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ЛИСТА   

ВРЕДНОВАЊА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА  ГРАЂАНА  У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

I    На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање еколошких  пројеката 

Удружења грађана у области заштите животне средине за 2015.год., на територији 

општине Књажевац у прописаном року до 20.11.2015.год.  до 15:00 часова, пријаве 

пројеката је поднело 4 удружења у услужном центру Oпштинске управе општине 

Књажевац, а једна пријава пројекта од стране подносиоца у прописаном року предата је на 

шалтеру поште Књажевац тако да је укупан број поднетих пријава од стране удружења са 

територије општине Књажевац  5. 

Комисија за избор приспелих пројеката по Јавном конкурсу је у прописаном року  оценила 

и вредновала приспеле пројекте и предложила суфинансирање пројеката за 4 удрушења и 

то: 

 

Редни 

број 

Назив удружења Назив пројекта   Број  

бодова 

1 Гениус- Центар за заштиту људских 

права и развој омладинске политике 

“Еко центри- пријави депонију“ 90 

2 Едукативни центар Књажевац  Јавни соларни пуњачи у Књажевцу 90 

3 Покрет Горана Књажевац  Едукативна    радионица 63 

4 Центар за креативни развој - 

Књажевац 

„Здрава тврђава“ - креативна 

рециклажа 

36 

 

Комисија није ценила и вредновала непотпуне пријаве пројеката односно оне за које 

подносилац пријаве није доставио комплетну документацију предвиђену конкурсом и то за 

: 

1. Центар за одрживу будућност „Зелена зона“ Књажевац – није достављена потписана и 

оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава од најмање 10% вредности пројекта , 

односно висини учешћа других субјеката у реализацији пројеката. 
 

ЛИСТА   

ВРЕДНОВАЊА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА 

УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 2015.ГОДИНУ 
 
II. На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање еколошких  пројеката установа 

за образовање за 2015год., на територији општине Књажевац у прописаном року до 

20.11.2015.год.  до 15:00 часова, пријаве пројеката поднеле су 3 установе за образовање у 

услужном центру Oпштинске управе општине Књажевац , и укупан број поднетих пријава 

од стране установа за образовање са територије општине Књажевац  je 3. 



 

  

Комисија за избор приспелих пројеката по Јавном конкурсу је у прописаном року  оценила 

и вредновала приспеле пројекте и предложила суфинансирање пројекта за 1 установу за 

образовање и то: 

 

 

Редни 

број 

Назив установе Назив пројекта   Број  бодова 

1  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

Еко едукација „ ВИШЕ ЗНАЊА – МАЊЕ 

ОТПАДА“ 

 

80 

 

Комисија није ценила и вредновала непотпуне пријаве пројеката односно оне за које 

подносилац пријаве није доставио комплетну документацију предвиђену конкурсом и то за: 

1.  Основну школу „Вук Караџић“- није достављена потписана и оверена изјава о висини 

учешћа сопствених средстава од најмање 10% вредности пројекта , односно висини учешћа 

других субјеката у реализацији пројеката; 

2.   Основну школу „Дубрава“: 
- није достављена потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава од 

најмање 10% вредности пројекта , односно висини учешћа других субјеката у реализацији 

пројеката;, 

- Предлог финансијског плана непотпун. 
ЛИСТА   

ВРЕДНОВАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА 

ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2015.ГОДИНУ 
 
III. На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање еколошких  пројеката 

градских и сеоских месних заједница за 2015год., на територији општине Књажевац у 

прописаном року до 20.11.2015.год.  до 15:00 часова, пријаве пројеката поднеле су 3 месне 

заједнице у услужном центру Oпштинске управе општине Књажевац , и укупан број 

поднетих пријава од стране месних заједница са територије општине Књажевац  je 4 јер је 

Месна заједница Минићево поднела 2 пријаве пројекта. 

 

Комисија за избор приспелих пројеката по Јавном конкурсу је у прописаном року  оценила и 

вредновала приспеле пројекте и предложила суфинансирање пројеката за 3 месне заједнице 

за образовање и то: 

Редни број    Назив месне заједнице     Назив пројекта Број  бодова 

1 

 
  Месна заједница Минићево 

Еко центар Минићево 

 
90 

2   Месна заједница Васиљ Еко центар Васиљ 90 

3   Месна заједница  Трговиште Еко центар Трговиште 90 

 

   Комисија није ценила и вредновала непотпуне пријаве пројеката односно оне за које 

подносилац пријаве није доставио комплетну документацију предвиђену конкурсом и то за 

: 

1.Месну заједницу Минићево за пројекат Рашчишћавања дивљих депонија и смећа – 

Образац 5, предлог финансијског плана је непотпун, нису приказане врсте активности и 

врсте трошкова а према условима конкурса месна заједница може поднети две пријаве 

пројекта али суфинансирање се може вршити само за један пројекат. 
 
НАПОМЕНА:Учесници конкурса имају права увида у поднете пријаве и приложену 

документацију. На листу вредновања пријављених пројеката учесници конкурса имају 



 

  

право приговора у року од три дана од данаобјављивања листе вредновања на званичној 

интернет страници општине Књажевац. Приговори се подносе на адресу: Општина 

Књажевац, Милоша Обилића 1, Одељење за привреду и друштвене делатности за Комисију 

за избор пројеката приспелих по јавном конкурсу. 
 

 
                                                                                             Комисија 

1. Ластица Миливојевић – председник 

2. Лидија Ивановић- члан 

3. Мирослав Ђорђевић – члaн 

 

 

 

 


