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На основу тачке III алинеје 3 Решења  о образовању и именовању Комисије за 

заштиту животне средине и заштиту  и очување споменика природе и културе број 501-

19/2016-II од 18. 05. 2016. године, a у складу са чланом 6 Одлуке о буџету општине 

Пландиште за 2017. годину. („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016 и 

11/2017), део IV Тачка 7 Програм коришћења  средстава буџетског фонда за финансирање 

програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. 

годину („Службени лист општине Пландиште“, број 7/2017) и на основу Закључака о 

покретању поступка за расписивање јавног позива број 501-21/2017-III од 22.06.2017. 

године, Комисија за заштиту животне средине и заштиту  и очување споменика природе и 

културе 

 

 

Расписује 

Ј А В Н И   ПОЗИВ  

 

за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручијима Општине Пландиште 

у току 2017. године. 

 

Пројектне области које ће се су/финансирати од стране Општине Пландиште 

су: 

 

1. Очување, санација и ревитализација осетљивих екосистема; 

2. Набавка уређаја и опреме за очување, санацију и ревитализацију заштићеног 

подручја; 

3. Промоција заштићених подручја. 

  

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства: 

 

1. На Јавни позив се могу пријавити управљачи који имају донет План управљања 

заштићеним подручјем, а која су у јавној својини општине Пландиште (за Стари 

парк у Великом Гају и за Парк дворца Јагодић на салашу Јагодић) са 1 пројектом за 

свако заштићено подручје којим управљају. 

2. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јавном конкурсу је 

600.000,00 динара. 

 

Потребна документација: 

 

1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се налази на web сајту Општине: 

www.plandiste-opstina.rs; 

2. Пријава треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке: 

назив и седиште носиоца пројекта; назив пројекта; име и презиме контакт особе; 

број телефона за контакт; број жиро рачуна, матични број и ПИБ; врсту, циљеве и 

обим послова; период и фазе реализације; очекиване резултате; износ потребних 

средстава; начин на који се планира надзор над наменским коришћењем средстава 

и одвијањем реализације пројекта; детаљан опис пројекта; висину износа 

сопствених средстава или средстава трећих лица за су/финансирање пројектних 

активности; 
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3. Уз пријаву доставити фотокопију потврде о ПИБ-у и потврду о регистрацији код 

надлежног органа; 

4. Потребно је прибавити акт о условима и мерама заштите природе Покрајинског 

завода за заштиту природе (Нови Сад, Радничка 20а), у складу са Законом о 

заштити природе („Сл. гласник РС″ 36/09, 88/10, 91/10-испр.) за евентуалне радове 

и активности на терену. 

 

Услови конкурса: 

 

1. Средства се додељују пројектима достављеним на јавни позив који Општина 

Пландиште објављује на интернет сајту општине и огласним таблама; 

2. Пројекат мора бити у складу са актом о условима и мерама заштите природе; 

3. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узимати у разматрање. 

 

Критеријуми за доделу средстава: 

    

Приликом одлучивања о додели средстава, посебно ће се узимати у обзир: 

1. Дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројектне активности; 

2. Примена активних мера заштите у циљу очувања и унапређења биодиверзитета; 

3. Процена медијског публицитета пројекта, посебно у локалној средини; 

4. Нова креативна решења у области заштите природе. 

 

Рокови за спровођење конкурса: 

 

- достављање пријава: континуирано од дана објављивања на сајту општине односно 

од 07.07.2017. до 30.07.2017. године; 

- доношење одлуке о додели средстава: континуирано у року од 30 дана  по 
пристизању пројеката; 

- рок извршења уговорене обавезе: 01.12.2017. године; 

- рок достављања извештаја о коришћењу средстава: 15.12.2017. године. 

 

Начин доношења одлуке о додели средстава: 

 

1. Јавни позив ће спровести Комисија за заштиту животне средине и заштиту  и 

чување споменика природе и културе 

2.О поднетим пројектима одлучује Комисија за заштиту животне средине и заштиту  и 

очување споменика природе и културе која разматра пристигле пријаве применом 

наведених критеријума и сачињава извештај о стручној оцени пријављених пројеката; 

3. Одлуку  о финансирању и суфинасирању пројеката доноси Председник општине на 
основу стручне оцене пријављених пројеката; 

4.Након реализације пројектних активности потребно је приложити детаљан наративни 

извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са 

спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење 

средстава; 

5.Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно утврђује: 

назив и седиште носиоца пројекта; назив пројекта, врста и обим пројектних активности; 
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време реализације пројекта; висина додељених средстава; временски план употребе 

средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације 

пројектних активности и рокове за реализацију пројекта и доставу извештаја о коришћењу 

средстава; 

6.Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима 

буџета Општине Пландиште за 2017. године. 

 

Начин подношења пријаве на конкурс: 

 

Пријаве на Јавни позив се достављају Општини Пландиште на обрасцу који је 

објављен на интернет сајту Општине (www.plandiste-opstina.rs) путем поште на адресу:  

Општина Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште са назнаком 

„Пријава на конкурс за су/финансирање пројектних активности управљача у 

заштићеним подручјима на територији Општине Пландиште у току 2017. године“ 

или лично у Услужном центру на писраници Општинске управе . 

Кконтакт особa Наташа Боројевић, телефони: 013/862-250 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном 

документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или 

неоверене пријаве, неће се разматрати. 
 

 

 

Република Србија-АП Војводина 

Општина Пландиште 

Број:401-153/2017-03-IV 

Дана: 07.07.2017.  

Пландиште, Војводе Путника 38. 

E-mail:office@plandiste-opstina.rs 

www.plandiste-opstina.rs 

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 
            Олга Димитровски 


