фактора? 

Одговор је: Да. Да ли климатске промене већ мењају животну средину, економију и начине 

живота? Одговор је поново: Да. Можемо ли нешто да урадимо? Заправо, можемо! Чак и 

ако мислите да ви нисте та особа која се може кривити за тренутну ситуацију или мислите 

да то не утиче на ваш живот, погледајте око себе, мислите о појавама и интензитету 

екстремних метеоролошких догађаја, губицима усева и начињеним штетама на кућама, 

имовину и изгубљеним људским животима, па размислите поново. 

 

Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у сарадњи са Министарством заштите 
животне средине спроводи пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“, који 
су финансијски подржали Глобални фонд за животну средину (ГЕФ), Министарство и УНДП. 
Циљ пројекта је да подржи иновативна решења и бизнис моделе који ће допринети борби 
против климатских промена.  

 

На основу резултата пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ нови јавни 
позив ће бити објављен у оквиру пројекта „Изазов за управљање био-отпадом“, који 
финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).  

 

Пројекат „Изазов за управљање био-отпадом“ има за циљ смањење количине био-отпада 
који се одлаже на депонијама што ће довести до смањења емисија гасова са ефектом 
стаклене баште и истовремено до смањења загађења у животној средини (земљиште, 
ваздух и вода). Циљ пројекта је да сведе на минимум количине одложене на депоније, што 
ће продужити животни век депоније. Пројекат ће покренути јавни позив у форми изазова 
за пословна решења и иновативне пројекте који ће допринети да се на креативни начин 
смањи, поново искористи и рецаклира био-отпад у Републици Србији.  

 

Пројекат има два под изазова:  

1. Отпад од хране и кухињски отпад (из домаћинстава, ресторана, угоститељских 
објеката, малопродајних и велепродајних објеката, као и отпад из прераде у 
прехрамбеној индустрији, комунални, привредни и индустријски отпад),  

2. Зелени отпад из паркова и башта (комунални отпад). 

 



 
 
ИЗАЗОВ ЗА УПРАВЉАЊЕ БИО-ОТПАДОМ                                                                                                                      

 
 

 

4 
 

Поред смањења количине био-отпада у укупном уделу комуналног отпада који се одлаже 
на депоније, пројекат ће подстаћи локална предузећа и привреду, применом принципа 
одрживог развоја и циркуларне економије. На овај начин пројекат би требало да допринесе 
развоју новог тржишта заснованог на тим принципима. Поред могућности улагања у 
креативна решења за смањење, сакупљање и третман био-отпада која ће се остварити кроз  

 

јавни позив, овај пројекат ће подржати имплементацију политика у циљу унапређења 
система управљања био-отпадом.  

Програм Уједињених нација за развој, Министарство заштите животне средине и Шведска 
агенција за међународни развој и сарадњу расписују 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање заједничких, иновативних и финансијски исплативих идеја 
за превенцију, смањење и искоришћавање отпада од хране и зеленог отпада, као и 
смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) уз истовремено генерисање 
друштвене, економске и еколошке користи за заједницу и њене грађане. 
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Зашто смо покренули овај изазов? 
 Климатске промене већ мењају животну средину, привреду и утичу на наш начин 

живота; 
 Дошло је до пораста екстремних временских појава, материјалне штете и губитака 

приноса, штете на стамбеним објектима и имовини, као и људских губитака услед ових 
појава; 

 Република Србија треба да испуни међународне обавезе које је преузела у области 
климатских промена и, што је најважније, да унапреди стање животне средине за 
садашње и будуће генерације; 

 Сваке године 240.000 тона хране заврши на депонијама у Србији; 
 Јавне службе у Републици Србији су највећим делом неефикасне, јер се системи 

неадекватно одржавају, застарели су и као последица тога долази до значајних 
економских губитака.  

 
 

Зашто треба да учествујете у „Изазову за иновативна решења“? 
 Допринећете решавању важног друштвеног, економског и еколошког проблема у 

вашој заједници; 
 Добићете приступ средствима за суфинансирање имплементације пројекта; 
 Добићете стручно мишљење о свакој поднетој идеји и предложеном решењу које 

испуњава циљеве пројекта; 
 Стећићете нова знања и вештине од дугорочне користи за имплементацију ваше 

идеје и вашу организацију; 
 Добићете бесплатну експертску обуку и менторство за концепте одабране за даљи 

развој; 
 Добићете прилику за проналажење партнера за реализацију пројеката са којима 

делите заједничку визију; 
 Учинићете вашу локалну заједницу атрактивном за инвеституре. 

 
Министарство заштите животне средине и УНДП су успоставили Пројектни акцелератор за 
подршку и пружање техничке помоћи онима који планирају да одговоре на изазове 
дефинисане пројектом и учесницима пројекта.  
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Шта се сматра иновацијом? 

 Нове технологије или 

иновативна примена 

постојећих технолошких 

решења (по први пут у Србији); 

 Нови/унапређени пословни 

модели или процеси; 

 Укључивање грађана у процес 

доношења одлука, планирања 

и управљања подацима (нпр. 

поједностављивањем приступа 

подацима о управљању 

енергијом у локалној 

заједници); 

 Проналажење одрживих 

решења која ће довести до 

трајних промена; 

 Укључивање различитих 

актера у 

дефинисање/формулисање 

предлога решења (привредних 

субјеката, организација 

цивилног друштва, научно-

истраживачких установа, 

јединица локалних 

самоуправа, фиичких лица); 

 Решавање социјалних питања 

(родна равноправност, 

маргинализоване групе, 

незапосленост, итд). 

 
 

 Процес 

Заинтересоване стране треба да поднесу 
Апликациони формулар (Анекс 1) који садржи 
предлог пројекта са описом иновативне идеје 
укључујући информације о циљевима, 
очекиваним резултатима и планираним 
активностима и буџету. 

 

Евалуација пројектних идеја 

Сви апликациони формулари ће проћи 
техничку контролу и евалуацију од стране 
независне комисије о усклађености са 
циљевима „Изазова за управљање био-
отпадом“.  

.  
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Временски оквир реализације Изазова за управљање био-отпадом 

   

10.03.2020 – 22.04.2020. Позив за достављање Предлога пројеката 

23.04.2020. – 01.06.2020. Евалуација и избор пројеката за фазу акцелерације  

01.06.2020. – 18.09.2020. Фаза акцелерације (развој предлога у пројекте 
зреле за имплементацију) 

21.09.2020. – 30.09.2020. Избор пројеката за су-финансирање 
имплементације 

01.10.2020. – 31.09.2021. Фаза имплементације  

01.10.2021 – 01.12. 2021 Мониторинг и евалуација  

 

Ко може да се пријави? 

 На Изазов за управљање био-отпадом могу да се пријаве: 

o јединице локалне самоуправе (градови и општине) 

o јавна комунална предузећа 

o привредни субјекти (привредна друштва, предузетници) 

o организације цивилног друштва 

o научно-истраживачке установе. 

Сви подносиоци пријава морају да буду регистровани у Републици Србији, у 

складу са домаћим прописима.  

 Подносилац пријаве може да се пријаве самостално или у конзорцијуму. 

Главни подносилац пријаве треба да буде јасно назначен, као представник 

Конзорцијума и контакт особа за сва питања у вези са пријавом. Главни 

подносилац пријаве је уједно и главни корисник средстава обезбеђених у 

оквиру пројекта, 

 Подносилац пријаве може да поднесе највише два различита предлога 

пројекта.  

 Конзорцијум који се састоји од најмање два члана  од којих је једна 

јединциа локалне самоуправе сматраће се додатом вредношћу. 
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ФАЗА 1: ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА И ДОСТАВЉАЊЕ АПЛИКАЦИОНИХ ФОРМУЛАРА 
од 10. марта до 22. априла 2020. године 
Подносиоци пројектних идеја треба да попуне апликациони формулар и поднесу 
електронским путем пре истека утврђеног рока. Подносилац пријаве је одговоран за 
ажурирање и исправљање података садржаних у електронској пријави коју треба да 
достави путем портала за пријаву на интернет страници пројекта. Овлашћена лица ће 
проверити да ли су пријаве правилно и потпуно попуњене и да ли су испуњени критеријуми 
за учешће а затим их проследити независној комисији за оцењивање. 

Пројектну идеју могу поднети локалне самоуправе, јавна комунална предузећа, привредни 

субјекти (д.о.о., предузетници итд.), организације цивилног друштва, научно-истраживачке 

установе. Сви подносиоци пријаве морају да буду регистровани у Републици Србији, у 

складу са националним прописима.  

 

На које категорије делимо пројекте? 

На основу финансијског плана и укупног износа средстава потребних за имплементацију, 

пројекте делимо на три категорије: 

1. мали пројекти (до 100.000 USD) – финансијска средства за спровођење ових пројеката 

могу се обезбедити и из алтернативних извора финансирања (енгл. „crowdfunding“). 

2. средњи пројекти (до 1 милион USD), 

3. велики пројекти (чија је инвестициона вредност већа од 1 милионUSD). 

Важна напомена о суфинансирању: сви пројекти за које се очекује да ће бити финансирани 

појединачним грантовима и кроз учешће у финансирању, било из банкарских кредита или 

из других извора финансирања (билатералних, мултилатералних, приватних, итд), треба о 

томе да обезбеде доказ, у виду уговора о кредиту са банком и/или друге документације 

која потврђује обавезе које је преузео суфинансијер за суфинансирање пројекта до краја 

фазе акцелерације (друга фаза). Такође је важно поменути да у првој фази, фази јавног 

позива, подносилац пријаве може да достави неки доказ о финансијским средствима 

обезбеђеним за суфинансирање пројекта (нпр. писмо о намери, меморандум о 

разумевању, банкарску гаранцију, итд) уколико поседује.  

 

На који начин ће бити одабрана најбоља решења? 

од 23. априла. до 01. јуна 2020. године 

Пројекат ће обезбедити тим стручњака као чланове комисије (водећи рачуна о свим 

аспектима предложених решења – техничким и управљачким), који ће разматрати, 

односно оценити предложене пројеке. На основу претходно утврђених критеријума, биће 
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одабрана најбоља решења за даљу разраду. Комисија ће одабрати највише петнаест 

најбољих предложених пријеката који ће бити даље разрађени у другој фази (фаза 

акцелерације).  

 

ФАЗА 2: АКЦЕЛЕРАЦИЈА 

Шта се дешава након одабира најбољих предлога пројеката? 

од 1. juna до 18. септембра 2020. године  

У фази акцелерације најбољи предлози пројеката ће се даље разрађивати у конкретна 

решења и пројекте. Од подносилаца пријава се очекује да докажу да могу да реализују 

своје пројекте, израдом пројектне документације и финализовањем финансијске 

конструкције. У овој фази, УНДП и Министарство заштите животне средине користиће 

“Акцелератор пројекта”. 

Акцелератор. Акцелератор је виртуелни радни простор и место где подносиоци пријава 

могу да добију техничку подршку и имаће могућност да детаљније разраде пројектне 

концепте, искористе услуге експерата и тестирају предложена решења. Ове услуге су 

бесплатне за чланове одабраних пројектних тимова. У оквиру акцелератора ће се 

организовати радионице и обуке, као и студијско путовање. 

Механизам за суфинансирање имплементације пројеката 

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за 

имплементацију (након завршетка фазе акцелерације), биће пружена могућност 

суфинансирања трошкова имплементације. Су-финансирање имплементације ће се 

остварити кроз такозвани механизам „Уговор по учинку“ (Performance - Based Payments 

Agreements). Критеријуми предвиђени овим конкурсом узимају у обзир напредак остварен 

током фазе акцелерације, обезбеђена финансијска средства, комплетну пројектну 

документацију и имовинско-правне односе, одрживост и додату вредност пројекта. Су-

финансирање пројеката ће бити финализовано у току фазе имплементације пројеката. 

Износи појединачних грантова зависиће од инвестиционе вредности пројекта: 

Инвестициона вредност пројекта Појединачни грант 

Мали пројекти (до USD 100.000) до USD 50.000 

Средњи пројекти (USD 100.000 – USD 1 mil) до USD 100.000 

Велики пројекти (инвестициона вредност 
преко USD 1 mil) 

максимално USD 200.000 
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* Број финалиста, односно пројеката одабраних за имплементацију, као и износи 

појединачних грантова могу бити повећани у зависности од расположивости додатних 

финансијских средстава. 

Бесповратна средства за суфинансирање импленментације биће исплаћени у складу са 

договореним планом имплементације сваке фазе сваког појединачног пројекта. Пројекти 

ће се сматрати завршеним тек када сама инвестиција буде у функцији/оперативна (нпр. 

након издавања употребне дозволе или у тренутку када бизнис план постане оперативан); 

 

ФАЗА 3: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Од 1. октобра 2020. године до 30. септембра 2021. године 

У фази имплементације финалисти своје идеје треба да преточе у акцију, остварени 

напредак на овом плану ће бити праћен, да би на крају целог процеса био одабран 

добитник финалне награде. У овој фази се пажња првенствено посвећује успешној 

имплементацији и доказима о резултатима. На самом почетку треће фазе, биће 

организовано окупљање свих финалиста да би се обезбедило разумевање очекивања у 

фази имплементације. По потреби, пројектни тим може и да размотри пружање подршке 

свим финалистима у организацији догађаја којим ће бити обележен почетак активности, уз 

укључивање циљних локалних заједница/корисника. Имплементација пројекта мора да 

буде завршена најкасније до 30. септембра 2021. године.  

 

ФАЗА 4: ПРАЋЕЊА И ИЗВЕШТАВАЊА  

Фаза праћења и извештавања трајаће најмање 2 месеци. Овај временски рок биће узет у 

обзир приликом оцењивања и одабира финалиста. Биће организоване теренске посете, уз 

учешће пројектних тимова и чланова комисије, или најмање једна посета која ће се 

поклопити са завршним извештајем финалиста. По потреби, биће успостављен нови 

механизам за праћење смањења емисија ГХГ, уколико већ постојећи механизми нису 

погодни за одређене пројекте. Поред тога, може да буде успостављен и систем праћења и 

извештања у реалном времену, или кроз постојећи систем отворених података. 

Сви финалисти ће имати прилику да представе своје пројекте на завршној конференцији 

пројекта. Овај догађај ће бити организован за све учеснике и партнере на пројектима, 

укључујући и све организације и локалне самоуправе које би евентуално желеле да 

репликују пројекат. Током процеса имплементације и евауације биће снимљен 

документарни филм који ће промовисати користи од сваког појединачног пројекта и 

показати вредност иновација и укључивања локалних заједница.  

Најуспешнијим пројектима и тимовима ће бити додељено посебно признање 
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КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ? 

  

  

Провери да ли 
задовољаваш 
услове јавног 

позива и који су 
критеријуми 
оцењивања 

Преузми 
апликациони 

формулар 

Попуни пријаву и 
поднеси је 

електронским 
путем 

Пошаљи пријаву 

 

Апликационе пријаве морају бити поднете електронским путем преко интернет странице 

пројекта: http://inovacije.klimatskepromene.rs  

до 22.04.2020.г. до 17 часова.  

  

http://inovacije.klimatskepromene.rs/
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Апликациони формулар 
 

Апликациони формулар за учешће у јавном позиву „Изазов за управљање био-отпадом“ 

Пријава се попуњава на српском а сажети приказ предлога пројекта мора бити описан на оба језика, 

српском и енглеском. Важно је да прецизно и јасно одговорите на сва питања. Приликом 

попуњавања обрасца пријаве, водите рачуна да је простор за одговор на нека питања ограничен, и 

да је то јасно назначено. 

Пријаве се подносе преко Интернет платформе која је доступна на следећој Интернет страници: 

http://inovacije.klimatskepromene.rs. 

Молимо да уз пријаву приложите и следећа документа: 

 Копија Извода из регистра привредних субјеката/предузетника/удружења, која није старија 

од десет дана пре дана подношења пријаве. 

 Доказ о претходном искуству у релевантним секторима (списак реализованих пројеката, 

уколико је применљиво), 

 Списак препорука и појединачни CV, како за носиоца пројекта тако и за чланове тима (остале 

учеснике-подносиоце пријаве), 

 Нацрт споразума о партнерству (уколико је применљиво), 

 Изјава о прихватању обавезе суфинансирања. 

Важно: 
• Водите рачуна да коначну и комплетну верзију пријаве поднесете пре истека 

утврђеног рока.  
• Образац пријаве садржи специфична поља и важно је да их сва попуните. Ако било 

које поље остане непопуњено, пријава ће бити одбачена. 
• Приликом попуњавања обрасца, узмите у обзир релевантне критеријуме за 

оцењивање! 

 

Детаљи пријаве 

Назив Унесите пун назив пројекта 

Трајање пројекта (у месецима) 

Главни носилац пријаве 

Назив главног подносиоца пријаве Навести пун регистрован назив главног подносиоца 
пријаве пројекта, матични и порески 
идентификациони број, адресу седишта, улица и број, 
поштански број и место. 
Име и презиме, JMBG Законског заступника. 

Контакт подаци главног подносиоца 
пријаве 

Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил 
адресу и број телефона особе за контакт 

Интернет страна  

http://inovacije.klimatskepromene.rs/
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Искуство, вештине и стручно знање 
(носиоца пројекта и његових 
запослених) 

 

Остали подносиоци пријаве (уколико је применљиво) 

Назив подносиоца пријаве Навести пун назив, тип организације/институције, 
матични и порески идентификациони број, адресу 
седишта, улица и број, поштански број и место. 

Особа за контакт Навести пуно име, адресу, поштански број, е-маил 
адресу и број телефона особе за контакт 

Интернет страна  

Улога и додатна вредност 
подносиоца пријаве (искуство, 
вештине и стручност 
организације/институције и 
запослених) 

 

Претходно искуство у заједничким 
активностима (уколико постоји) 

 

Кратак опис пројектне идеје 

Молимо вас да дате кратак опис 
предлога пројекта, укључујући оквир 
и циљ/еве пројекта 

У оквиру кратког описа пројектне идеје потребно је 
дати довољно информација из којих се може видети 
јасно схватање изазова и општег циља јавног позива. 
Потребно је и јасно објаснити на који начин ће 
пројекат постићи свој/е циљ/еве.  
Сажети приказ може имати највише 300 речи (до 300 
речи на српском и до 300 речи на енглеском језику) 

Опис пројекта 

Детаљан опис пројекта Опште информације (општи подаци о подносиоцу 
пријаве, опис и карактеристике локалне самоуправе у 
којој ће пројекат бити спроведен, број запослених који 
ће се бавити проблемима у оквиру пројекта);    
 
Молимо вас опишите неке основне претпоставке на 
којима је заснована ваша пројектна идеја; 
 
Усклађеност са циљевима Јавног позива: У оквиру 
описа пројекта потребно је објаснити на који начин се 
предложени пројекат бави решавањем изазова 
дефинисаних у оквиру овог јавног позива; 
 
На који начин ће предложена идеја пружити решење 
за одређени проблем? 
 
План одрживости  (опис) 
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Детаљи пројекта 

Који приступ (технички, технолошки, 
пословни модел, итд.) ће бити 
примењен и на који начин ће се 
управљати пројектом? 

Молимо вас опишите приступ (технички, технолошки, 
пословни модел, итд.) и методологију које ваш 
пројекат има намеру да примени у решавању главног 
изазова.  
 
Опишите због чега су тај приступ и методологија 
најподеснији за пројекат и проблеме који се желе 
решити и у ком погледу је тај пројекат иновативан. 
 
Опишите план имплементације пројекта из кога ће се 
видети сложеност пројекта 
 
Опишите на који начин су обезбеђена довољна 
средства и да постоје довољни капацитети учесника за 
спровођење пројектне идеје. 
 

Шта је иновативно у вашем пројекту? Потребно је да подносиоци захтева размотре нека од 
ових питања: Који су то иновативни елементи 
предложене идеје? Да ли пројекат представља 
имплементацију неке постојеће идеје у новом 
оперативном окружењу, итд.? Зашто ће ваша 
иновација бити успешнија у решавању одређеног 
проблема у односу на неки други, стандарднији 
приступ? 

Који су ризици за успех пројекта и 
каква је стратегија пројекта у 
погледу управљања ризицима? 

Идентификујте главне ризике и неизвесности у 
погледу успешног извршења пројекта и како ће 
пројекат ублажио ове ризике.    

Да ли пријављени учесници у 
пројекту имају вештине и искуство  
да имплементирају предложени 
пројекат 

Опишите претходно имплементиране 
пројекте/активности у областима које су релевантне 
за овај јавни позив 
 
Објасните искуство и улогу чланова свог тима. 

Пројектне активности (укључујући 
рокове – динамику спровођења 
активности) 

Које су главне активности које ће подносиоци захтева 
морати да предузму у циљу имплементације 
предложене пројектне идеје, на који начин се 
предложени пројекат уклапа са вашим садашњим 
активностима, на који начин ће у активности бити 
укључена локална заједница? 
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Очекивани утицај и резултати   Опишите најважније утицаје и резултате пројекта; 
 
Објасните како ће пројекат утицати на смањење 
количине био отпада која се генерише и/или одлаже 
на депоније. Објасните начин на који ће пројекат 
имати ефекат на смањење емисија гасова са ефектом 
стаклене баште (ГХГ). Какав је потенцијал 
предложеног пројекта у погледу смањења ГХГ и који 
су просечни трошкови смањења емисије ГХГ према 
предложеном пројекту? 
 
На који начин ћете измерити утицај/е пројекта 
(количине отпада које се не генеришу/ не депонују и 
сходно томе смањења емисија ГХГ)? 
 
На који начин предложено решење решава 
приоритете на националном и локалном нивоу? 
 
На који начин ће пројекат утицати на функционисање 
локалне самоуправе, и које би биле економске, 
социјалне и еколошке користи имплементације 
пројекта? 
 
Ко су корисници пројекта, на који начин ће пројекат 
утицати на њих и како ће они бити укључени у 
пројекат? 
 
На који начин ће пројекат утицати на рањиве групе 
(млади, жене, маргинализоване групе)? 

Родни приступ Објасните приступ за укључивање родне перспективе, 
уз уважавање комплементарних улога жена и 
мушкараца, у циљу постизања родне равноправности. 

Очекивани буџет пројекта Назначите очекиване пројектне трошкове (у складу са  
планираним активностима и коначним циљем); 
 
Јасно прикажите допринос пројектних партнера; 
 
На који начин ће бити осигурана средства за 
реализацију пројекта (наведите изворе, структуру и 
сву документацију којом се ово доказује)?? 
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_________________________ 

Потпис  

 

У ____________, датум  
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Критеријум за евалуацију Пројектних идеја  

Критеријум Максималан 
број бодова 

Опис 

Идеја 10 Да ли су циљеви пројекта и очекивани резултати јасни, 
релевантни, иновативни и јасно дефинисани?  
 
Да ли су размотрени сви аспекти управљања био-отпадом 
(прикупљање, транспорт и третман) и/или хијерархије 
(спречавање, смањење или искоришћење). 

Управљање 
пројектом  

10 Да ли подносилац пријаве поседују релевантне вештине, 
стручност, искуство и ресурсе за успешну имплементацију 
пројекта у предвиђеном року?  
 
Детаљно објашњење релевантног искуства предложеног 
тима.  
 
Комплементарност учесника/партнера и степен до кога 
конзорцијум у целости има потребна знања. (уколико има 
више подносиоца);. 

Ефикасност и 
усклађеност 
предложених 
резултата и 
активности  

20 Да ли су предложене активности и начини спровођења 
пројекта јасни, кохерентни и адекватни за постизање циљева 
пројекта и очекиваних резултата? 
Да ли су предложене активности и њихов обим релевантне и 
изводљиве? 

Иновативност  20 Колико је предлог иновативан (која је иновативна вредност 
предложеног решења у Србији)? Да ли су концепт, 
технологија или приступ јасно описани? 
 
Бодоваће се и могућност имплементације у оквиру 
временског периода трајања изазова. 

Утицај пројекта 20 Колико се очекује смањење количине био-отпада које ће се 
генерисати или одложити? Колико је очекивано смањење 
емисија ГХГ и колика је просечна цена смањења емисија ГХГ 
према предложеној пројектној идеји?  
 
Колика је економичност предложеног решења (узимајући у 
обзир и смањење емисије ГХГ и пратеће економске, 
финансијске, социјалне и еколошке користи)?  
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На који начин се предложено решење бави приоритетима на 
националном и локалном нивоу? На који начин се 
предложено решење бави темама изазова и како се тим 
решењем у први план ставља утицај на младе, жене и/или 
маргинализоване групе? 

Одрживост и  10 Да ли пројекат има потенцијал да се даље развија и да га 
примене друге заинтересоване стране у Србији? 
 

Буџет пројекта 10 Да ли су пројектни трошкови реални, односно да ли 
планирани трошкова одговарају предложеним активностима 
и циљевима?  
 
Евентуалне обезбеђено су-финансирање за имплементацију 
пилот пројекта биће додатно бодовано. 
 

Укупно 100  
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КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

За више информација погледајте: 

http://inovacije.klimatskepromene.rs/izazov-bio-otpada/ 

 

 

Уколико имате додатна питања можете нас контактирати на:  

inovativnaresenja@klimatskepromene.rs 

тел: +381 11 2856571 

http://inovacije.klimatskepromene.rs/izazov-bio-otpada/

