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1) Финансијски подаци: 

 

У 2018. години су укупни пословни приходи организације износили су 2,64 милиона динара, 

што је пад у односу на 2017. годину, и мање од планираног. За то постоје два разлога: 

 

- Пројекат „Локалне финансије и животна средина“ је обустављен због прекида 

финансирања Шведске развојне агенције (SIDA) Регионалном центру за животну 

средину (REC) и прекида целокупног програма. Други део финансијских обавеза 

према нашој организацији, у износу од око 8.000 евра, REC није извршио. 

 

- Пројекат „Банатска платформа за 2018/19. годину“ је одобрен тек 20. децембра, тако 

да је донатор (Фондација за отворено друштво) средства прве рате, у износу од 

926.000 динара, уплатио тек у јануару 2019. године. 

 

У табели су износи пословних прихода у периоду 2016–2018, дати у динарима и прерачунати 

у евре, по просечном годишњем курсу објављеном на сајту Народне банке Србије: 

 

Година 
Пословни приходи 

у динарима 

Просечни годишњи 

курс евра НБС 

Пословни приходи 

у еврима 

2016 6.463.000 123,1179 52.494 

2017 3.851.000 121,3367 31.738 

2018 2.643.000 118,2716 22.346 

 

 

2) Спроведени пројекти: 

 

У 2018. години је Еколошки центар „Станиште“ спроводи три пројекта. Основни подаци о 

овим пројектима дати су у табели. 

 

 Пројекат 1 Пројекат 2 Пројекат 3 

Назив 
Банатска платформа 

2017/18. 

Локалне финансије и 

животна средина 

Омладински 

волонтерски камп 

„Вршачке планине“ 

Донатор 
Фондација за отворено 

друштво 

Регионални центар за 

животну средину 

Министарство заштите 

животне средине 

Вредност у 

динарима 
1.944.000 1.800.000 400.000 

Период 

спровођења 
01.01. – 30.11.2019. 01.03. – 31.12.2019. 01.08. – 30.11.2019. 

 

 

 

 



 

3) Спроведене активности: 

 

У 2018. години спроведене активности делимо у неколико група. У табели је општи преглед, 

са називима групе активности са бројем извршених активности: 

 

Назив групе активности 
Број активности 

(планиране/извршене) 

Скупови 

Организоване радионице и обуке 12 12 

Промоције публикација 1 1 

Консултативни састанци са властима и интервјуи 11 9 

Учешће на скуповима других организација 3 3 

Објављене 

публикације 

Штампане (књиге, сажеци) 2 2 

Електронске (ТВ емисије, анимације, ПДФ) 4 4 

Медији и 

интернет 

Објаве на сајту ЕЦ „Станиште“ 50 40 

Текстови, вести, најаве на другим медијима 15 20 

Кампови 
Број урађених препорука за институције 2 4 

Број урађених тематских карти 4 5 

 

 

У табели је приказан упоредни преглед спроведених активности у сва три пројекта, по 

месецима, са описом, датумима и бројем учесника: 

 

Месец 
Пројекат 1: 

Банатска платформа 

Пројекат 2: 

Локалне финансије и 

животна средина 

Пројекат 3: 

Омладински волонтерски 

камп „Вршачке планине“ 

Јануар 

Одржане су две радионице, у 
Вршцу (19.01, са 15 учесника) и 
Новом Kнежевцу (31.01, са 14 
учесника), на следеће теме: 

- Резултати истраживања стања 
финансирања животне средине 
на локалном нивоу у контексту 
приступања ЕУ, са препорукама 
државним органима. 

- Активности за надзор и 
припрему препорука, у периоду 
припреме Преговарачке позиције 
за поглавље 27 и испуњења 
мерила за поглавља 11 и 12. 

- Социјално-еколошки оквир 
друштвеног деловања у 
контексту приступања ЕУ 

  



Фебруар 

Припрема препорука за државне 
органе, на основу радионица у 
Вршцу и Новом Kнежевцу. 

Почетак израде ТВ емисије 
(писање синопсиса и текста), 
припреме за наредне радионице. 

  

Март 

Одржана радионица у Вршцу 
(30.03, са 15 учесника) тема: 

- Кораци у приступним 
преговорима Србије и ЕУ 

Припрема за израду ТВ емисије, 
припреме за наредне радионице. 

Истраживање стања система 
финансирања заштите животне 
средине: пријем одговора 
локалних самоуправа на захтев 
за приступ информацијама од 
јавног значаја, идентификација 
примљених докумената. 

 

Април 

Одржане две радионице, у Ади 
(18.04, са 16 учесника) и Сенти 
(19.04, са 19 учесника), на теме: 

- Резултати истраживања стања 
финансирања животне средине 
на локалном нивоу у контексту 
приступања ЕУ, са препорукама 
државним органима. 

- Резултати истраживања стања 
финансирања пољопривредне 
политике на локалном нивоу у 
контексту приступања ЕУ, са 
препорукама држав. органима. 

- Тренутно стање у преговорима: 
припрема Преговарачке позиције 
за поглавље 27 и испуњење 
мерила за поглавља 11 и 12 

Истраживање стања система 
финансирања заштите животне 
средине: пријем одговора 
локалних самоуправа на захтев 
за приступ информацијама од 
јавног значаја, идентификација 
примљених докумената, 
разврставање, жалбе 
поверенику. 

Одржана обука у Новом Саду 
(27.04, са 18 учесника) за 
представнике војвођанских ОЦД, 
на тему финансирања заштите 
животне средине на локалном 
нивоу у контексту ЕУ интеграција. 

 

Мај 

Припрема препорука за државне 
органе у за заштиту животне 
средине и пољопривреду, на 
основу радионица у Ади и Сенти. 

Анализа Извештаја о напретку 
Србије за 2018. годину. 

Учешће на састанку на 
националном нивоу (24.05), у име 
Банатске платформе, на тему 
коментара ОЦД на нацрт Измена 
закона о процени утицаја на 
животну средину, у контексту 
испуњења ЕУ стандарда. 

Одржана обука у Ужицу (25.05, са 
11 учесника) за представнике 
ОЦД из западне Србије, на тему 
финансирања заштите животне 
средине на локалном нивоу у 
контексту ЕУ интеграција. 

Са представницима локалних 
самоуправа смо одржали 
интервјуе на тему финансирања 
заштите животне средине, и то у 
Горњем Милановцу (03.05), 
Сенти (14.05), Панчеву (24.05), 
Ариљу (25.05) и Ужицу (25.05). 

 

Јуни 

Завршили смо предлоге за 
побољшање стања финансирања 
заштите животне средине, и то 
Правилник о садржају и начину 
припреме Програма коришћења и 
Извештаја о коришћењу 
средстава буџетског фонда, 
обрасце Програма и Извештаја, 
као и иницијативе за измене 
Закона о заштити животне и 
Закона о буџетском систему. 

Учешће на консултативном 
састанку у Београду (20.06), са 
представницима Министарства 
заштите животне средине и 
Државне ревизорске институције, 
о препорукама за побољшање 
финансирања заштите животне 
средине, а у циљу примене ЕУ 
законодавства. 

Са представницима града 
Зајечара одржали смо интервју 
на тему финансирања заштите 
животне средине (29.06). 

 



Јули 

Припрема материјала за наредне 
радионице  

 

Учешће на консултативном 
састанку у Београду (31.07), са 
представницима ОЦД (Млади 
истраживачи Србије, Центар за 
европске политике, ОРЦА, Млади 
истраживачи Бор, и друге). 
Разматрани су и обједињени 
предлози и конентари на нацрт 
Измена закона о процени утицаја 
на животну средину. 

Са представницима града 
Зајечара одржали смо интервју 
на тему финансирања заштите 
животне средине (12.07). 

 

Август 

Припрема за израду анимације о 
финансирању пољопривреде, 
писање текста. Припремне 
активности (сакупљање података 
и писање текста) за израду и 
штампање препорука за државне 
органе у вези финансирања 
заштите животне средине и 
финансирања пољопривреде. 

Припрема и слање (29.08) нових 
150 захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја 
на адресе свих општина и 
градова у Србији. Тражени 
документи у области 
финансирања заштите животне 
средине и пољопривреде. 

 

Септембар 

Одржане три радионице са 
представљањем студије о 
финансирању пољопривреде, у 
Вршцу (17.09, са 13 учесника), 
Белој Цркви (21.09, са 12 учес.) и 
Kовину (25.09, са 13 учесника). 

Урађена анимација на тему 
финансирања пољопривреде, 
постављена на YоuTube. 

Састанак са еколошким ОЦД у 
Београду, на тему предлога за 
измене Закона о заштити 
животне средине и Закона о 
буџетском систему, а у циљу 
побољшања стања система 
финансирања заштите животне 
средине. 

У периоду 20-28.09. одржан камп 
на Вршачким планинама, са 
учешћем 9 студената (+ментор) 
Географског факулт. у Београду. 

Обележено 4 километра граница 
заштићеног подручја 

Мапирање природних вредности, 
као основа за израду тематских 
карти. 

Октобар 

Одржане две радионице са 
представљањем студије о 
финансирању пољопривреде у 
Новом Саду (25.10, са 31 учес.) и 
Лукином Селу (27.10, са 19 учес.) 
и завршни састанак у Вршцу 
(30.10, са 15 учесника). 

Анимација и ТВ емисија 
произведене и постављене на 
YouTube 

Препоруке за органе власти на 
тему финансирања пољопривр. у 
контексту преговора са ЕУ, 
штампане у 600 примерака.  

Интервју за емисију 
„Агроаргументи“ Радио Новог 
Сада и за дневни лист „Данас“ на 
тему резултата истраживања о 
финансирању пољопривреде.  

Пројекат обустављен 

Урађено је 5 тематских карти 
Вршачких планина, и то: 

- Карта предиспонираности за 
настанак бујичних поплава  

- Карта вероватноће појаве 
бујица на водотоцима 

- Карта предиспонираности за 
настанак шумских пожара 

- Карта сеизмичког хазарда 

- Интерактивна карта нивоа 
природне радиоактивности. 

Урађене 4 препоруке у оквиру 
Предлог мера за унапређење 
стања животне средине у ПИО 
Вршачке, упућене Покрајинском 
заводу са заштиту природе, за 
студију заштите. 

Новембар 
 

Пројекат обустављен 
Завршена ТВ емисија о раду 
кампа и постављена на YouTube 
каналу. Написан текст за медије. 

Децембар  Пројекат обустављен  

 



4) Фотографије са активности: 

 

Банатска платформа 

  

  
 

Омладински волонтерски камп „Вршачке планине“ 

  

  



 

Локалне финансије и животна средина 

  

 

 

5) Публикације 

 

  

 

 

 

У Вршцу, 

16. март 2019. године 

Златија Чочић Краснић 

председница ЕЦ „Станиште“ 

 


