
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за 

доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите 

земљишта као природног ресурса у 2022. години и за оцењивање пројеката пријављених 

на јавни конкурс, образована решењем државног секретара, број: 401-00-55/1/22-03 од 

20. јануарa 2022. године, на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за 

суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног 

ресурса 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 ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ 

РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

 

I 

 

Министарство заштите животне средине је дана 21. јануара 2022. године 

расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката 

очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години, у циљу спречавања 

или отклањања штетних промена у земљишту које могу настати као последица 

ерозионих процеса, клизишта, одрона, крчења шума, удеса и др. дефинисаних законом о 

заштити земљишта и примена мера у циљу очувања, санације и ремедијације земљишта. 

 

На Јавни конкурс пристигло је укупно 34 пријава.  

 

Средства Министарства заштите животне средине Републике Србије у складу са 

Јавним конкурсом, додељују се јединицама локалних самоуправа на следећи начин: 

 

 

 

 

 

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 401-00-55/5/22-03 

Датум: 6. април 2022. године 

Немањина 22-26 

Београд 

 



 

Редни 

број 

Јединица локалне 

самоуправе  
Назив пројекта 

Средства 

тражена од 

Министарства 

заштите 

животне 

средине 

Одобрена 

средства од 

стране 

Министарства 

заштите 

животне 

средине 

1 
 

Град Ужице 

Инфраструктурно 

унапређење и 

очување земљишта 

на планини Тара 

8.629.440,00 7.629.440,00 

2 Град Прокупље 

Адаптација и 

санација трим 

стазе на брду 

Хисар у Прокупљу 

7.123.392,95 7.123.392,00 

3 Град Кикинда 

Рекултивација 

деградираног 

земљишта Трстик 

– Мочвара у 

градској зони 

Кикинде 

8.847.148,86 8.847.148,00 

4 Град Ваљево 

Смањење загађења 

земљишта 

насталог услед 

емисија од дивљих 

депонија 

изградњом еко-

паркића 

7.200.126,72 5.000.126,00 

5 Општина Блаце 

Санација и 

уређење локација 

на јавним 

површинама на 

територији 

Општине Блаце 

ради спречавања 

штетног утицаја на 

квалитет 

земљишта 

5.068.406,40 3.615.390,00 

6 Град Нови Сад 

Истражно-

експлоатациони 

бунаросечи БМП-1 

на локалитету 

Булевар Михаила 

Пупина у Новом 

Саду 

35.000.000,00 35.000.000,00 

7 Oпштина Осечина 

Изградња дечјег 

игралишта 

''Двориште среће'' 

2.445.748,80 2.445.748,00 

8 Општина Кула 

Унапређење, 

очување и заштита 

земљишта у 

2.991.832,00 2.991.832,00 



централном делу 

насељеног места 

Липар 

9 Општина Трстеник 

Чишћење 

инфилтрационих 

језера (1 и 2) и 

заложнице на 

извору ''Старо 

корито'' у 

Трстенику – фаза 4 

санација 

пропуштања воде 

из неуређене баре 

у таложницу 

704.256,00 704.256,00 

10 Општина Неготин 
Пејзажно уређење 

парка 
3.007.344,00 3.007.344,00 

11 Општина Бабушница 

Отклањање 

штетних промена у 

земљишту, чување 

површине и 

функције 

земљишта на 

територији 

општине 

Бабушница 

4.281.600,00 4.281.600,00 

12 Општина Владимирци 

Уређење простора 

у парковску 

површину – етно 

парк 

4.507.800,00 4.507.800,00 

13 Општина Љиг 

Пројекат извођења 

субхоризонталног 

експлоатационог 

бунара 

6.158.520,00 6.158.520,00 

14 Општина Бољевац 

Претварање 

депоније у дечији 

рекреативни парк 

15.622.473,06 8.687.400,00 

                   УКУПНО   

 

99.999.996,00 

 

 

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 Мали Зворник је доставила захтев који се односи на регулацију 

Боринске реке. Тражена средства од Министарства заштите животне средине 

износе 15.631.032,19 динара. 



 

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци: 

 

Уз захтев није достављен пројекат прописане садржине потписан од стране 

овлашћеног и одговорног 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. 

 

 

2. Општина Велико Градиште је доставила захтев који се односи на израду 

пројектно-техничке документације за санацију и ремедијацију несанитарне 

депоније Пожежено. Тражена средства од Министарства заштите животне 

средине износе 12.000.000,00 динара. 

 

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци: 

 

Чланом 2. став 4. Јавног конкурса прописано је да су неприхватљиви 

трошкови, трошкови активности на припреми предлога пројекта, трошкови 

настали пре потписивања уговора, грађевински радови, као и други радови 

који који нису неопходни у циљу реализације предметног пројекта, ставке 

које се већ финансирају из других јавних извора (Републике, Аутономне 

покрајине). Увидом у пројекат, изјаву о начину финансирања и 

спецификацију трошкова овог подносиоца, утврђено је да би средства била 

опредељена и за израду елабората геотехничких истраживања у износу од 

400.000,00 динара, израду генералног пројекта са истражним радовима 

износу од 7.200.000,00 динара, израду идејног решења у износу од 400.000,00 

динара, израду идејног пројекта у износу од 1.600.000,00 динара, као и израду 

пројекта за извођење у износу од 2.400.000,00 динара, што није у складу са 

претходно поменутом одредбом 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 Зубин Поток је доставила захтев који се односи на геомеханичко 

испитивање стања и узорка клизишта у Општини Зубин Поток и израду 

пројектно-техничке документације у циљу обезбеђивања клизишта које 

угрожава регионални водовод и телекомуникациону инфраструктуру 

северног дела Косова и Метохије. Тражена средства од Министарства 

заштите животне средине износе 3.000.000,00 динара. 

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци: 

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 циљеве пројекта, као ни планирану динамику пројекта, а што је 

прописано 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. 

 

4. Општина Пријепоље је доставила захтев који се односи на идентификацију 

ерозионих подручија као део система заштите животне средине на територији 

Општине Пријепоље. Тражена средства од Министарства заштите животне 

средине износе 2.232.000,00 динара.  

 

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци: 

 

Чланом 2. став 4. Јавног конкурса прописано је да су неприхватљиви 

трошкови, трошкови активности на припреми предлога пројекта, трошкови 

настали пре потписивања уговора, грађевински радови, као и други радови 

који који нису неопходни у циљу реализације предметног пројекта, ставке 

које се већ финансирају из других јавних извора (Републике, Аутономне 

покрајине). Увидом у пројекат, изјаву о начину финансирања и 

спецификацију трошкова овог подносиоца, утврђено је да би средства била 

опредељена и за израду пројекта у износу од 1.470.000,00 динара, као и 

израду завршног извештаја у износу од 282.000,00 динара, што није у складу 

са претходно поменутом одредбом јавног конкурса. 

Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6. 

Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање. 

 

5. Град Врање је доставио захтев који се односи на пројекат санације 

вишегодишњег хемијског загађења пољопривредног земљишта у зони корита 

Градске реке. Тражена средства од Министарства заштите животне средине 

износе 5.461.824,00 динара. 

 

       У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци: 

 

1) Уз захтев није достављен пројекат потписан од стране овлашћеног и 

одговорног лица који садржи: 

 - назив пројекта; 

 - 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 ни изјава о начину финансирања пројекта у 

складу са чланом 5. став 2. Јавног конкурса. 

3) Чланом 2. став 4. Јавног конкурса прописано је да су неприхватљиви 

трошкови, трошкови активности на припреми предлога пројекта, 

трошкови настали пре потписивања уговора, грађевински радови, као и 

други радови који који нису неопходни у циљу реализације предметног 

пројекта, ставке које се већ финансирају из других јавних извора 

(Републике, Аутономне покрајине). Увидом у пројекат, изјаву о начину 



финансирања и спецификацију трошкова овог подносиоца, утврђено је да 

би средства била опредељена и за израду Елаборат а о хемијском загађењу 

земљишта са препоруком у износу од 799.400,00 динара, затим израду 

пројекта за грађевинску дозволу санације вишегодишњег хемијског 

загађења пољопривредног земљишта у зони корита Градске реке у износу 

од 1.250.000,00 динара и израду пројекта за извођење санације 

вишегодишњег хемијског загађења пољопривредног земљишта у зони 

корита Градске реке у износу од 1.200.000,00 динара, што није у складу са 

претходно поменутом одредбом јавног конкурса. 

Имајући у виду све претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6. 

Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање. 

6. Град Врање је доставио захтев који се односи на озелењавање и уређење 

зелених површина зеленилом. Тражена средства од Министарства заштите 

животне средине износе 16.272.000,00 динара. 

 

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци: 

 

1) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране 

овлашћеног и одговорног лица који садржи: 

 - пројектни задатак, 

 - циљеве пројекта, 

 - опис тренутног стања, 

 - попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта, 

 - опис и врсту опреме која ће бити уграђена, односно реконструисана 

(уколико је применљиво), 

 - преглед радова и спецификацију трошкова, 

 - планирану динамику пројекта, 

 - прилоге. 

2) Уз захтев није достављена ни изјава о начину финансирања пројекта у 

складу са чланом 5. став 2. Јавног конкурса. 

3) 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 у 

захтеву пријаве, један који се односи на табелу финансијски резиме и 

други који се односи на спецификацију трошкова, у којима су 

наведени различити износи. У табели финансијски резиме наведени су 

следећи износи: износ укупног буџета пројекта: 20.340.000,00 динара; 

износ тражен од средстава Министарства заштите животне средине: 

16.272.000,00 динара; висина удела у финансирању пројекта који 

обезбеђује корисник средстава: 4.068.000,00 динара. У спецификацији 

трошкова наведени су следећи износи: износ укупног буџета пројекта: 

21.840.000,00 динара; износ тражен од средстава Министарства 

заштите животне средине: 17.460.000,00 динара; висина удела у 

финансирању пројекта који обезбеђује корисник средстава: 

4.368.000,00 динара.  

Имајући у виду претходно наведено, у складу са напоменама из члана 6. 

Јавног конкурса, иста пријава није узета у разматрање/вредновање. 



7. Општина Жабари је доставила захтев који се односи на санацију дивљих 

депонија и сметлишта на територији Општине Жабари. Тражена средства од 

Министарства заштите животне средине износе 24.210.000,00 динара.  

У поднетој пријави утврђени су следећи недостаци: 

1) 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. 

2) Уз захтев није достављен наративни опис пројекта потписан од стране 

овлашћеног и одговорног лица који садржи: 

- пројектни задатак, 

- циљеве пројекта, 

- опис тренутног стања, 

- попис и опис радова и активности у циљу спровођења пројекта, 

- опис и врсту опреме која ће бити уграђена, односно 

реконструисана (уколико је применљиво), 

- преглед радова и спецификацију трошкова, 

- планирану динамику пројекта, 

- прилоге. 

2) Пројекат који је подносилац доставио није у складу са одредбама овог 

јавног конкурса, односно чланом 2. Јавног конкурса којим је одређено да 

се наведена средства додељују јединицама локалних самоуправа за 

суфинансирање реализације пројеката у 2022. години, а који се односе на 

у спречавање или отклањање штетних промена у земљишту које могу 

настати као последица ерозионих процеса, клизишта, одрона, крчења 

шума, удеса и др. дефинисаних законом о заштити земљишта и примена 

мера у циљу очувања, санације и ремедијације земљишта. Како пројекат 

Општине Жабари, који се односи на санацију дивљих депонија и 

сметлишта није у складу са одредбама члана 2. Јавног конкурса, 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. 

8. Град Краљево је доставио захтев који се односи на израду катастра 

ерозионих подручја на територији Града Краљева и одређивање 

антиерозионих мера за евидентирана угрожена подручја. Тражена средства од 

Министарства заштите животне средине износе 2.864.000,00 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, 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. 

9. Општина Мионица је доставила захтев који се односи на пројекат изградње 

комплекса тениских терена. Тражена средства од Министарства заштите 

животне средине износе 12.201.247,804 динара.  

 

Пројекат који је подносилац доставио није у складу са одредбама овог јавног 

конкурса, односно чланом 2. Јавног конкурса којим је одређено да се наведена 

средства додељују јединицама локалних самоуправа за суфинансирање 

реализације пројеката у 2022. години, а који се односе на у спречавање или 

отклањање штетних промена у земљишту које могу настати као последица 

ерозионих процеса, клизишта, одрона, крчења шума, удеса и др. дефинисаних 

законом о заштити земљишта и примена мера у циљу очувања, санације и 

ремедијације земљишта. Како пројекат Општине Мионица, који се односи на 

изградњу комплекса тениских терена, није у складу са одредбама члана 2. 

Јавног конкурса, 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 

100.000.000,00 динара (словима: стомилионадинара), у складу са чланом 8. Закона о 

буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС", број 110/21) Раздео 

25, Глава 25.0-Министарство заштите животне средине, функција 560-Заштита животне 

средине некласификована на другом месту, Програм 0405-Заштита природе и климатске 

промене, Програмска активност/Пројекат 4009 - очување и заштита земљишта као 

природног ресурса 463-Трансфери осталим нивоима власти, а да су иста средства 

утрошена закључно са пријавом учесника Јавног конкурса под редним бројем 14, 

следећем учеснику Јавног конкурса средства нису могла бити додељена: 

1. Град Врање  - Пројекат санације клизишта у Улици Виноградска 

2. Град Ниш 

3. Град Смедерево 

4. Град Пирот 

5. Општина Прибој 

6. Град Зрењанин 

7. Град Београд  

8. Општина Голубац 

9. Град Шабац 

10. Општина Деспотовац 

11. Општина Ивањица 

 

 

 

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 е-

Управе. 

 



 

 

V 

 

Учесници Јавног конкурса могу поднети примедбу на Прелиминарну ранг листу 

Комисији за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање 

реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. 

години и за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс, електронском поштом 

на адресу konkurs.zemljiste@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“. 

mailto:konkurs.zemljiste@ekologija.gov.rs

