
 

 
 
  

На  основу члана  100.  став  4. Закона  о  заштити  животне  средине (“Сл.  гласник  РС”,  број 
135/04, 36/09), члана  76. став 1.  Статута општине Прибој,  (''Сл.лист општине Прибој'' број  12/08) и 
тачке  III  Програма  коришћења  средстава  за  заштиту  и  унапређење  животне  средине  општине 
Прибој  за  2018.   годину  (“Сл.  лист   општине  Прибој”,  број   2/18)  председник  општине  Прибој, 
расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

I 
Расписује  се  конкурс  за  доделу  буџетских средстава  за  финансирање  и  суфинансирање 

програма  и  пројеката   у  области  заштите   животне  средине  на  територији   општине  Прибој  за 
2018.годину. 

На основу овог конкурса по Програму расподелиће се средства: 
- За  тачку  III   став  3 -  Инвестициони   програми  и  пројекти  од   значаја  за  побољшање  квалитета 
животне средине  на  територији општине  Прибој (суфинансирање  у куповини  опреме  за заштиту 
животне средине,  опремање  локација за  сеоске мини  депоније, набавка  контејнера и  друго)  --- 
2.800.000,00 динара. 
- За тачку  III  став 4 - Програми и пројекти невладиног сектора  из области заштите животне средине 
--- 450.000,00 динара 
- За тачку III став 5 - Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција, 
 јачање свести о потреби заштите животне средине на локалном и регионалном нивоу - 20.000,00 динара 
- За  тачку III  став  6 -  Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине 
---20.000,00 динара. 

II 
Право  учешћа  на  овом конкурсу  за  доделу  буџетских  средстава  имају  подносиоци  који 

испуњавају 
следеће услове: 
да су регистровани у складу са законом; 
да је седиште подносиоца на територији општине Прибој и да програме и пројекте од јавног 
интереса реализује на територији општине Прибој; 
да је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 
да је подносилац поднео извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства 
додељена у претходним конкурсима; 
да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни 
преступ везан за делатност ; 
које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 
обављања делатности; 
које нема блокаду рачуна. 

III 
Приоритет за доделу средстава ће имати подносиоци који: 

• располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката; 
•своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника; 
•имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката; 



 
  

•своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким 
документима на локалном и националном нивоу. 

IV 
Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа: 

1. Попуњен  Образац пријаве  на конкурс (подносилац  пријаве-корисник средстава,  опис предлога 
пројекта са наративним делом,  пројектне активности, буџет пројекта, изјава о  прихватању обавезе 
корисника средстава) 
2.  Регистрација  подносиоца-корисника  средстава   код  надлежног  органа  са  описом  и  шифром 
делатности за коју је регистрован (оригинал или оверена фотокопија); 
3.  Оверену фотокопију  извода из  статута  удружења у  коме је  утврђено  да се  циљеви  удружења 
остварују у области у којој се програм реализује; 
4.   Изјаву   овлашћеног   лица    подносиоца   (оригинал),   дату   под   материјалном   и    кривичном 
одговорношћу,  да  упоследње 2  године  правоснажном  одлуком  није  кажњено за  прекршај  или 
привредни преступ везан за делатност; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под 
привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна. 
5. Изјава партнера на пројекту. 

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.priboj.rs  . 

Јавни конкурс је отворен од  27.09.2018. до 11.10.2018. године. 

V 
Комплетна документација  се доставља  у затвореној  коверти на  чијој полеђини  се наводе 

основни  подаци   о  подносиоцу  пријаве.   Пријаве  се  предају   на  писарници   Општинске  управе 
Прибој,  или   препорученом  пошиљком   са  обавезним   навођењем  адресе:   "Општинска  управа 
Прибој -Комисији за  оцену сагласности пројеката са  Програмом  коришћења средстава  за заштиту 
и  унапређење  животне  средине  општине  Прибој  за   2018.  годину“,  ул.  12.  јануара  108,  31330 
Прибој  ". 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

VI 
Утврђивањем  испуњености   формалних  услова   конкурса,  конкурсна   комисија  разматра 

пријаве  у  складу  са  условима  конкурса   и  оцењује  сагласност  програма,  односно  пројеката  са 
програмом  коришћења  средстава   за  2018.  годину  и  председнику   општине  доставља  Предлог 
одлуке о изабраним пројектима за закључење уговора, односно споразума. 

Критеријуми у рангирању програма, односно пројеката су: 
1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом; 
2. допринос очувању животне средине и одрживог развоја; 
3. допринос у развоју локалне заједнице; 
4. подстицање економског развоја на територији општине Прибој. 

Подносиоци пријава  на  јавни конкурс  имају право  увида у  поднете пријаве  и  приложену 
документацију  по утврђивању  Предлога  одлуке о  изабраним  пројектима за  закључење  уговора, 
односно споразума.  



 

 
 

На  основу Предлога  одлуке  Комисије, у  року од  7 дана  од истека  рока за  подношење 
пријава на конкурс председник општине доноси   одлуку о финансирању/суфинансирању програма 
и   пројеката   од   јавног   интереса   која   ће   бити   објављена   на   званичној   интернет   страници 
www.priboj.rs. 

На   основу   Одлуке,    председник   општине   Прибој    закључује   појединачне   уговоре    о 
финансирању/суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса. 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 
01 БРОЈ 501-95 ОД 27.09.2018. У ПРИБОЈУ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Лазар Рвовић, дипл. правник 


