
АНЕКС 3 

 

ПРЕГЛЕД УЧЕШЋА КАНДИДАТА НА ПРОЈЕКТИМА 

од 1. марта 2018. године до 1. марта 2021. године 

Молимо Вас да у наставку наведете, а затим и попуните образац о учешћу кандидата на 

пројектима које је ваша организација реализовала у периоду назначеном у наслову, у некој од 

области наведених у тачки III Јавног позива (ЦИЉ И ОБЛАСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА) за коју се 

кандидат предлаже.  

Достављени подаци биће разматрани као доказ о поседовању пројектног искуства 

кандидата у областима дефинисаним Јавним позивом.  

I СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА  

        (назив пројекта и период реализације) 

1. Program podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine CSOnnect – Probudimo 

odgovornost prema životnoj sredini –II grant institucionalne podrške, 01/03/2018-14/09/2018 

2. Consolidating Serbian civil society for climate protection 2018, 01/03/2018-28/02/2019 

3. Borba protiv klimatskih promena- prilika za razvoj lokalne i nacionalne ekonomije, 18/7/2018 

– 30/11/2018 

4. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU), za deo Poglavlje 27- životna sredina, 

1/1/2018- 31/12/2019 

5. Mobilizing allies for resettlement and climate goals, 1/7/2019- 31/01/2020 

6. Pametno lokalno planiranje u borbi sa klimatskim promena, 15/09/2019.-31/01/2020 

7. Just transition from coal in Serbia is possible, 19/1/2019 -31/12/2019 

8. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU), za deo Poglavlje 27- životna sredina, 

23/05/2020.-14/05/2021 

9. Consolidating Serbian civil society for climate protection 2020, 01/04/2020.-31/03/2021 

 

II ОБРАЗАЦ О УЧЕШЋУ КАНДИДАТА НА ПРОЈЕКТУ 

Напомена: Сваки пројекат потребно је представити на посебном обрасцу.  

                   Копирати образац онолико пута колико пројеката представљате. 

 

 

 

Назив пројекта 

Program podrške civilnom društvu u oblasti 

zaštite životne sredine CSOnnect – Probudimo 

odgovornost prema životnoj sredini –II grant 

institucionalne podrške 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Zaštita životne sredine 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 
http://csonnect.rec.org/  

Период реализације пројекта 01/03/2018-14/09/2018 

Укупан буџет пројекта Granted amount: 19500 EUR 

http://csonnect.rec.org/


 

 

 

 

 

Назив донатора 

Švedska agencija za međunarodni razvoj i 

saradnju (SIDA) kroz program CSOnnect  

Regionalnog centra za životnu sredinu za 

Centralnu i Istočnu Europu (REC) 

Назив пројекта 
Projekat 1801-58359 :  Consolidating Serbian 

civil society for climate protection 2018 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Klimatske promene i zaštita životne sredine 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 
www.cekor.org i www.bankwatch.org  

Период реализације пројекта 01/03/2018-28/02/2019 

Укупан буџет пројекта Granted amount: 49150 EUR 

Назив донатора European Climate Foundation 

Назив пројекта 
Borba protiv klimatskih promena- prilika za 

razvoj lokalne i nacionalne ekonomije 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Zaštita životne sredine 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 
www.cekor.org  

Период реализације пројекта 18.7.2018 - 30.11.2018 

Укупан буџет пројекта 
Budžet za CEKOR: 700.000,00 RSD  na 

trezorski račun  840-0000027657763-57 

Назив донатора 
Ministarstvo zaštite životne sredine, br 401-00-

767/18-05 od 18.7.2018 god. 

Назив пројекта 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji 

(NKEU), za deo Poglavlje 27- životna sredina 
 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Zaštita životne sredine 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

www.cekor.org i  http://www.emins.org/ , 

https://www.eukonvent.org/  

Период реализације пројекта 1.1.2018- 31.12.2019 

Укупан буџет пројекта 26000 EUR 

Назив донатора 
IPA Srbija 2017-393-340 kroz Evropski pokret 

u Srbiji              18/2018 

Назив пројекта 
Mobilizing allies for resettlement and climate 

goals 

http://www.cekor.org/
http://www.bankwatch.org/
http://www.cekor.org/
http://www.cekor.org/
http://www.emins.org/
https://www.eukonvent.org/


 

 

 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Zaštita životne sredine i klimatske promene 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

www.cekor.org  

 

Период реализације пројекта 1.7.2019- 31.01.2020 

Укупан буџет пројекта 8000 EUR 

Назив донатора 
CEE Bankwatch Network: Grant agreement No 

101/19 

Назив пројекта 
Pametno lokalno planiranje u borbi sa 

klimatskim promena (RELOAD) 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Klimatske promene 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 
http://www.cekor.org/index/page/lg/sr/id/697  

Период реализације пројекта 15.09.2019.-31.01.2020 

Укупан буџет пројекта 11109,41 USD 

Назив донатора UNDP Srbija 

Назив пројекта Just transition from coal in Serbia is possible 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Zaštita životne sredine i klimatske promene 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

www.cekor.org  

Период реализације пројекта 19.11.-31.12.2019 

Укупан буџет пројекта 3000 EUR 

Назив донатора CAN Europe 

Назив пројекта 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji 

(NKEU), za deo Poglavlje 27- životna sredina 

 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Zaštita životne sredine 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

 

www.cekor.org, https://www.eukonvent.org/  

Период реализације пројекта 23.05.2020.-14.05.2021 

Укупан буџет пројекта 6000 EUR 

http://www.cekor.org/
http://www.cekor.org/index/page/lg/sr/id/697
http://www.cekor.org/
http://www.cekor.org/
https://www.eukonvent.org/


 

 

 

 

Назив донатора Delegacija EU kroz NKEU 

Назив пројекта 
Consolidating Serbian civil society for climate 

protection 2020 

Област из тачке III Јавног позива у којима 

је пројекат реализован 
Zaštita životne sredine i klimatske promene 

Линк ка интернет презантацији односно 

другој референци на којој се могу наћи 

информације о пројекту 

www.cekor.org  

Период реализације пројекта 01.04.2020.-31.03.2021 

Укупан буџет пројекта 
70850 EUR 

 

Назив донатора Evropska klimatska fondacija 

http://www.cekor.org/

