
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

 ШУМAРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Републичка дирекција за воде 

 

 
ПРОЈЕКАТ УПРАВЉАЊА СЛИВОМ РЕКЕ ДРИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 

Бр. гранта: GEF ТРАСТ ФОНД, TFOA2319 и GEF SCCF, TFOA2322 

Позив за доделу средстава подршке из Програма малих грантова  
 

 

Републици Србији су додељена средства гранта („Грант“) Траст Глобалног фонда за глобалне 

еколошке капацитете (GEF) и Специјалног фонда за климатске промене Глобалних еколошких 

капацитета (SCCF), који администрира Међународна банка за обнову и развој (IBRD), број Пројекта 

P145048, а извршава  Министарство пољопривреде, шумaрства и водопривреде - Републичка 

дирекција за воде како би се реализовао Пројекат управљања сливом реке Дрине на Западном 

Балкану. 

 

Пројекат има три компоненте и то: (1) међудржавна сарадња на управљању прекограничним сливом 

реке Дрине (СРД); (2) пилот инвестиције за интегрисано управљање сливом реке Дрине, укључујући 

управљање поплавама и сушама и подизање отпорности на климатске промене и (3) управљање 

пројектом, мониторинг и евалуација. 

 

Програм малих грантова (ПМГ) део је компоненте 2 и подкомпоненте 2А пројекта. Циљ 

подкомпоненте 2А је јачање капацитета за отпорност на климатске промене. 

 

Министарство пољопривреде, шумaрства и водопривреде - Републичка дирекција за воде објављује 

позив за доделу средстава подршке из Програма малих грантова.  

   

У оквиру ПМГ максимални износ подршке је 20.000,00 USD по одобреном под-пројекту. Укупан 

износ доступан у оквиру ПМГ износи 209.250,00 USD.  

 

Потенцијални корисници ће попунити образац за пријаву који ће добити, на захтев, у 

електронској/штампаној форми од канцеларије националног Тима за имплементацију пројекта 

(ТИП). Корисник мора да буде: (1) држављанин Републике Србије, за физичка лица (доказ су копија 

личне карте или држављанства); (2) регистрован у Републици Србији, за правна лица. 

 

Право на подршку кроз овај позив могу остварити следеће организације:  

- Јавне или приватне институције – компаније, предузећа, научне институције и универзитети, 

факултети (у страном и у домаћем власништву); 

- Физичка лица која поседују вештине, знање и ресурсе неопходне за спровођење предложених 

активности;  

- Државни сектор – локалне, покрајинске и државне институције, предузећа, државне научне и 

истраживачке институције; 

- НВО сектор - невладине организације на локалном и националном нивоу, локална удружења. 



 

ПМГ биће усмерен на кориснике у следећим пројектним регионима: Шабац, Лозница, Ваљево, 

Ужице, Прибој, Пријепоље. 
 

       Очекује се предлагање пројеката који одговарају генералном опису који следи: 

1. Пројекти едукације који се односе на: 

• едукацију студената о негативним утицајима климатских промена и прилагођавању 

на климатске промене; 

• области везане за технологије пречишћавања вода, намењене органима локалне 

самоуправе, студентима и широј друштвеној заједници; 

• едукације о одрживом коришћењу водних ресурса намењене органима локалне 

самоуправе, студентима, пољопривредним произвођачима, предствницима 

индустрије; 

• вредности природног и културног наслеђа подручја реке Дрине;  

• обуку туристичких радника о локалном природном и културном наслеђу, као и о 

сеоском туризму; 

2. Финансирање медијских програма, промотивних туристичих материјала, спортских и 

културних догађаја на реци Дрини; развој сеоског туризма, туристичке услуге везане за 

бициклизам, веслање, риболов; 

3. Радионице, изложбе, семинари на тему заштите вода, очувања биодиверзитета, природе, 

прекограничног коришћења и управљања водама; 

4. Мале инвестиције у вези са очувањем и заштитом вода као што су: иновације у области 

отпадних и процесних вода у индустријским и пољопривредним објектима; изградња система 

за наводњавање малих породичних фарми; 

5. Мале инвестиције, као што су: производња органске хране; сакупљање и прерада лековитог 

биља и шумских производа; производња меда; узгој рибе; употреба опреме за постизање 

енергетске ефикасности у пољопоривредној производњи у циљу очувања вода и животне 

средине. 

Критеријуми за избор предлога: 

       - Пројекат ће генерисати опипљиве резултате, који се могу проверити јасно постављеним 

индикаторима (треба обезбедити јасне полазне вредности) - (10) 

       - Даће се допринос очувању вода и контроли загађења - (30) 

       - Резултати пројекта су одрживи - (10) 

       - Даће се допринос условима живота локалног становништва - (5) 

       - Активности ће дати допринос већем делу локалне заједнице - (5) 

       - Позитиван утицај на животну средину - (10) 

       - Реална методологија и јасан план рада - (20) 

       - Подстиче се учешће заједнице/апликанта током имплементације пројекта- (10) 

 

       Укупан број бодова је 100. Средства ће се доделити само пријавама које освоје најмање 70 бодова. 

 

Одбор за мале грантове ће доделити Уговоре потенцијалним корисницима чије су пријаве 

прихваћене.   

 

Грантови се морају завршити и искористити у року од годину дана по потписивању уговора о Гранту, 

најкасније до 31.10.2020.  

Заинтересовани потенцијални корисници могу добити више информација  од ТИП-а на доле наведеној 

е- mail адреси. 

  

Пријава са документацијом се мора доставити у затвореној/запечаћеној коверти поштом, приватном 
курирском службом или личном доставом, до 4. новембра 2019. године, до 14:00 часова, са 
назнаком: WBDRBM пројекат - Пријава за доделу средстава подршке из Програма малих грантова, 



на адресу:  

 

Републичка дирекција за воде  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  

Пројекат управљања сливом реке Дрине на Западном Балкану 

Тим за имплементацију пројекта  

Булевар уметности 2А  

11070 Нови Београд 

Република Србија 

e-mail: nbrkich@gmail.com 

mailto:nbrkich@gmail.com

