РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле
средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана,
организација и свеза из буџета Града („Службени лист Општине Вршац“, бр.
4/2014 и „Службени лист Града Вршца“ број 1/2017), Градско веће Града
Вршца, дана 09.03.2017. године,
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката и програма
из области заштите животне средине на територији Града Вршца у 2017.
години, у укупном износу од 500.000,00 дин.
Бесповратна средства из буџета Града Вршца додељиваће се за
реализацију програма и пројеката, односно израду пројектно-техничке
документације за активности у границама ресора заштите животне средине.
Сума у висини од 80.000,00 динара јесте максималан износ који се може
доделити по једном пројекту односно програму.
Приоритет у 2017. години имаће програми/пројекти који доприносе
развоју и унапређењу заштите животне средине у Граду Вршцу кроз пројектне
и програмске области:
-архитектура,
-градитељство,
-спровођење активности у области заштите природних вредности,
-очувања и унапређења биодиверзитета,
- активности усмерене на унапређење животне средине и
-програме едукације и подизања свести јавности на територији Града
Вршца.
Приликом одређивања висине средстава примењиваће се следећи
критеријуми:
• нова и креативна решења проблема у области архитектуре и градитељства
(посебно кроз остварење енергетске ефикасности и употребу алтернативних извора
енергије) а у функцији заштите животне средине;
• програми и пројекти којима ће се конкурисати код других извора финансирања, a
у делу обавезног учешћа подносиоца захтева;
• висина сопственог учешћа у реализацији пројекта/ програма;
• значај утицаја на заштиту животне средине, а у складу са Локалним
еколошким акционим планом Града Вршца;
• број учесника носиоца пројекта;
• програми и пројекти којима се врши едукација становништва из области заштите
животне средине;
• дугорочни утицај и одрживост постигнутих циљева након завршетка
финансијске подршке;

Оп шт и услови конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају
искључиво:
-удружења грађана,
-струковне организације (савез студената),
- савези из домена заштите животне средине и екологије.
Подносиоци пријава морају бити регистровани на територији Града Вршца,
односно морају имати седиште или огранак и да делују на подручју Града Вршца
као градске, међуградске или републичке организације.
Подносилац пријаве може поднети само један пројекат односно програм у
овом позиву.
1.
Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне
документације, и може се преузети са сајта Града Вршца www.vrsac.org.rs или
на писарници Градске управе у Вршцу, Трг победе 1.
2.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:

а)
копија регистрације подносиоца - корисника средстава код надлежног
органа са описом и шифром делатности за коју је подносилац-корисник
средстава регистрован;
б)
основни подаци o подносиоцу -кориснику средстава;
в)
детаљан опис пројекта или програма са детаљним описом сваке
апропријације и финансијском конструкцијом - опис, методе и начин
реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом и друго
(приложити опис највише на 2 странице). Уз детаљан опис могуће је приложити
публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други
материјал о пројекту или подносиоцу);
г)
Oпис пројекта или програма са детаљним описом сваке апропријације и
финансијском конструкцијом којима ће подносилац захтева конкурисати код
других извора финансирања;
д) Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Вршца за 2016.
године као и извештај о реализацији барем једног пројекта за оне који први пут
конкуришу за средства.
3. Пријаве на Јавни конкурс подносе се до 21. марта 2017. године до 12 часова, на
шалтер писарнице Града Вршца или се достављају поштом на адресу: Град Вршац,
Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком за «Јавни конкурс за суфинансирање
програма и пројеката из области заштите животне средине на територији града
Вршца у 2017. години».
(Контакт особа Милош Васић, телефон 013/ 800-592).
Конкурсна документација се не враћа.
4. Пријаве које се доставе након наведеног рока, или са непотпуном
документацијом, или пријаве послате факсом или електронском поштом,
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Град Вршац (
раније Општина Вршац) претходних година доделила средства за суфинансирање

пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити
разматране.
5. Поступак за доделу средстава води Комисија за спровођење конкурса за
расподелу буџетских средстава за рад и суфинансирање удружења грађана из области
заштите животне средине, која у року од 30 дана од дана закључења Јавног
конкурса, доставља предлог за расподелу средстава Градоначелнику Града Вршца.
6. Градоначелник доноси решење о додели средстава опредељених Јавним
конкурсом за 2017. годину, у року од 8 дана од дана пријема документације од
стране Комисије.
7. Решење о додели средстава објављује се у средствима јавног информисања, на
званичном сајту Града Вршца и у «Службеном листу Града Вршца».
8. На основу решења о додели средстава, Градоначелник закључује уговор са
корисником средстава којим ће се регулисати међусобна права и обавезе, након
чега се Градска управа, у складу са закљученим уговором, врши уплату конкурсом
додељених средстава.
9. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба,
захтева додатну документацију и информације или да изврши контролу на лицу
места, односно захтева додатни доказ о испуњавању услова.
Јавни конкурс биће објављен на сајту Града Вршца и у локалним штампаним
медијима «Вршачка кула» и «Вршaчке вести».

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић

