Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 401-00-58/5/22-03
Датум: 18. март 2022. године
Немањина 22-26
Београд
Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса
за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу
заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години и за оцењивање пројеката
пријављених на јавни конкурс, образована решењем државног секретара, број: 401-0058/1/22-03 од 20. јануарa 2022. године, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу
средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и
очувања предеоног диверзитета у 2022. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), а на
основу члана 12. Уредбе о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници
срeдстaвa, услoвима и нaчину рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумима и мeрилима зa
oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчину прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и
угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другим питaњима oд знaчaja зa дoдeљивaњe и
кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број
25/18), објављује
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ
ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА
ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2022. ГОДИНИ

I
Министарство заштите животне средине је дана 21. јануара 2022. године
расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката
пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години, у циљу
повећања пошумљености територије Републике Србије, а за доделу средстава за
суфинансирање набавке садница и извођење радова за пошумљавање земљишта
аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица
локалних самоуправа (градови и општине).
На Јавни конкурс пристигло је укупно 65 пријава.
Средства Министарства заштите животне средине Републике Србије у складу са
Јавним конкурсом, додељују се јединицама локалних самоуправа на следећи начин:

Редни
број

Јединица
локалне
самоуправе

1

Град Београд

2

Град Ваљево

3

4

5
6
7

8

9
10
11
12

Град Београд

Назив пројекта

Пошумљавање деградиране
површине са циљем
оплемењивања простора-ГО
Барајево
Пројектат пошумљавања
Града Ваљева 2022
Градска општина Стари Град
- Формирање дрвореда уз
обалу мајора Драгутина
Гавриловић и попуна
постојећег дрвореда у ул.
Венизелосова

Озелењавање зеленог појаса
на делу Шалиначке улице у
Смедереву
Главни пројекат замене
стабала дрвореда у Улици
Милоша Обреновића у
Град Београд Обреновцу
Пројекат пошумљавање Аде
Град Београд Хује на ГО Палилула
Пошумљавање клизалишта у
Град Београд насељу Мали Мокри Луг
Унапређење зеленила
новоизграђених приступних
саобраћајница у оквиру
стамбеног блока Југовићево
Град Нови Сад у Новом Саду - II део
Град
Смедерево

Пројекат пошумљавања
Град Чачак
"Зелени појас Чачка 2"
Пројекат реконструкције
зеленила Карађорђевог парка
Град Зрењанин у Зрењанину - фаза 1
Програм обнове и неге шума
Општина
на територији Општине
Зубин Поток Зубин поток
Пошумљавање на територији
Општина
Општине Стара Пазова у
Стара Пазова 2022. години

Средства
тражена од
Министарства
заштите
животне
средине

Одобрена
средства од
стране
Министарства
заштите
животне
средине

1.484.000,00

1.200.000,00

3.840.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.142.640,00

1.000.000,00

3.734.400,00

3.000.000,00

5.786.680,32

5.786.680,32

900.000,00

900.000,00

8.324.377,00

5.500.000,00

3.449.091,00

2.800.000,00

11.081.567,20

3.500.000,00

7.284.000,00

4.000.000,00

3.234.756,00

2.000.000,00

13

14

15

16

17
18
19
20
21

22
23

24

25

Пошумљавање деградираних
површина Вршца и
заштићеног подручја
Град Вршац
"Вршачке планине"
Пројекат формирања
ветрозаштитног појаса на
насипу на левој обали
нишавског кеја на деоници
узводно од градског
Град Пирот
купалишта у Пироту
Пројекат пошумљавања
Града Новог Пазара - предлог
Град Нови
пројекта "Зелена регулатива
Пазар
Новог Пазара"
Пројекат подизања
пољозаштитних појасева на
локацији КО Доњи Град
Град Суботица (Пачирски пут)
Пошумљавање јавних
зелених површина у
Брестовцу и у Спомен парку
у Лесковцу ( наставак
Град Лесковац реконструкције вегетације)
Пошумљавање јавне
Општина
површине у циљу заштите
Беочин
животне средине
Општина
Ћићевац
Ћићевац дише
Пошумљавање Спомен парк Град Зајечар шуме "Краљевица"
Пројекат пошумљавања и
унапређења постојећег стања
Општина Рума Парк-шуме Борковац
Пројекат садње дрворедних и
лишћарских садница у
оквиру новоформираних
саобраћајница и блоковског
Град
зеленила у стамбеном насељу
Крагујевац
у Крагујевцу
Озелењавање градског парка
Град Београд у Лазаревцу - површина 1
Пошумљавање деградираних
и еродираних земљишта на
подручју Општине Сента
применом нових технологија
Општина
ради заштите од еолске
Сента
ерозије
Пошумљавање деградираних
и еродираних земљишта уз
примену нових технологија,
Општина
ради заштите од еолске
Пландиште
ерозије и десертификације

2.258.661,00

1.000.000,00

1.401.200,00

1.212.200,00

7.889.222,60

7.528.000,00

2.552.003,84

2.000.000,00

2.389.997,40

2.000.000,00

301.200,00

301.200,00

1.362.664,00

200.000,00

3.934.600,80

1.000.000,00

7.994.400,00

7.500.000,00

1.024.324,84

734.000,00

3.998.895,00

3.000.000,00

2.718.773,20

2.000.000,00

1.899.700,40

600.000,00
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Повећање користи за
животну средину кроз урбано
Град Ниш
пошумљавање у Нишу
Озелењавање парковске
Општина
површине у тврђави
Кладово
Фетислам
Озелењавање улица и путних
Град Сремска праваца на територији Града
Митровица
Смедеревска Митровица
Подизање дрвореда на
Општина
подручју шеталишта Матова
Рашка
чесма
Пројекат пошумљавања јавне
површине централног
Општина
градског парка у Општини
Бабушница
Бабушница
Пројектно-техничка
документација подизање
ветрозаштитних појасева на
територији Општине Апатин
и пројекат пошумљавања
Општина
државног пољопривредног
Апатин
земљишта
Идејно решење пројекта
пејзажне архитектуре и
Општина
хортикултуре градског парка
Бачка Топола у Бачкој Тополи - 1 фаза
Пројекат унапређења
Општина
шумских засада у насељеном
Кучево
месту Кучево, фаза 1 и 2
Пројекат озелењавања дрвореди централног
градског језгра у Коцељеви пошумљавање у циљу
Општина
унапређења и заштите
Коцељева
животне средине
Унапређење предеоног
диверзитета у Општини
Општина
Србобран пошумљавањем
Србобран
деградираних површина
Озелењавање комплекса
Општина
спортског центра " Парк" у
Димитровград Димитровграду
Пројекат пошумљавања
подизањем ветрозаштитног
Град Сомбор појаса
Пројекат
озелењавања/пошумљавања
јавне градске зелене
Општина
површине Линијски парк у
Мионица
Мионици
Општина Ириг Пројекат пошумљавања

1.757.861,224

900.000,00

2.899.776,44

2,500.000,00

11.999.948,93

11.999.948,00

1.497.346,46

1.000.000,00

438.380,00

255.400,00

1.521.000,00

1.200.000,00

19.618.963,89

1.605.500,00

4.563.091,20

2.000.000,00

8.315.156,63

500.000,00

4.892.000,00

2.400.000,00

5.321.121,20

1.277.000,00

3.166.663,50

3.000.000,00

7.089.984,00

500.000,00

1.200.000,00

900,000,00

40

41
42

43

путног појаса и јавних
површина у насељеним
местима Општине Ириг
Кула - општина зеленила и за
Општина Кула будуће генерације
Озелењавање улица и
школских дворишта на
територији Општине
Сокобања у циљу
Општина
побољшања квалитета
Сокобања
животне средине
Садња аутохтоног високог
растиња на четири локације
Општина Бечеј на Општини Бечеј
Главни пројекат за изградњу
улице Западна трансверзала 1
у Шапцу са озелењавањем Град Шабац
фаза II
УКУПНО

3.192.960,00

2.500.000,00

10.018.479,36

1.600.000,00

4.061.098,56

1.600.000,00

3.600.000,00

500.000,00
99.999.928,32

II
Захтеви који нису узети у разматрање/вредновање, а у складу са напоменом
из члана 5. Јавног конкурса, којим је прописано да се неће разматрати/вредновати
пријаве које су неблаговремене, неуредне, непотпуне, које нису у складу са одредбама
Јавног конкурса и које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину пријаве или није могуће вредновати према задатим критеријумима, су
захтеви следећих учесника Јавног конкурса:
1. Општина Неготин је доставила пројекат који се односи на пошумљавање у
циљу заштите и очувања предеоног диверзитета на катастарским парцелама у
Општини Неготин. Подносилац пријаве није доставио неопходан образац
Захтева за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката
пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022.
години, са свим неопходним подацима, те у конкретном случају због овог
недостатка није било могуће утврдити стварну садржину пријаве, нити
установити износ тражен од Министарства заштите животне средине нити
исту вредност према задатим критеријумима.
Уз пријаву није достављена изјава о начину финансирања пројекта у складу
са чланом 4. став 2. Јавног конкурса.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
2. Општина Велико Градиште је доставила захтев који се односи на
пошумљавање деградираних површина или површина за које постоји
опасност од деградације аутохтоним врстама дрвећа у КО Печаница,
Општина Велико Градиште. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 1.500.000,00 динара.

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 1. Јавног конкурса предвиђено да се средства
која се додељују по овом јавном конкурсу утврђују у износу од највише 80%
оправданих трошкова, док преостали износ од најмање 20% трошкова сноси
корисник средстава, а како је увидом у захтев и сву пратећу конкурсну
документацију утврђено да је у истим наведено да је опредељени износ
сопствених средстава подносиоца пријаве 17,58%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 5. Јавног конкурса.
3. Општина Сечањ је доставила захтев који се односи на пошумљавање
Општине Сечањ. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 800.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Пријава је неуредна будући да је достављен образац Захтева за доделу
средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу
заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години који није
комплетно попуњен, односно није печатиран од стране овлашћеног лица.
2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у складу
са чланом 4. став 2. Јавног конкурса.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана
5. Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
4. Општина Бујановац је доставила захтев који се односи на реконструкцију
Реонског парка "Вртић" у Бујановцу и зелених површина у Бујановачкој
Бањи. Тражена средства од Министарства заштите животне средине износе
4.757.760,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Пријава садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве, односно није могуће вредновати исту према задатим
критеријумима.
Наиме, уз пријаву су достављена три различита финансијска резимеа, два у
захтеву пријаве, трећи у изјави о начину финансирања пројекта, у којима су
наведени различити износи. У изјави о начину финансирања пројекта
наведено да је износ укупног буџета пројекта 5.957.200,00 динара. У захтеву
пријаве, износ укупног буџета пројекта износи 5.947.200,00 динара. У
захтеву пријаве, потом је наведена још једна табела у којој су наведени
следећи износи: износ укупног буџета пројекта 1.500.000,00 динара; износ
тражен од средстава Министарства заштите животне средине: 1.200.000,00
динара; висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује корисник
средстава: 300.000,00 динара.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.

5. Општина Босилеград је доставила захтев који се односи на пошумљавање
Босилеграда. Тражена средства од Министарства заштите животне средине
износе 2.128.800,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Пријава садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве, односно није могуће вредновати исту према задатим
критеријумима.
Наиме, уз пријаву су достављена два различита износа укупног буџета
пројекта, један у захтеву пријаве, други у изјави о начину финансирања
пројекта. У изјави о начину финансирања пројекта наведено да је износ
укупног буџета пројекта 2.128.800,58 динара. У захтеву пријаве, износ
укупног буџета пројекта износи 2.128.800,00 динара.
Пријава је неуредна будући да је достављен пројекат који није комплетно
попуњен, односно није потписан од стране одговорног и овлашћеног лица.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
6. Општина Темерин је доставила захтев који се односи на подизаље
ветрозаштитних појасева на подручју Општине Темерин. Тражена средства
од Министарства заштите животне средине износе 2.900.929,60 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 1. Јавног конкурса предвиђено да се средства
која се додељују по овом јавном конкурсу утврђују у износу од највише 80%
оправданих трошкова, док преостали износ од најмање 20% трошкова сноси
корисник средстава, а како је увидом у захтев и сву пратећу конкурсну
документацију утврђено да је у истим наведено да је опредељени износ
сопствених средстава подносиоца пријаве 19,99%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 5. Јавног конкурса.
7. Град Крушевац је доставио захтев који се односи на пошумљавање градског
простора Парк шума - Багдала у Крушевцу. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 4.458.041,38 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 1. Јавног конкурса предвиђено да се средства
која се додељују по овом јавном конкурсу утврђују у износу од највише 80%
оправданих трошкова, док преостали износ од најмање 20% трошкова сноси
корисник средстава, а како је увидом у захтев и сву пратећу конкурсну
документацију утврђено да је у истим наведено да је опредељени износ
сопствених средстава подносиоца пријаве 19,99%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 5. Јавног конкурса.
8. Општина Смедеревска Паланка је доставила захтев који се односи на
формирање ветрозаштитног појаса. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 1.422.663,00 динара.

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 1. Јавног конкурса предвиђено да се средства
која се додељују по овом јавном конкурсу утврђују у износу од највише 80%
оправданих трошкова, док преостали износ од најмање 20% трошкова сноси
корисник средстава, а како је увидом у захтев и сву пратећу конкурсну
документацију утврђено да је у истим наведено да је опредељени износ
сопствених средстава подносиоца пријаве 19,99%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 5. Јавног конкурса.
9. Општина Житиште је доставила захтев који се односи на пошумљавање
јавних површина на територији Општине Житиште у циљу заштите животне
средине. Тражена средства од Министарства заштите животне средине износе
7.860.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Пријава је неуредна будући да је достављен пројекат који није комплетно
попуњен, односно није потписан од стране одговорног и овлашћеног лица.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
10. Општина Бајина Башта је доставила захтев који се односи на
пошумљавања дела главне улице у Бајиној Башти. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 1.646.400,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Пријава је неуредна будући да је достављен пројекат који није комплетно
попуњен, односно није потписан од стране одговорног и овлашћеног
лица.
2) У пријави коју је подносилац доставио, наведена је врста саднице која
нису у складу са чланом 1. став 2. Јавног конкурса којим је предвиђено да
се додељују средства за суфинансирање набавке садница и извођење
радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
11. Град Кикинда је доставио захтев који се односи на пројекат пејзажне
архитектуре и хортикултуре парка Бландаш у Кикинди - фаза 1. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 9.603.768,00
динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
У пријави коју је подносилац доставио, наведене су врста садница које нису у
складу са чланом 1. став 2. Јавног конкурса којим је предвиђено да се
додељују средства за суфинансирање набавке садница и извођење радова за
пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња.

Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
12. Општина Блаце је доставила захтев који се односи на пошумљавање јавних
површина као извора здравља грађана на територији насеља Блаце. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 4.370.353,152
динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
У пријави коју је подносилац доставио, наведене су врста садница које нису у
складу са чланом 1. став 2. Јавног конкурса којим је предвиђено да се
додељују средства за суфинансирање набавке садница и извођење радова за
пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
13. Општина Чајетина је доставила захтев који се односи на подизање шумског
заштитног појаса поред пута Златибор-Рудине. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 2.124.505,13 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Пријава је неуредна будући да је достављен образац захтева који није
комплетно попуњен, односно није наведена површина за пошумљавање.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
14. Општина Бачки Петровац је доставила захтев који се односи на
пошумљавање Општине Бачки Петровац. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 800.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
У пријави коју је подносилац доставио, наведене су врста садница које нису у
складу са чланом 1. став 2. Јавног конкурса којим је предвиђено да се
додељују средства за суфинансирање набавке садница и извођење радова за
пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
15. Удружење СУБНОР Вршац је доставило захтев који се односи на пројекат
Алеја ослободилаца. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 168.400,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Пријава подносиоца није у складу са одредбама Јавног конкурса будући да је
подносилац захтева удружење СУБНОР што није у складу са чланом 2. став
1. Јавног конкурса, којим је прописано да право на подношење захтева за

доделу средстава имају јединице локалних самоуправа (градови и општине)
на територији Републике Србије.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
16. Град Београд је доставио захтев који се односи на пошумљавање у циљу
заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години, површина које су у
систему редовних одржавања ЈКП "Зеленило Београд". Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 5.022.254,71 динар.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен пројекат прописане садржине потписан од
стране овлашћеног и одговорног лица, у складу са чланом 4. став 1. Јавног
конкурса.
2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у складу
са чланом 4. став 2. Јавног конкурса.
3) Пријава је неуредна будући да је достављен образац захтева који није
комплетно попуњен, односно није наведена површина за пошумљавање.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана
5. Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
17. Град Београд је доставио захтев који се односи на пошумљавање површина
ЈП Ада Циганлија. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 4.800.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у складу
са чланом 4. став 2. Јавног конкурса.
2) Пријава је неуредна будући да је достављен образац захтева који није
комплетно попуњен, односно није наведена површина за пошумљавање.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана
5. Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
18. Град Пирот је доставио захтев који се односи на формирање ветрозаштитног
појаса око фабрике "Tigar tyre". Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 553.210,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен пројекта пошумљавања, потписан од стране
овлашћеног и одговорног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис стања истраживаног подручја за пошумљавање,
- опис радова и активности на пошумљавању,
- извор врста садног материјала за пошумљавање,
- опис технике пошумљавања на третираној површини,
- мере за одржавање, неговање и заштиту пошумљених површина,
- преглед радова и спецификацију трошкова,

- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
19. Општина Трстеник је доставила захтев који се односи на пошумљавање
(озелењавање) јавних површина градске и приградске зоне. Тражена средства
од Министарства заштите животне средине износе 732.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен пројекта пошумљавања, потписан од стране
овлашћеног и одговорног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис стања истраживаног подручја за пошумљавање,
- опис радова и активности на пошумљавању,
- извор врста садног материјала за пошумљавање,
- опис технике пошумљавања на третираној површини,
- мере за одржавање, неговање и заштиту пошумљених површина,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
2) Пријава садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве, односно није могуће вредновати исту према задатим
критеријумима.
Наиме, уз захтев је достављена спецификација трошкова која је
непотпуна, односно наведени су износи само за позицију Информисање
грађана, управника стамбених јединица и представника основних школа у
пројекту, за шта су предвиђена укупна средства у износу од 108.000,00
динара, као и за позицију Видљивост пројекта, за коју су укупно
предвиђена средства у износу од 120.000,00 динара.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
20. Град Врање је доставио захтев који се односи на пејзажно архитектонско
уређење, подизање дрвореда и озелењавање кружних токова дуж
саобраћајнице у катастарској општини Бунушевац, Град Врање. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 8.528.668,61
динар.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 1. Јавног конкурса предвиђено да се средства
која се додељују по овом јавном конкурсу утврђују у износу од највише 80%
оправданих трошкова, док преостали износ од најмање 20% трошкова сноси
корисник средстава, а како је увидом у захтев и сву пратећу конкурсну
документацију утврђено да је у истим наведено да је опредељени износ
сопствених средстава подносиоца пријаве 19,99%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 5. Јавног конкурса.

Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
21. Општина Врњачка Бања је доставила захтев који се односи на
ревитализацију споменика природа "Паркови Врњачке Бање" фаза 2,
централни део парка испод купатила. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 13.432.193,83 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
У пријави коју је подносилац доставио, наведене су врсте садница које нису у
складу са чланом 1. став 2. Јавног конкурса којим је предвиђено да се
додељују средства за суфинансирање набавке садница и извођење радова за
пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
22. Град Врање је доставио захтев који се односи на формирање дрвореда
дивљих кестенова - Врањска Бања. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 35.952.960,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
У пријави коју је подносилац доставио, наведене су врста садница које нису у
складу са чланом 1. став 2. Јавног конкурса којим је предвиђено да се
додељују средства за суфинансирање набавке садница и извођење радова за
пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 5.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање

III
Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете захтеве и приложену
документацију, у периоду од три радна дана од дана објављивања прелиминарне ранг
листе на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу еУправе.
IV
Учесници Јавног конкурса могу поднети примедбу на Прелиминарну ранг листу
Комисији за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање
реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета
у 2022. години и за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс, електронском
поштом на адресу konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rs у року од осам дана од дана
објављивања Прелиминарне ранг листе на интернет страници Министарства заштите
животне средине, са назнаком: „Примедба на Прелиминарну ранг листу“.

