Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 119-01-55/7/2019-04
Датум: 6. август 2019. године
Немањина 22-26
Београд

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему конкурса за
пошумљавање и оцењивање пројеката, на основу спроведеног Конкурса за доделу
средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години, објављеног
1. јула 2019. године, а на основу члана 12. Уредбе о ближим условима које морају да
испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења
коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за
додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 25/18), објављује

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА
ПОШУМЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

I
Средства Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање за набавку садница
и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на
земљишту које је у надлежности јединице локалне самоуправе додељују се јединицама
локалне самоуправе на следећи начин:

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јединица локалне
самоуправе
Град Пирот
Град Лесковац
Град Ужице
Град Краљево
Град Пирот
Општина Алибунар
Општина Сента

Износ средстава Зеленог фонда
Републике Србије
2.361.013,50 динара
747.146,78 динара
1.234.006,49 динара
2.213.640,00 динара
767.120,00 динара
1.403.250,00 динара
398.867,15 динара

II
Захтеви који нису узети у разматрање/вредновање, а у складу са напоменом
из Поглавља 5) Конкурса за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за
пошумљавање у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс) којом је прописано да се неће
разматрати/вредновати пријаве које су непотпуне, неблаговремене, које нису у складу
са одредбама 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 Конкурса:
1. Општинa Србобран
Захтев за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у
2019. години (у даљем тексту: Захтев) није достављен и у електронском облику, како је
прописано одредбама Поглавља 6) Конкурса, да се Конкурсна документација доставља
и у електронском облику.
2. Град Крагујевац
Захтев није достављен и у електронском облику, како је прописано одредбама
Поглавља 6) Конкурса, да се Конкурсна документација доставља и у електронском
облику.
3. Град Врање,
Захтев није достављен и у електронском облику, како је прописано одредбама
Поглавља 6) Конкурса, да се Конкурсна документација доставља и у електронском
облику.
4. Град Крушевац
Захтев редовном поштом није достављен у прописаном року, а захтев у
електронском облику није достављен, како је прописано одредбама Поглавља 6)
Конкурса, да се Конкурсна документација доставља и у електронском облику.
5. Општина Бујановац
Захтев достављен у електронском облику није достављен у прописаном року.
6. Општина Апатин
1) Изјава о начину финансирања није достављена;
2) Пројектном документацијом планирано је пошумљавање алохтоним врстама
Ginkgo biloba, Picea pungens, Cedrus atlantica, Chamaecyparis law, Platanus acerifolia, Prunus
аtropurpurea, Quercus rubra и Paulownia tomentosa.
7. Општина Пландиште
1) Пројектном документацијом планирано је пошумљавање алохтоном врстом
Robinia pseudoacacia;
2) У пројектној документацији дат је само назив рода Salix sp, из чега се не може
утврдити назив врсте планиране за пошумљавање.

8. Општина Владимирци
1) Пројектном документацијом планирано је да се од средстава Зеленог фонда
Републике Србије изврши затрављивање извесне површине у надлежности јединице
локалне самоуправе;
2) У пројектној документацији нису наведени називи врста којима је планирано
пошумљавање већ су наведени тривијални називи из којих се не може прецизно утврдити
којим врстама се планира пошумљавање.
9. Град Чачак
1) Изјава о начину финансирања није достављена;
2) Пројектном документацијом планирано је пошумљавање алохтоним врстама
Robinia pseudoacacia, Thuja occidentalis, Juniperus hibernica, Juniperus horizontalis и
Chamaaecyparis lawsoniana.
10. Градска општина Звездара
1) Изјава о начину финансирања није достављена;
2) Пројектна документација није достављена;
3) У достављеном захтеву планирано је пошумљавање алохтоним врстама
(багрем, каталпа и чемпрес).
11. Општина Алексинац
1) Достављена пријава није у складу са одредбама конкурса, у обрасцу захтева у
делу који се односи на износ тражен од средстава Зеленог фонда Републике Србије (дин.)
и (%) као и у делу извор финансирања и висина удела у финансирању пројекта који
обезбеђује корисник средстава (дин.) и (%) нису наведени подаци у процентима како је
тражено у Конкурсу;
2) Пројектном документацијом планирано је пошумљавање алохтоним врстама
Koelreuteria paniculata, Liquidambar styraciflua, Picea pungens и Elaeagnus angustifolia.

III
1. Општина Рашка
Уз захтев за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање
у 2019. години, достављена је тражена документација у складу са условима прописаним
Конкурсом.
Комисија је извршила оцењивање захтева у складу са Критеријумима, при чему је
захтев оцењен са 50 бодова.
У достављеном пројекту, у деловима текста, наведене чињенице се односе на неки
други пројекат, јер су употребљени следећи термини: изградња објеката, отпадне воде,
организација грађења, организација градилишта за сваку деоницу трасе, рекултивација
позајмишта, комунална хигијена на градилишту, мере у случају удеса, као и читав низ
других формулација из којих јасно произилази да се исте не односе на пројекат
пошумљавања.
Пројектом пошумљавања обухваћене су површине (катастарске парцеле) које се
налазе на територији заштићеног подручја Парк природе „Голија”. У поглављу IV тачка
4. Конкурса наведено је да се уз Захтев за доделу средстава Зеленог фонда за
пошумљавање подносе дозволе, одобрења, услови и сагласности неопходни за
реализацију пројекта. Чланом 8. став 5. и чланом 9. став 1. Закона о заштити природе

(„Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др.
закон) прописано је да је носилац пројекта, односно правно лице, предузетник и физичко
лице које користи природне ресурсе, обавља грађевинске и друге радове, активности и
интервенције у природи дужно да поступа у складу са мерама заштите природе
утврђеним у плановима, основама и програмима и у складу са пројектно-техничком
документацијом, на начин да се избегну или на најмању меру сведу угрожавање и
оштећење природе; у поступку израде планова, основа, програма, пројеката, и других
радова, активности и интервенција у природи, прибављају се услови заштите природе
које издаје надлежни завод за заштиту природе. Такође, чланом 57 ст. 3. и 4. Закона о
заштити природе прописано је да се за радове и активности, односно извођење пројеката
на заштићеном подручју спроводи поступак процене утицаја на животну средину, у
складу са законом, уз обавезно прибављање акта о условима и мерама заштите природе.
За радове и активности, односно пројекте за које се не спроводи поступак процене
утицаја на животну средину, а који могу имати утицај на вредности и обележја
заштићеног добра, извођач радова, односно носилац пројекта, дужан је да од завода
прибави акт о условима и мерама заштите природе, у складу са овим законом. Како у
конкурсној документацији општина Рашка није поднела акт о условима заштите природе
надлежног Завода за заштиту природе, комисија је за техничке услове за извођење
пројекта, доделила нула бодова.
У складу са тачком 2. Критеријума, којом је прописано да пројекат оцењен са 0
бодова за један од следећих критеријума: степен припремљености пројектне
документације, стручну основаност пројекта и техничке услове за извођење пројекта,
неће се узети у разматрање, захтев није разматран.
2. Град Нови Пазар
Уз захтев за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у
2019. години, достављена је тражена документација, у складу са условима прописаним
Конкурсом.
Комисија је извршила оцењивање захтева у складу са Критеријумима, при чему је
захтев оцењен са 53 бодова.
Пројектом пошумљавања обухваћене су површине (катастарске парцеле) које се
налазе на територији заштићеног подручја Парк природе „Голија”. У поглављу IV тачка
4. Конкурса наведено је да се уз Захтев за доделу средстава Зеленог фонда за
пошумљавање подносе дозволе, одобрења, услови и сагласности неопходни за
реализацију пројекта. Чланом 8. став 5. и чланом 9. став 1. Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др.
закон) прописано је да је носилац пројекта, односно правно лице, предузетник и физичко
лице које користи природне ресурсе, обавља грађевинске и друге радове, активности и
интервенције у природи дужно да поступа у складу са мерама заштите природе
утврђеним у плановима, основама и програмима и у складу са пројектно-техничком
документацијом, на начин да се избегну или на најмању меру сведу угрожавање и
оштећење природе; у поступку израде планова, основа, програма, пројеката, и других
радова, активности и интервенција у природи, прибављају се услови заштите природе
које издаје надлежни завод за заштиту природе. Такође, чланом 57. ст. 3. и 4. Закона о
заштити природе прописано је да се за радове и активности, односно извођење пројеката
на заштићеном подручју спроводи поступак процене утицаја на животну средину, у
складу са законом, уз обавезно прибављање акта о условима и мерама заштите природе.
За радове и активности, односно пројекте за које се не спроводи поступак процене
утицаја на животну средину, а који могу имати утицај на вредности и обележја
заштићеног добра, извођач радова, односно носилац пројекта, дужан је да од завода

прибави акт о условима и мерама заштите природе, у складу са овим законом. Како у
конкурсној документацији град Нови Пазар није поднео акт о условима заштите природе
надлежног Завода за заштиту природе, комисија је за техничке услове за извођење
пројекта, доделила нула бодова.
У складу са тачком 2. Критеријума, којом је прописано да пројекат оцењен са 0
бодова за један од следећих критеријума: степен припремљености пројектне
документације, стручну основаност пројекта и техничке услове за извођење пројекта,
неће се узети у разматрање, захтев није разматран.

IV
Учесници 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
На Прелиминарну ранг листу може се поднети примедба Комисији за припрему
конкурса за пошумљавање и оцењивање пројеката електронском поштом, на адресу
konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rs, у року од осам дана од дана објављивања на
интернет страници министарства.

