
На основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2019. годину са Финансијским планом („Службени гласник града Врања“ 

бр.11/2019) члана 3. Правилника о начину, мерилима, и критеријумима за избор пројеката 

из области екологије и заштите животне средине који се финансирају и суфинансирају из 

буџетског Фонда за заштиту животне средине града Врања („Службени гласник града 

Врања“, број: 9/2018 и 23/19), члана 6. став 1. тачка 10. и члана 61. Пословника Градског 

већа града Врања („Службени гласник града Врања“, број: 20/2016), Градско веће града 

Врања, на седници одржаној дана 01.10..2019. године, расписало је 

 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Конкурс се односи на пројекте из области екологије и заштите животне средине. 

За финансирање и суфинансирање пројеката на основу овог конкурса обезбеђено је 

1.000.000,00 динара. 

Конкурс се објављује  у дневном  листу „Српски телеграф“ и званичном сајту града 

Врања www.vranje.org.rs. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  

конкурса. 

Посебна пажња ће бити посвећена пројектима који својим квалитетом  доприносе 

развоју и заштити животне средине, побољшавају квалитет живота и утичу на развијање 

еколошке свести, културе и мишљења.  

Крајњи рок за реализацију пројекта је 30. новембар  2019. године. 

Право  учешћа  на конкурсу имају удружења грађана са територије града Врања. 

  Предлоге  пројеката ће разматрати Комисија за  вредновање  пројеката у области 

екологије и заштите животне средине на територији града Врања (Комисију именује 

Градско веће), у складу са прописаним критеријумима, а резултати Конкурса ће бити 

званично објављени на сајту града Врања. 

            Комисија за вредновање пројеката у области  екологије и заштите животне средине 

на територији града Врања извршиће вредновање и избор пројеката, утврдиће обим 

средстава за њихово финансирање, односно суфинансирање. 

          Приликом вредновања пројеката, предност имају програми, односно пројекти који 

предвиђају суфинансирање/финансирање из средстава буџета Града и задовољавају 

критеријуме одрживости, побољшање квалитета животне средине, односно конкретна 

корист већег броја грађана Врања.  

 

Комисија је дужна да најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношења пријава по расписаном конкурсу  размотри приспеле пријаве са прилозима, и 

сачини  листу вредновања и рангирања пријављених програма. 

 Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града 

Врања  и на порталу е‒Управа. 

 Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана. 

 На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од 

осам дана од дана њеног објављивања. 

http://www.vranje.org.rs/


 Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Градско веће доноси у року од 

15 дана од дана његовог пријема. 

 Одлуку о избору програма Градско веће  доноси у року од 30 дана од дана истека 

рока за подношење приговора. 

 Oдлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града 

Врања  и на порталу е‒Управа. 

Корисници средстава дужни су да извештаје о спроведеним пројектима и 

утрошеним средствима доставе у року од 15 дана од дана завршетка пројекта. 

 Неизвршавање уговорених обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у 

буџет  града Врања. 

 Пријава на конкурс мора да садржи:  

 1) основне податке о подносиоцу пројекта, са одговарајућом документацијом; 

 - назив, делатност, структуру запослених и ангажованих на пројектима, ПИБ, 

партнере; 

 - програме који су реализовани или су у току;  

 - евалуацију најзначајнијих активности у претходној години (скраћена верзија); 

 - одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога пројекта; 

 - професионалну биографију; 

 2) пројекат којим се конкурише за средства, са описом истог, циљевима који се 

постижу његовом реализацијом, тачним подацима о средствима пројекта и изворима 

финансирања, времену и носиоцима реализације пројекта; 

 3) друге податке  који су саставни део пријаве на конкурс;  

 4) изјаву учесника конкурса да ће наменски утрошити средства и да ће након 

завршетка програма, односно пројекта доставити извештај о реализацији програма. 

            5) буџет пројекта 

Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију, у 3 (три)  примерка, подносе се на 

адресу: 

Град Врање 

Градско веће – Комисија за  вредновање пројеката у области  екологије и заштите 

животне средине на територији града Врања – „За конкурс финансирање и суфинансирање 

пројеката из области екологије и заштите животне средине“. 

Краља Милана 1, 17500 Врање 

Пријавни формулар  образац  буџета пројекта могу се  преузети са званичног сајта 

града www.vranje.org.rs. Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено 

достављене пријаве и пратећа документација неће бити  разматране. 

Контакт особа Данијел Васиљевић, члан Градског већа за ресор – екологија и 

заштита животне средине. 

Контакт телефон: 017/402 345 
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