На основу члана 24. став 3. тачка а) Закона о Фонду и финансирању заштите животне
средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14 и
90/16), члана 27. Статута Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 112/12), члана 23. став 1.
Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за
оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број
71/14), а у вези са Планом рада и финансијским планом Фонда за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност Републике Српске, за период 01.01-31.12.2016. године,
те Одлуком Управног одбора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
Републике Српске, бр. 02/1-4.4/16 од 13.07.2016.године, 02/1-5.1/16 од 04.11.2016.године,
директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области
заштите животне средине, за 2016.годину
I - ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је додјела средстава Фонда за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), ради улагања
у реализацију програма и пројеката из сљедећих области:
1. Развој система интегрисаног управљања амбалажним отпадом у јединицама
локалне самоуправе - ова област обухвата пројекте који се односе на јачање
капацитета локалне заједнице у области заштите животне средине и комуналних
услуга успостављањем система за управљање амбалажним отпадом кроз сакупљање,
раздвајање и рециклажу. Приоритет је смањивање количина амбалажног отпада,
односно повећање процента адекватног збрињавања рециклажом амбалаже и
искориштавање њених вриједности у матријалне или енергетске сврхе.
У овој области ће се додјељивати средства за суфинансирање програма и пројеката из
подобласти:
1.1. Јачање система управљања амбалажом и амбалажним отпадом кроз
финансирање активности на збрињавању и смањењу амбалажног отпада, са
видљивим ефектима смањења амбалаже и амбалажног отпада на територији
Републике Српске
1.2. Изградње система и капацитета потребне инфраструктуре, и набавка опреме у
циљу осавремењавање материјалних средстава у дијелу који се односи на
сакупљање, раздвајање, складиштење, поновно искоришћење, третман и
одлагање амбалажног отпада
1.3. Израда техничке и студијске документације за изградњу рециклажног
дворишта или центра (мјеста) за сакупљање амбалажног отпада
1.4. Едукација и јачање јавне свијести о питањима сепарисаног сакупљања
амбалажног отпада и његове рециклаже односно поновне употребе

2. Заштита вода – ова област обухвата пројекте који се односе на заштиту вода.
У овој области ће се додјељивати средства за суфинансирање програма и пројеката
из подобласти:
2.1. Израда техничке документације за заштиту изворишта
2.2. Израда техничке документације, изградња/набавка постројења за
пречишћавање отпадних вода и изградња потребне инфраструктуре за
побољшање квалитета питке воде
2.3. Едукација и јачање јавне свијести о питањима заштите вода
II – СРЕДСТВА ФОНДА И КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
А) Средства Фонда:
Средства Фонда се, у складу са Правилником о начину и критеријумима за додјелу
финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање
средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број 71/14 – у даљем тексту: Правилник) и
општим актима Фонда, додјељују корисницима средстава ради суфинансирања програма
и пројеката.
Средства Фонда ће се исплаћивати за оправдане трошкове улагања настале након
дана потписивања Уговора о додјели средстава (о суфинансирању пројекта) путем овог
јавног конкурса.
Расположива средства за суфинансирање пројеката утврђена су Планом рада и
финансијским планом Фонда, за период 01.01-31.12.2016. године.
Б) Корисници средстава Фонда:
Право на средства Фонда која се додјељују путем овог јавног конкурса имају:
јединице локалне самоуправе (општине и градови), привредна друштва и друга правна
лица (јавне установе и сл.), предузетници, организације цивилног друштва (удружења
грађана, фондације и друге непрофитне организације) - сви у даљем тексту: подносиоци
пријава.
Право подношења пријава, односно право учешћа на овом јавном конкурсу по
областима и подобластима имају подносиоци пријава како слиједи:
1.1. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти
имају правна лица која су уредно Фонду измирилa обавезе плаћања наканаде за
оптерећивање животне средине амбалажом и амбалажним отпадом;
1.2. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти
имају правна лица чија је дјелатност пружање комуналних услуга, као и друга правна
лица која се баве сакупљањем, раздвајањем, складиштењем, поновним
искоришћењем, третманом и одлагањем амбалажног отпада или улажу властита
средства за наведене активности, те јединице локалне самоуправе (општине и
градови);
1.3. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти
имају: јединице локалне самоуправе (општине и градови) и правна лица чија је
дјелатност пружање комуналних услуга;

1.4. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти
имају: организације цивилног друштва (удружења грађана, фондације и друге
непрофитне организације);
2.1. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти
имају: јединице локалне самоуправе (општине и градови) и јавне установе;
2.2. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти
имају: јединице локалне самоуправе (општине и градови), привредна друштва и јавне
установе;
2.3. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти
имају: организације цивилног друштва (удружења грађана, фондације и друге
непрофитне организације).
III - УСЛОВИ КОЈЕ СУ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА ДУЖНИ ИСПУНИТИ
Подносиоци пријава могу добити средства Фонда само ако:
 имају сједиште/пребивалиште у Републици Српској,
 улажу властита средства у програме и пројекте у области заштите животне средине,
енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,
 прихвате услове заједничког учешћа у суфинанцирању програма и пројеката за које се
одобравају средства Фонда прописане опшим актима Фонда,
 поднесу захтјев за кориштење средстава Фонда у складу са актима Фонда,
 склопе уговор са Фондом о заједничком улагању у програме и пројекте за које се
одобравају средства Фонда,
 доставе доказе о изводивости улагања, те очекиваним позитивним ефектима који ће
се остварити улагањем средстава Фонда,
 доставе доказе обезбјеђења средстава Фонду уколико се пројекат не реализује под
уговореним условима,
 доставе доказ да могу финансијски пратити улагања (властитим учешћем) у пројекат и
 испуњавају и друге услове утврђене овим јавним конкурсом.
IV - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријаве, као и остале обрасце тражене по овом јавном конкурсу, је прописао Фонд,
а налазе се на интернет страници Фонда: www.ekofondrs.org.
А)
За области дефинисане у складу са тачком II подтачка Б) овог јавног конкурса могу
конкурисати јединице локалне самоуправе (општине и градови), привредна друштва и
друга правна лица (јавне установе и сл.) и предузетници који:
 попуне пријавни образац 1 – Пријава на конкурс,
 попуне пријавни образац 2 – Финансијски преглед пројекта,
 доставе изјаву о износу средстава, најмање од 30% у односу на укупну вриједност
пројекта, којима ће корисник или други заинтересовани субјект учествовати у
суфинансирању реализације дијела пројекта којим се аплицира на овом јавном
конкурсу– примјер изјаве доступан на web страници Фонда (овјерену код нотара или
надлежног органа локалне самоуправе),














доставе изјаву о некоришћењу буџетских средстава и других извора финансирања, у
текућој и претходне двије фискалне године, за исте намјене по основу пројекта којим
се конкурише за додјелу средстава– примјер изјаве доступан на web страници Фонда
(потписану од одговорног лица и овјерену печатом),
доставе овјерену фотокопију Рјешења о регистрацији код надлежног суда (јединица
локалне самоуправе нису дужне да достављају овај документ),
доставе овјерену фотокопију потврде о пореској регистрацији (ЈИБ),
доставе потврду о измиреним пореским обавезама од стране Пореске управе
Републике Српске , не старију од шест мјесеци,
доставе доказ да је правно лице уредно измирило обавезе плаћања наканаде за
оптерећивање животне средине амбалажом и амбалажним отпадом– доставља се
само ако се конкурише за подобласт 1.1. (фотокопија Увјерења о измирењу обавеза
плаћање наканаде за оптерећивање животне средине амбалажом и амбалажним
отпадом),
доставе документ који издаје надлежни судски орган у циљу доказивања да
подносилац пријаве на конкурс није осуђен судском пресудом за кршење закона, у
смислу његовог пословног понашања, и проглашен кривим за озбиљан
професионални прекршај, у периоду од 5 година прије датума достављања пријаве,
доставе изјаву да је корисник средстава спреман обезбједити инструмент осигурања у
складу са закљученим уговором (овјерену код нотара или надлежног органа локалне
самоуправе), и
доставе увјерење да нису под стечајем или пред ликвидацијом, или су ушли у одређен
аранжман са повјериоцима, или су обуставили или ограничили активности, или су у
аналогној ситуацији која проистиче из сличног поступка у складу са релевантним
законима и прописима у Републици Српској и БиХ (овај документ су дужна да доставе
само привредна друштва и предузетници).

Напомена: За једнице локалне самоуправе (општине и градови) изјаве није
потребно овјеравати код нотара или надлежног органа локалне самоуправе.
Б)
За области дефинисане у складу са тачком II подтачка Б) овог јавног конкурса могу
конкурисати организације цивилног друштва (удружења грађана, фондације и друге
непрофитне организације) које:
 попуне пријавни образац 1 – Пријава на конкурс,
 попуне пријавни образац 2 – Финансијски преглед пројекта,
 доставе изјаву о износу средстава, најмање од 20% у односу на укупну вриједност
пројекта, којима ће корисник или други заинтересовани субјект учествовати у
суфинансирању реализације дијела пројекта којим се аплицирана овом јавном
конкурсу– примјер изјаве доступан на web страници Фонда (овјерену код нотара или
надлежног органа локалне самоуправе),
 доставе изјаву о некоришћењу буџетских средстава и других извора финансирања, у
текућој и претходне двије фискалне године, за исте манјене по основу пројекта којим






се конкурише за додјелу средстава– примјер изјаве доступан на web страници Фонда
(потписану од одговорног лица и овјерену печатом),
доставе овјерену фотокопију Рјешења о регистрацији код надлежног органа,
доставе овјерену фотокопију потврде о пореској регистрацији (ЈИБ),
доставе изјаву да је корисник средстава спреман обезбједити инструмент осигурања у
складу са закљученим уговором (овјерену код нотара или надлежног органа локалне
самоуправе), и
доставе документ који издаје надлежни судски орган у циљу доказивања да
подносилац пријаве на конкурс није осуђен судском пресудом за кршење закона, у
смислу његовог пословног понашања, и проглашен кривим за озбиљан
професионални прекршај, у периоду од 5 година прије датума достављања пријаве.

Додатна обавезна документација:
Подносиоци пријава који имају право да поднесу пријаву, односно да конкуришу у
појединим областима и подобластима у складу са тачком II подтачка Б) овог јавног
конкурса обавезни су да доставе и сљедећу документацију:
1.1. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Спецификације опреме и
релевантног документа (уговор или предуговор или предрачун и сл.) којим се
потврђује обављање различитих активности на изградњи система и капацитета
потребне инфраструктуре за сакупљање, раздвајање, складиштење, поновно
искоришћење, третман и одлагање амбалажног отпада, (потписаног и овјереног од
стране одговорног лица),
1.2. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Спецификације опреме и
релевантног документа (уговор или предуговор или предрачун и сл.) којим се
потврђује обављање различитих активности за набавку опреме у циљу
осавремењавања материјалних средстава (потписану и овјерену од стране
одговорног лица),
1.3. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Пројектног задатка
(потписаног и овјереног од стране одговорног лица),
2.1. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Пројектног задатка
(потписаног и овјереног од стране одговорног лица)
2.2. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Пројектног задатка за
израду техничке документације или Спецификације опреме (уговор или предуговор
или предрачун и сл.) којим се потврђује набавка опреме за изградњу постројења за
третман отпадних вода или Предмјер радова за изградњу постројења и потребне
инфраструктуре за побољшање квалитета питке воде- извод из главног пројекта
(потписане и овјерене од стране одговорног лица).
Необавезна документација:
Сви подносиоци пријава могу доставити и сљедећу документацију која ће се узети у
обзир при бодовању пријава:

1) препоруке и подршка пројекту/програму од стране републичких органа/институција,
локалних заједница и међународних организација.
2) материјале, публикације, новинске чланке, референц листу, те остала документација
која приказује рад подносиоца пријаве, као и препоруке других правних субјеката.
3) доказ да је пројекат/програм у складу са републичким или локалним стратешким
документима и међународним обавезма из области заштите животне средине.
V - ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“,
дневном листу „Глас Српске“, као и на web страници Фонда www.ekofondrs.org.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у посљедњем од
наведених гласила. Пријаве се подносе обавезно у електронској и штампаној верзији,
лично или путем поште на адресу:
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
ул. Краља Афонса XIII, број 21
78 000 Бања Лука,
са назнаком: " За ЈАВНИ КОНКУРС - не отварај"
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које се не односе на предмет
овог јавног конкурса, неће се разматрати.
VI - Oсновни критеријуми за избор пројеката
Предност при избору пројекта имаће учесници који освоје већи број бодова у
складу са Правилником, а на основу сљедећих критеријума:
 припремљеност програма и пројеката, односно спремност за почетак активности,
 степен повољног утицаја на животну средину и смањење емисије гасова са
ефектом стаклене баште,
 квалитет понуђеног техничко - технолошког рјешења,
 угроженост животне средине,
 финансијска способност, као и техничка и кадровска способност корисника
средстава,
 видљивост и мјерљивост резултата пројекта.
 усаглашеност са стратешким документима и међународним обавезма из области
заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.
Комисија за спровођење јавног конкурса, именована Рјешењем директора број 021633/16, од 08.11.2016.године, доноси Правилник о бодовању програма и пројеката,
којим се утврђују правила бодовања програма и пројеката и који се објављује на интернет
страници Фонда, у складу са чланом 26. став 3. Правилника.
У случају да је за било који критеријум додијељено нула (0) бодова, Фонд ће
одбити пријаву.
Листа предности за додјелу средстава утврђује се уважавајући број остварених
бодова, а средства се додјељују подносиоцу пријаве који освоји највећи број бодова.
Комисија је дужна у року од 8 дана од истека рока за доставу пријава по објављеном
јавном конкурсу започети са радом и најдаље у року од 25 дана припремити записнике о
отварању и оцјењивању пријава са приједлогом о избору корисника средстава.

VII . PEAJII,I3AUHIA NPHXBATEHI,IX IPIUABA
O4nyxy o goglenn cpeAcraBa goxocu VnpaaHra o46op OonAa, y poxy oA 30 AaHa oA
AaHa creKa poKa 3a noAHoureroe nprjaaa, o vemy he noAHocxo4x npujaaa 6nrn o6aajeulrenu
y poxy o4 8 AaHa oA AaHa AoHoueba O4ryxe o 4o4jerx cpeAcraBa.
Oon4 he ca Hocl4oqeM o4a6paxor npojexra ca'{t4Ht4Tr4 noce6ax yroBop o npaBxMa t,t
o6aeesarua, y poKy He AyxeM oA 20 AaHa oA AaHa AoHouelba O4nyxe o us6opy npojexara, a
KojxM he ce yrBpAxrx:

.
.
.
.
.
.

VIII

h3HOC O406peXnX CpeACraBa,

ycnoBh h

xopnuheroa o4o6pexltx cpe4craaa.
EpeMeHcKr4 poK 3a peanh3aqxjy npojeKra,
Ha'.r14H npaherua x KoHTpone Hamjeucxor rpoueroa o4o6pexrx cpeAcraBa ,
Ha'{r,rH o6ea6jeferoa norpaxxaarba Oox4a yxonuxo ce npojexar He pean(3yje noA
yrosopeH M ycnoBHMa, h
ocrara noaga u o6agege.
Haq14H

- OCTAJTE NHOOPMAIIHJE

[a 6r

nognocrraq nphjaoe yruao

y

KoHKypcHy npoqeAypy

aa rs6op Ha JaBHoM

KoHKypcy, Mopa r,rcnyHhrx Qoprvralxo npaBHe ycnose ue oeor jaaxor KoHKypca.
Cau goxymexu Kojh ce npeAajy ya o6paaar4 npujaae npojeKra Kao AoKa3 o !4cnyrbaaafby
Kpr4repxjyMa 3 oBor KoHKypca, rvropajy 6uru opnruxanu unu oajepexe xonrje, xe crapuje o4

uecr Mjecequ.
noAHocxnaq npujaBe Moxe KoHxypxcarn y oxerpy je4xe no4o6nacrr cano ca je4xutvt
npojeKroM.

floryruexru xoju ce uraruy Ha JaBHu KoHKypc, xe opahajy ce noAHocxotly npuja8e.
Hea4exearxo nonybeHe nphjaBe h HeKoMnrerH!t :arrjeeu ce xehe pa3Marparr.
Oox4 xe cHocr HrKaKBe rpourxoBe noAHocuoqa nprjaBe, Hacra.ne caqurbaBabeM h
npeAajoM Aoxynenraqrje, h noAHochraq npr,rjaee retta 6rno KaKBa npaaa xa xaxra4y 6ulo
KaKBtax rpourKoBa no ocHoBy yqeuha xa oeom jaeHoM KoHKypcy.
AocraB.rbaFbeM 4oxytterraqrje na oaaj jaexn xoxxypc noAHochnall nprjaae 4aje
o4o6peroe <Dox4y 4a ocHoBHe noAarKe o KopxcHl,tKy r noxylenoru npojexry o6jaBu Ha web
crpaH qr,t Oon4a u y ApyrHM raaejeu:rajrma.
Cae AoAarxe rax$oprvra qr,rje tuory ce 4o6uru ra rene$ox O5t/237-34O hrlt4 e-nouroM Ha
info@ekofondrs.ors. re y cje4r.rury OoHAa, Kpa/ba AnQorca Xlll, 6poj 21, Saroa.flyra.
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