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Београд

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса
за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног
одлагања отпада и уклањање у 2022. години и за оцењивање пројеката пријављених на
јавни конкурс, образована решењем државног секретара, број: 401-00-54/1/2022-03 од
14. фебруара 2022. године, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава
за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и
уклањање 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 ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И
УКЛАЊАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

I
Министарство заштите животне средине је дана 14. фебруара 2022. године
расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката
превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години, који обухватају
активности у вези са пружањем подршке јединицама локалних у спречавању нелегалног
депоновања отпада и превенцији настајања нових дивљих депонија.
На Јавни конкурс пристигло је укупно 86 пријавa.
Средства Министарства заштите животне средине Републике Србије у складу са
Јавним конкурсом, додељују се јединицама локалних самоуправа на следећи начин:

Редни
број

1

2

3
4

Јединица
локалне
самоуправе
или градска
општина

Град Кикинда
Град
Крушевац

Општина Рума
Град Нови Сад

5

Град
Смедерево

6

Општина
Владимирци

7

8
9

Општина
Бојник

Град Суботица
Општина
Сокобања

10

Општина
Кучево

11

Општина
Ћуприја

12

13
14

Општина Љиг
Град
Крагујевац
Општина
Жабаљ

Назив пројекта

Уклањање отпада на
сметлишту у насељеном
месту Мокрин
Превенција нелегалног
одлагања отпада и уклањање
у 2022. години на територији
града Крушевца
Санација и уклањање отпада
са дивљих депонија у
насељеним местима
Краљевци, Добринци и
Платичево
Уклањање нелегалне
депоније у насељу Футог
Уклањање дивљих депонија
на територији Града
Смедерева
Санација, затварање и
рекултивација несанитарне
депоније у Дебрцу
Уклањање нелегалних
депонија и превенција
нелегалног одлагања отпада
Превенција стварања и
уклањање дивљих депонија
на територији града
Суботице у 2022. години
Уклањање дивљих депонија
у Сокобањи у 2022. години
Пројекат превенције
нелегалног одлагања отпада
и уклањање у 2022. години
на територији општине
Кучево
Уклањање дивљих депонија
на територији општине
Ћуприја
Уклањање дивљих депонија
са територије општине Љиг
Заједничким снагама против
дивљих депонија у
Крагујевцу
Пројекат санације и
рекултивације дивље

Средства
тражена од
Министарства
заштите
животне
средине

Одобрена
средства од
стране
Министарства
заштите
животне
средине
3.500.000,00

4.800.000,00
2.000.000,00

3.221.586,72
7.000.000,00

13.496.140,00
3.939.939,20
3.939.939,20
4.000.000,00
5.852.837,76
2.000.000,00
2.476.800,00
1.500.000,00
1.921.386,52
2.500.000,00

3.217.956,31
903.312,00
903.312,00
3.500.000,00

5.340.000,00
3.000.000,00
5.147.906,40
1.500.000,00
2.416.047,36
1.145.760,00
1.145.760,00
2.034.400,00
2.034.400,00
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20

21
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23

24

25

26

27
28

29

30

депоније у Чуругу
Превенција нелегалног
одлагања отпада и уклањање
депонија на територији
Општина Кула општине Кула - 1. фаза
Град Ниш
Зелено и чисто
Уклањање и санација дивље
Општина
депоније Сремски
Пећинци
Михаљевци
Уклањање 11 дивљих
депонија на територији
Општина Кнић општине Кнић
Чишћење и санација
постојећих дивљих депонија
Општина
на територији општине
Рековац
Рековац
Уклањање дивљих депонија
Општина
на територији општине
Пландиште
Пландиште 2022. године
Уклањање несанитарних
Општина
сметлишта у насељима Међа
Житиште
и Торак
Општина
Лебане
Парк превенције
Уклањање дивљих депонија
Град Вршац
на територији града Вршца
Превенција нелегалног
одлагања отпада и уклањање
дивљих депонија у насељима
Миљевић, Доња Крушевица,
Општина
Винци и Усије - Општина
Голубац
Голубац
Чишћење, уређење и
превенција настајања дивљих
депонија на територији
Општина Нова општине Нова Варош у 2022.
Варош
години
Пројекат уклањања дивље
депоније на територији
Град Зрењанин насељеног места Ботош
Уклањање и санација дивљих
Град
сметлишта на територији
Прокупље
града Прокупља
Општина
Уклањање дивље депоније у
Тител
насељеном месту Мошорин
Уклањање дивљих депонија
Општина Бела на територији општине Бела
Црква
Црква
Пројекат превенције
нелегалног одлагања отпада
Град Чачак
и уклањање у 2022. години
УКУПНО

4.000.000,00

7.999.000,00
7.434.662,24

5.000.000,00
999.600,00

999.600,00
2.000.000,00
2.612.800,00
1.200.000,00

1.200.000,00
1.482.100,00
1.482.100,00
2.900.000,00
2.900.000,00
2.000.000,00
3.143.038,00
4.500.000,00
8.651.093,24
1.500.000,00

1.500.000,00
2.150.000,00

2.150.000,00
2.748.672,00
2.748.672,00
1.902.960,00
1.902.960,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.934.552,60
3.934.552,60
2.658.704,20
4.736.239,60
80.000.000,00

II
Захтеви који нису узети у разматрање/вредновање, а у складу са напоменом
из члана 6. 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 Александровац је доставила захтев који се односи на превенцију
нелегалног одлагања отпада и уклањање на територији општине
Александровац. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 2.482.636,80 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Захтев за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката
превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години није
уредно попуњен, односно не садржи табелу која је саставни део обрасца
захтева, а која се односи на број катастарске парцеле, површину на којој се
реализује пројекат, планиран број депонија које се чисте у оквиру пројекта,
власника и корисника парцеле.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
2. Град Сремска Митровица је доставио захтев који се односи на превентивно
уклањање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља ради спречавања
стварања дивљих депонија. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 4.000.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз пријаву није достављено решење комуналног инспектора којим је
наложено уклањање депоније или други доказ у прилог неопходности
уклањања депоније, у складу са чланом 5. став 3. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
3. Општина Опово је доставила захтев који се односи на уклањање нелегално
одложеног отпада на дивљим депонијама на територији општине Опово.
Тражена средства од Министарства заштите животне средине износе
4.800.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:

1) Имајући у виду да је чланом 8. Јавног конкурса предвиђено да су јединице
локалних самоуправа у обавези да пројекте превенције нелегалног
одлагања отпада и уклањање реализују у сарадњи са локалним јавним
комуналним предузећем, а како је увидом у захтев и сву пратећу
конкурсну документацију утврђено да ће подносилац захтева за потребе
реализације пројекта извршити избор извођача радова, иста пријава није
узета у разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса.
4. Општина Лучани је доставила захтев који се односи на превенцију
нелегалног одлагања отпада и уклањање. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 2.473.724,49 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од
стране овлашћеног који садржи:
-пројектни задатак,
-циљеве пројекта,
-опис тренутног стања,
-попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
-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, увидом у захтев утврђено је да износ укупног
буџета пројекта наведен у поднетој пријави није добро израчунат,
односно не представља збир износа тражених средстава и висине удела
коју обезбеђује подносилац пријаве, те у складу са напоменама из члана
6. Јавног конкурса иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
5. Општина Коцељева је доставила захтев који се односи на чишћењe дивљих
депонија на територији општине Коцељева. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 2.000.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Пријава садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве, односно није могуће сагледати и утврдити степен
општег утицаја и значаја пројекта за животну средину, нити је могуће
вредновати исту према задатим критеријумима. Наиме, пројекат који је
подносилац доставио садржи недостатке, односно исти је оскудне
садржине, а поред тога и не садржи податке о планираној динамици
пројекта, а који је прописан чланом 5. став 1. Јавног конкурса.

Имајући у виду да достављени пројекат није у складу са чланом 5. Јавног
конкурса, и да исти садржи недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину пријаве, односно није могуће вредновати исту према
задатим критеријумима, у складу са напоменама из члана 6. Јавног
конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
6. Град Панчево је доставио захтев који се односи на чишћење дивљих
депонија на територији града Панчева. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 1.397.853,84 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од
стране овлашћеног лица који садржи:
-пројектни задатак,
-циљеве пројекта,
-опис тренутног стања,
-попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
-преглед радова и спецификацију трошкова,
-планирану динамику пројекта,
-прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
7. Општина Кладово је доставила захтев који се односи на превенцију
нелегалног одлагања отпада и уклањање на територији општине Кладово.
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, у захтеву пријаве достављена су два различита финансијска резимеа,
један у табели Финансијски резиме, други у табели Спецификација трошкова
у склопу захтева, у којима су наведени различити износи. У табели
Финансијски резиме, наведен је следећи износ: износ тражен од средстава
Министарства заштите животне средине: 5.623.400,00 динара. У табели
Спецификација трошкова наведен је следећи износ: износ тражен од
средстава Министарства заштите животне средине: 5.623.200,00 динара.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
8. Град Краљево је доставио захтев који се односи на превенцију и уклањање
дивљих депонија са територије града Краљева. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 1.692.517,54 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:

Имајући у виду да је чланом 2. 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 6. Јавног конкурса.
9. Општина Сјеница је доставила захтев који се односи на реализацију
пројекта уклањања дивљих депонија са подручја пештерске висоравни.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Пријава садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве, односно није могуће вредновати исту према задатим
критеријумима.
Наиме, у захтеву пријаве достављена су два различита финансијска резимеа,
један у табели Финансијски резиме, други у табели Спецификација трошкова,
у којима су наведени различити износи. У табели Финансијски резиме,
наведен је следећи износ: износ тражен од средстава Министарства заштите
животне средине: 1.411.466,00 динара. У табели Спецификација трошкова
наведен је следећи износ: износ тражен од средстава Министарства заштите
животне средине: 5.645.864,00 динара.
2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у складу са
чланом 5. став 2. Јавног конкурса.
3) Уз захтев није достављен пројекат прописане садржине потписан од стране
овлашћеног лица, у складу са чланом 5. став 1. Јавног конкурса.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
10. Општина Медвеђа је доставила захтев који се односи на чишћење нелегално
одложеног отпада са површина јавне намене. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 2.231.136,55 динара.
Имајући у виду да је чланом 2. 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 6. Јавног конкурса.
11. Општина Нови Кнежевац је доставила захтев који се односи на санацију и
ремедијацију постојећих несанитарних депонија - сметлишта у општини
Нови Кнежевац. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 2.047.864,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:

Захтев за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката
превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години није
уредно попуњен, односно не садржи податке који се односе на опис радова и
износе у табели Спецификација трошкова.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
12. Општина Сврљиг је доставила захтев који се односи на санацију депонија у
општини Сврљиг. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 8.711.070,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од
стране овлашћеног који садржи:
-пројектни задатак,
-циљеве пројекта,
-опис тренутног стања,
-попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
-преглед радова и спецификацију трошкова,
-планирану динамику пројекта,
-прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
13. Општина Димитровград је доставила захтев који се односи на чишћење
дивљих депонија у руралним деловима општине као подстицај развоја
туризма. Тражена средства од Министарства заштите животне средине
износе 700.000,00 динара.
Пријава садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве, односно није могуће вредновати исту према задатим
критеријумима. Наиме, увидом у захтев утврђено је да износ укупног буџета
пројекта не представља збир износа тражених средстава и висине удела коју
обезбеђује подносилац пријаве, те у складу са напоменама из члана 6. Јавног
конкурса иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
14. Општина Алексинац је доставила захтев који се односи на уклањање отпада
са сеоског сметлишта у насељу Прћиловица у циљу даљег спречавања
одлагања отпада на овој локацији. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 4.136.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 2. 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 16,66%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 6. Јавног конкурса.

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 финансијска резимеа, један у
захтеву пријаве, други у изјави о начину финансирања пројекта, у којима су
наведени различити износи. У захтеву пријаве, наведени су следећи износи:
износ тражен од средстава Министарства заштите животне средине:
827.200,00 динара; висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује
корисник средстава: 4.136.000,00 динара. У Изјави о начину финансирања
пројекта наведени су следећи износи: износ тражен од средстава
Министарства заштите животне средине: 4.136.000,00 динара; висина удела у
финансирању пројекта који обезбеђује корисник средстава: 827.200,00
динара.
15. Општина Варварин је доставила захтев захтев који се односи на уклањање
нелегално одложеног отпада и превенција поновног нелегалног одлагања.
Тражена средства од Министарства заштите животне средине износе
1.099.200,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
-пројектни задатак,
-циљеве пројекта,
-опис тренутног стања,
-попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
-преглед радова и спецификацију трошкова,
-планирану динамику пројекта,
-прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
16. Општина Косјерић је доставила захтев захтев који се односи на санацију
дивље депоније Тубићи. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 1.751.040,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
-пројектни задатак,
-циљеве пројекта,
-опис тренутног стања,
-попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
-преглед радова и спецификацију трошкова,
-планирану динамику пројекта,
-прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.

17. Општина Деспотовац је доставила захтев који се односи на уклањање
дивљих депонија на територији општине Деспотовац. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 2.559.826,31 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 2. 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 16,66%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 6. Јавног конкурса.
18. Општина Шид је доставила захтев захтев који се односи на санацију и
рекултивацију у КО Вашица. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 2.000.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
-пројектни задатак,
-циљеве пројекта,
-опис тренутног стања,
-попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
-преглед радова и спецификацију трошкова,
-планирану динамику пројекта,
-прилоге.
2) Уз пријаву није достављено решење комуналног инспектора којим је
наложено уклањање депоније или други доказ у прилог неопходности
уклањања депоније, у складу са чланом 5. став 3. Јавног конкурса.
3) Имајући у виду да је чланом 2. 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 16,66%, иста пријава није узета у разматрање/вредновање, у
складу са напоменама из члана 6. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
19. Општина Мерошина је доставила захтев захтев који се односи на уклањање
и превенцију дивљих депонија на територији општине Мерошина. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 4.000.000,00
динара.

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
20. Општина Свилајнац је доставила захтев који се односи на уклањање
дивљих депонија на територији општине Свилајнац. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 12.004.713,43 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 2. 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 16,66%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 6. Јавног конкурса.
21. Општина Босилеград је доставила захтев који се односи на уклањање
отпада са дивљих депонија. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 1.668.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у
складу са чланом 5. став 2. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.

22. Општина Мали Зворник је доставила захтев који се односи на уклањање
нелегалних депонија на територији општине Мали Зворник. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 2.400.000,00
динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен пројекат прописане садржине потписан од
стране овлашћеног лица, у складу са чланом 5. став 1. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
23. Град Ваљево је доставио захтев који се односи на уклањање дивљих
депонија на територији Града Ваљева. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 662.400,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
24. Општина Блаце је доставила захтев који се односи на санацију дивљих
депонија на јавним површинама на територији општине Блаце. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 4.430.419,34
динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Имајући у виду да је чланом 2. 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 16,66%, иста пријава није узета у
разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 6. Јавног конкурса.
25. Град Пожаревац је доставио захтев који се односи на уклањање и
превенцију нелегалног отпада на територији Града Пожаревца. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 8.808.318,40
динара.

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у
складу са чланом 5. став 2. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
26. Општина Мионица је доставила захтев који се односи на санацију дивљих
депонија на јавним површинама на територији општине Мионица. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 2.071.953,60
динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
27. Општина Велика Плана је доставила захтев који се односи на чишћење
депоније на КО Лозовик. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 7.000.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз пријаву није достављено решење комуналног инспектора којим је
наложено уклањање депоније или други доказ у прилог неопходности
уклањања депоније, у складу са чланом 5. став 3. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.

28. Град Шабац је доставио захтев који се односи на уклањање дивљих депонија
на територији града Шапца. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 3.718.114,00 динара.
Увидом у захтев, утврђени су следећи недостаци:
Пријава је неуредна будући да је достављен пројекат који није комплетно
попуњен у складу са чланом 5. став 1. Јавног конкурса, односно није
потписан од стране овлашћеног лица.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
29. Град Лесковац је доставио захтев који се односи на чишћење 13 локација
дивљих депонија на територији града Лесковца. Тражена средства од
Министарства заштите животне средине износе 3.910.200,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у складу са
чланом 5. став 2. Јавног конкурса.;
2) Уз пријаву није достављено решење комуналног инспектора којим је
наложено уклањање депоније или други доказ у прилог неопходности
уклањања депоније, у складу са чланом 5. став 3. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
30. Општина Житорађа је доставила захтев који се односи на санацију дивљих
депонија. Тражена средства од Министарства заштите животне средине
износе 6.447.500,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у
складу са чланом 5. став 2. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана
6.Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.

31. Град Ужице је доставио захтев који се односи на чишћење нелегално
одложеног отпада. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 2.400.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Имајући у виду да је чланом 8. Јавног конкурса предвиђено да су јединице
локалних самоуправа у обавези да пројекте превенције нелегалног
одлагања отпада и уклањање реализују у сарадњи са локалним јавним
комуналним предузећем, а како је увидом у захтев и сву пратећу
конкурсну документацију утврђено да ће подносилац захтева за потребе
реализације пројекта извршити избор извођача радова, иста пријава није
узета у разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса. Осим тога, у пријави је наведено да ће локално јавно
комунално предузеће предузети активности у оквиру редовних радова
сакупљања отпада из челичних кошева које одлаже становништво, што
није у складу са одредбама овог јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
32. Општина Ражањ је доставила захтев који се односи на уклањање дивљих
депонија на територији општине Ражањ. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 575.356,80 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Захтев за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката
превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години није
уредно попуњен, односно не садржи попуњене све критеријуме и мерила за
класификацију пројекта, а за које је у Обрасцу захтева наглашено да их
попуњава подносилац захтева.
Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
33. Општина Сурдулица је доставила захтев који се односи на уклањање отпада
са шест дивљих депонија. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 1.596.480,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,

-

прилоге.

2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у
складу са чланом 5. став 2. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана
6.Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
34. Општина Куршумлија доставила је захтев који се односи на превенцију
нелегалног одлагања отпада и уклањање. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 1.826.970,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз захтев није достављен пројекат прописане садржине потписан од
стране овлашћеног лица, у складу са чланом 5. став 1. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
35. Општина Брус је доставила захтев који се односи на уклањање дивљих
депонија на територији општине Брус. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 5.423.911,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
2) Имајући у виду да је чланом 2. 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 6. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
36. Општина Темерин је доставила захтев који се односи на чишћење дивљих
депонија и превенција непрописног одлагања отпада у општини Темерин.
Тражена средства од Министарства заштите животне средине износе
4.807.164,91 динара.

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
37. Град Пирот је доставио захтев који се односи на чишћење дивљих депонија
на подручју града Пирота. Тражена средства од Министарства заштите
животне средине износе 4.732.070,40 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6. Јавног
конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање
38. Град Сомбор је доставио захтев који се односи на уклањање и транспорт
отпада са дивље депоније у Кљајићеву. Тражена средства од Министарства
заштите животне средине износе 4.000.000,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:
Уз пријаву није достављено решење комуналног инспектора којим је
наложено уклањање депоније или други доказ у прилог неопходности
уклањања депоније, у складу са чланом 5. став 3. Јавног конкурса.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање
39. Општина Рача је доставила захтев који се односи на чишћење дивље
депоније у Бошњану. Тражена средства од Министарства заштите животне
средине износе 1.813.680,00 динара.
У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци:

1) Уз захтев није достављен пројекат прописане садржине потписан од
стране овлашћеног лица, у складу са чланом 5. став 1. Јавног конкурса.
2) Уз захтев није достављена изјава о начину финансирања пројекта у
складу са чланом 5. став 2. Јавног конкурса.
У складу са напоменама из члана 6. Јавног конкурса иста пријава није узета у
разматрање/вредновање.
40. Општина Параћин је доставила захтев који се односи на уклањање
непрописно одложеног отпада на територији општине Параћин. Тражена
средства од Министарства заштите животне средине износе 2.027.197,232
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 финансијска резимеа, један у
захтеву пријаве, други у изјави о начину финансирања пројекта, у којима су
наведени различити износи. У захтеву пријаве, наведен је следећи износ:
висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује корисник средстава:
506.799,308 динара. У Изјави о начину финансирања пројекта наведен је
следећи износ: висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује
корисник средстава: 465.276,60 динара.
Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6.
Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.
41. Град Београд је доставио захтев за чишћење и уклањање нелегалног отпада
на територији града Београда.
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 је достављено пет различитих пријава на јавни конкурс.
Уз захтеве није достављен наративни опис пројекта потписан од стране
овлашћеног лица који садржи:
- пројектни задатак,
- циљеве пројекта,
- опис тренутног стања,
- попис и опис радова и активности у циљу спровођења
пројекта,
- преглед радова и спецификацију трошкова,
- планирану динамику пројекта,
- прилоге.

Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6. Јавног
конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање.

III
Имајући у виду да је чланом 2. Јавног конкурса предвиђено да су укупна
расположива средства за реализацију овог јавног конкурса обезбеђена у износу од
80.000.000,00 динара (словима: осамдесетмилионадинара), у складу са чланом 8. Закона
о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РСˮ, број 110/21),
Раздео 25, Глава 25.0-Министарство заштите животне средине, Програм 0406Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним
производима, функција 560-Заштита животне средине некласификована на другом
месту, Програмска активност/Пројекат 4015-Превенција нелегалног одлагања отпада и
уклањање, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, а да су
иста средства утрошена закључно са пријавом учесника Јавног конкурса под редним
бројем 30, следећим учесницима Јавног конкурса средства нису могла бити додељена:
1. Општина Тутин
2. Општина Пријепоље
3. Град Зајечар
4. Општина Бољевац
5. Општина Бујановац
6. Општина Ћићевац
7. Град Нови Пазар
8. Општина Горњи Милановац
9. Општина Беочин
10. Општина Врњачка Бања
11. Град Врање
12. Општина Бабушница
13. Општина Ариље
14. Општина Нови Бечеј
15. Општина Сента

IV
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.

V
Учесници Јавног конкурса могу поднети примедбу на Прелиминарну ранг листу
Комисији за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање
реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022.
години и за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс, електронском поштом
на адресу konkurs.deponije@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“.

