Република Србија
Министарство заштите животне средине
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09
и 99/11 – др. закони), чланом. 46. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени
гласник РС”, број 88/10 и 99/11 – др. закон, чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16 /18) и чланом 8. Закона о
буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19) раздео 25,
глава 25.2 Зелени фонд Републике Србије, функција 560, Програм 0404 Управљање
заштитом животне средине, програмска активност ПA 0012 Подршка пројектима
цивилног друштва у области заштите животне средине; економска класификација 481 –
дотације невладиним организацијама, Министарство заштите животне средине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

Предмет Конкурса је додела финансијских средстава за подршку пројектима цивилног
друштва у области заштите животне средине, који су од јавног интереса.
Општи циљ Јавног конкурса: Заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих
тема и области:
1. Заштита природе - еколошка мрежа и заштићена подручја;
2. Еколошко предузетништво – циркуларна економија;
3. Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине,
управљања отпадом и отпадним водама, стратешке процене и процене утицаја на
животну средину, заштите од загађења ваздуха и заштите од буке;
4. Климатске промене – ублажавање климатских промена (смањење емисија гасова са
ефектом стаклене баште) и/или прилагођавање на измењене климатске услове.
Детаљне информације о начину реализације наведених тема, области, циљева и
активности дате су у Смерницама за подносиоце предлога пројеката по Јавном конкурсу,
које су саставни део Јавног конкурса.
Предложени пројекти, усаглашени са општим циљем конкурса, треба да за резултат имају
остварене конкретне и мерљиве резултате.
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Опредељена средстава
Средства за овај конкурс, у укупном износу од 50.000.000,00 (словима: педесетмилиона)
динара, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени
гласник РС”, број 84/19), раздео 25, глава 25.2 Зелени фонд Републике Србије, функција
560, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине, програмска активност ПA
0012 Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине,
економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама.
Пројектном пријавом може се потраживати највише до 90% укупно потребних средстава.
Минимални износ који се може потраживати је 300.000,00 (словима: тристахиљада)
динара, а максимални износ је 2.000.000,00 (словима: двамилиона) динара.
Очекивани датум почетка реализације изабраних пројеката: мај 2020. године.
Услови учешћа на јавном конкурсу:
1. Услови који се односе на подносиоца пријаве:
Право учешћа на Конкурсу имају следеће организације цивилног друштва (ОЦД):
1.1. удружења, задужбине (које су основане ради остваривања општекорисног
циља) и фондације, уписане у Регистар Агенције за привредне регистре;
1.2. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области заштите
животне средине;
1.3. које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом
забраном обављања делатности;
1.4. једна организација, као носилац, може предложити само један пројекат;
1.5. у случају да се предлогом пројекта потражују средства чија вредност прелази
500.000,00 динара, неопходно је доставити доказ којим подносилац пријаве
доказује да има искуство у управљању пројектима који су вредели исто или
више у односу на предлог пројекта којим аплицирају (потврду даваоца
средстава, уговор, односно други материјални доказ).
2.

Услови који се односе на предлог пројекта
По наведеном Конкурсу могу се предложити пројекти:
2.1. који се реализују на подручју Републикe Србијe;
2.2. чије пројектне активности се могу реализовати у трајању не дужем од шест
месеци (оквирно: мај - октобар 2020. године);
2.3. који се односе на једну од утврђених тема конкурса.

Документација која се подноси приликом конкурисања – подношења пријаве:
1. Комплетно попуњени следећи обрасци:
1.1.
Образац бр. 1 - Подаци о подносиоцу Пријаве;
1.2.
Образац бр. 2 - Подаци о предлогу пројекта;
1.3.
Образац бр. 3 - Пројектни оквир;
1.4.
Образац бр. 4 - Буџет пројекта;
1.5.
Образац бр. 5 - Биографијe пројектног тима;
2. Фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање);
3. Сагласност или изјава о партнерству са управљачем заштићеног подручја
уколико се активности одвијају у оквиру заштићеног подручја;
4. Дозволе, одобрења, услови и сагласности неопходне за реализацију пројекта.
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Текст Јавног конкурса, обрасци и пратећа документација која је саставни део Јавног
конкурса могу се преузети на интернет страници Министарства заштите животне средине
(www.ekologija.gov.rs) и порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs).
Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава je 20 дана од дана објављивања Јавног конкурса на интернет
страници Министарства.
Начин достављања документације
1. Kонкурсна документација доставља се у једном примерку (као организована целина
- повезана у фасцикли или сл.) у затвореној коверти поштом на адресу:
Министарство заштите животне средине
ул. Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
са назнаком: За КОНКУРС ОЦД 2020.
ТЕМА_______________________
(НЕ ОТВАРАТИ)
или лично (у затвореној коверти) на наведену адресу у писарници републчичких органа
управе.
Уколико се пријава предаје лично на писарници републичких органа управе, на
адреси, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд, обавезно је уз пријаву припремити
пропратни допис, насловљен на Министарство заштите животне средине, Омладинских
бригада 1, 11070 Нови Београд, у коме ће писати следећи текст: „У прилогу дописа
достављамо вам пријаву за Конкурс ОЦД 2020; тема: _________ – не отварати“.
Наведени допис ће бити оверен од стране службеника писарнице и служиће подносиоцу
пријаве као потврда о пријему пријаве.
2. На полеђини коверте обавезно написати пун назив и адресу организације.
3. Конкурсна документације доставља се и у електронском облику, на адресу
konkursOCD2020@ekologija.gov.rs, у пдф формату, у наведеном року. Приликом
слања конкурсне документације, потребно је да се иста достави на начин да се у
наслову мејла (Subject) види назив организације и назив пројекта; нпр:
Еколошко друштво ХХХ – Пројекат ХХХ.
4. Пријаве које су достављене само електронском поштом неће бити разматране.
5. Пријаве које нису достављене у штампаном формату, већ у рукопису неће бити
разматране.
Поступак одлучивања
Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, у
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту
објављује на интернет страници Министарства, порталу е- Управа и огласној табли
Министарства заштите животне средине (на адреси: Нови Београд, Омладинских бригада
1, VI спрат).
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, у
року од три радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених
пројеката.
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На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право
приговора, у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору Министарство доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Одлуку о избору пројеката Министарство доноси у року од 30 дана од истека рока за
подношење приговора и исту објављује на интернет страници Министарства, порталу еУправа и огласној табли Министарства.
Избор пројеката вршиће се применом следећих критеријума и мерила:
- Референце пројекта: начин реализације пројектних активности у оквиру одабране
тематске области (величина циљне групе обухваћена пројектом; видљивост
пројекта, партнерства на пројекту, иновативни приступ решавања одабраног
проблема), усклађеност циља, активности и резултата; могућност развијања
пројекта и његова одрживост; усклађеност пројектних активности са принципоима
заштите животне средине (33 бода);
- Циљеви који се постижу: могућност имплементације пројекта; очекивани
резултати пројекта; степен унапређења стања у области у којој се пројекат
спроводи; практично решавање одабраног проблема; обим задовољавања јавног
интереса – усаглашеност са стратешким и другим документима јаваних политика
у области заштите животне средине; промоција родне равноправности; јачање
улоге рањивих друштвених група (32 бода);
- Буџет пројекта: висина потраживаних средстава; извори суфинансирања;
оправданост буџета пројекта; законитост и ефикасност раније коришћених
средстава (17 бодова);
- Квалификације пројектног тима (9 бодова);
- Претходно искуство организације у области заштите животне средине и у тематској
области на коју се односи предлог пројекта (9 бодова).
Остале напомене:
Неће се разматрати/вредновати:
- непотпуне пријаве;
- неблаговремене пријаве;
- пријаве поднете супротно одредбама датим у условима учешћа на Јавном конкурсу;
- пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину пријаве или је није могуће вредновати према задатим критеријумима.
Пријаве и приложена документација остају у архиви и не враћају се.
Саставни део јавног конкурса чине:
- Смернице за подносиоце предлога пројеката по Јавном конкурсу за доделу
средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне
средине у 2020. години;
- Образац бр. 1 - Подаци о подносиоцу Пријаве;
- Образац бр. 2 - Подаци о предлогу пројекта;
- Образац бр. 3 - Пројектни оквир;
- Образац бр. 4 - Буџет пројекта;
- Образац бр. 5 - Биографијe пројектног тима.
Додатне информације
За додатне информације контакт телефон: 011/31 21 241.
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