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ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР  
послати на факс: 0043 1 786 89 00-15 и 021/529-236 

или на e-mail: bernhard.kasper@denkstatt.at и zivotnasredina@uprava.novisad.rs 

 

Назив компаније  

Адреса 
 Поштански 

код 

 

Година оснивања компаније  

Директор  

e-mail адреса  

Телефон и факс  

Контакт особа за ЕСОprofit  

e-mail адреса  

Телефон и факс  

Интернет презентација 

компаније 
 

Привредни сектор (нпр. 

текстилна, прехрамбена 

индустрија, итд.) 

 

Главни производи и услуге  

Број запослених (на крају 

2011.) 
 

Промет у динарима током 

2011. године (продати 

производи и услуге) 

 

Главни мотиви за учешће у 

програму ECOprofit (нпр. 

усклађивање са законским 

прописима у области заштите 

животне средине, смањење 

трошкова, побољшање 

имиџа компаније, итд.) 

 

Додатни производни погони 

(локације) 
 

Напомене  

 

Овим се пријављујемо за учешће у Програму ECOprofit Нови Сад 2012 и прихватамо услове учешћа 
који су наведени на полеђини пријавног формулара. 

 

_________________________________________ 

датум, потпис 

mailto:bernhard.kasper@denkstatt.at
mailto:zivotnasredina@uprava.novisad.rs
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                                            Услови учешћа 

 
ШТА ЈЕ ЕКОПРОФИТ НОВИ САД 2012? 
 ЕКОпрофит је програм осмишљен за 
компаније које се баве производњом и/или 

пружањем услуга и предствља први корак ка ЕКО - 
менаџменту. Циљ је смањивање негативних утицаја 
на животну средину, уз истовремено остваривање 
уштеда.   
Програм је успешно реализован у бројним 
градовима и регионима Аустрије, Немачке, Италије, 
Чешке, Словачке, Словеније, Мађарске и Румуније. 
Први пројекат Екопрофита у Србији, реализован је 
2011. годинe у Новом Саду. 
 

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ? 

 Први корак подразумева почетну проверу - 

полудневни боравак у компанији током ког се 
анализирају могућности унапређења економских и 
еколошких аспеката пословања. 

 Након почетне провере, представници 
пријављених компанија ће у периоду од 8 месеци 
похађати укупно 6 радионица. Током радионица, 
полазници ће стећи знање како да: ефикасније 
користе улазне сировине, оптимизују процес 
производње, смање стварање отпада, ускладе своје 
пословање са важећим законским прописима из 
области заштите животне средине, обезбеде 
приступ фондовима и још много тога. Ове 

радионице представљају додатну корист за 
компаније јер су основа за међусобну размену 
искустава у области заштите животне средине. 

 Паралелно са одвијањем радионица, 
искусни консултанти помоћи ће компанијама да 
идентификују и реализују конкретне мере за 
побољшање. ЕКОпрофит метод примењиваће се 
корак по корак: 

 прикупљање и анализа података; 
 идентификовање могућности за уштеде; 
 планирање, процена и примена мера за 

побољшање. 

ЕКОПРОФИТ НОВИ САД ПОДРАЗУМЕВА 
СЛЕДЕЋЕ УСЛУГЕ: 

 почетна провера током које се анализирају 
могућности за побољшање економских и 
еколошких аспеката пословања 

 6 целодневних радионица за 1-2 
представника компаније  

 потребан материјал за радионице 
 највише 6 дана индивидуалних 

консултација са експертом из области 
заштите животне средине који помаже 

компанији у примени идентификованих 
мера за смањење трошкова и негативних 
утицаја на животну средину. 

 PR активности за све компаније. 

УСЛОВИ УЧЕШЋА 
 Комапнија мора бити ликвидно способна 
 Компанија не сме бити у процесу продаје 

или пред затварањем 
 Компанија именује квалификовану особу (са 

адекватним знањем енглеског језика, 

напредним познавањем MS Excel-a, која 
је из управљачке структуре), а која ће: 

 

 бити одговорна за реализацију пројекта 
 бити у контакту са искусним 

консултантом и представницима Града 
Новог Сада 

 учествовати у радионицама  
 осигурати да се мере побољшања 

примене у компанији. 

 Компаније формирају ЕКОпрофит тим 
који асистира особи одговорној за реализацију 
пројекта. 

 Пријављене компаније омогућавају 
спровођење ЕКОпрофит метода обезбеђивањем 

потребног особља и финансијских средстава. 

РАСПОРЕД 

 Датуми радионица биће објављени од 
стране носиоца пројекта. Датуми индивидуалних 
консултација биће договорени између стручног 
консултанта и компанија. 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

 Сви консултанти обавезни су да држе у 
тајности све поверљиве податке о компанијама 
(чак и од представника Града Новог Сада). 

НАГРАДА 

 На основу презентованих мера 

примењених у оквиру ЕКОпрофит програма, 
комисија одлучује да ли компанија задовољава 
ЕКОпрофит критеријуме, након чега се 
компанијама које су испуниле критеријуме, 
уручује ЕКОпрофит сертификат. 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 Уплата трошкова учешћа врши се у 
периоду од 2 недеље након потписивања 
званичног уговора између комапније и 
конзорцијума denkstatt. 

 Свака компанија сноси трошкове учешћа 

у зависности од броја запослених: 

ТАБЕЛА 
 

Категорија Број запослених Цена [EUR] 

A 1 - 50  400 

B 51 - 300 1.000 

C 301 - … 2.000 

 
КОНТАКТ 
 
 За све додатне информације, молимо Вас 
да контактирате Градску управу за заштиту 
животне средине Града Новог Сада: 
 

Тел: 021/ 421 109 
Е-mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs 

mailto:zivotnasredina@uprava.novisad.rs

