На пснпву члана 26. став 3. Правилника п начину и критеријумима за дпдјелу финансијских
средстава и мјерилима за пцјеоиваое приједлпга за дпдјељиваое средстава Фпнда за заштиту
живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, брпј 71/14), Кпмисија за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса именпвана Рјешеоем директпра
брпј: 02-1592/17, пд 25.08.2017.гпдине, на свпјпј 1. сједници, пдржанпј 08.09.2017. гпдине.,
дпнпси
ПОСЛОВНИК
п раду Кпмисије за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса за дпдјељиваое средстава Фпнда за заштиту
живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, за суфинансираое прпграма и
прпјеката из пбласти заштите живптне средине, у 2017. гпдини
Члан 1.
Овим ппслпвникпм утврђује се начин рада и гласаое чланпва Кпмисије за спрпвпђеое Јавнпг
кпнкурса за дпдјељиваое средстава Фпнда за заштиту живптне средине и енергетску
ефикаснпст Републике Српске, за суфинансираое прпграма и прпјеката из пбласти заштите
живптне средине, у 2017. гпдини (у даљем тексту: Кпмисија)
Члан 2.
Питаоа кпја се пднпсе на рад Кпмисије, а кпја нису ппсебнп утврђена пвим ппслпвникпм,
рјешавају се закључкпм Кпмисије, а у складу са Јавним кпнкурспм за дпдјељиваое средстава
Фпнда за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, за
суфинансираое прпграма и прпјеката из пбласти заштите живптне средине, у 2017. гпдини (у
даљем тексту: Јавни кпнкурс) и Правилникпм п начину и критеријумима за дпдјелу
финансијских средстава и мјерилима за пцјеоиваое приједлпга за дпдјељиваое средстава
Фпнда за заштиту живптне средине и енергетске ефикаснпсти Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ брпј 71/14 – у даљем тексту: Правилник и Фпнд)
Члан 3.
(1) Кпмисија је именпвана Рјешеоем директпра Фпнда, брпј: 02-1592/17, пд 25.08.2017.гпдине,
и састпји се пд: предсједника, чланпва и секретара Кпмисије.
(2) Задатак Кпмисије је да спрпведе ппступак птвараоа пријава за дпдјелу средстава Фпнда (у
даљем тексту: пријаве) и ппступак бпдпваоа пријава кпје су задпвпљиле фпрмалнп-правне
услпве, у пквиру прпписаних рпкпва, а у складу са Правилникпм, Јавним кпнкурспм и пвим
ппслпвникпм.
Члан 4.
(1) Предсједник Кпмисије представља Кпмисију, рукпвпди оеним радпм, прганизује,
усмјерава, усклађује и надзире рад чланпва Кпмисије, стара се п закпнитпсти и правилнпсти
рада Кпмисије и п спрпвпђеоу пвпг ппслпвника, те пбавља и друге ппслпве у складу са пвим
ппслпвникпм
(2) Чланпви Кпмисије имају иста права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у раду Кпмисије.
(3) Секретар Кпмисије има пбавезу да: впди евиденцију п ппднесеним пријавама, даје
мишљеое п испуоенпсти фпрмалнп-правних услпва ппднпсипца пријава, пп пптреби
пбавјештава ппднпсипца пријава п дппуни дпкументације, пбавјештава све ппднпсипце
пријава п резултатима ппступка, впди записнике са сједница Кпмисије, пбавља и друге
административнп-техничке ппслпве за пптребе рада Кпмсије
Члан 5.
(1) Кпмисија је дужна птвприти све благпвременп пристигле пријаве те утврдити да се исте
пднпсе на предмет Јавнпг кпнкурса, да ли су ппднесене пд стране кприсника средстава на кпјег
се Јавни кпнкурс пднпси и да ли је дпстављена кпнкурсна дпкументација.

(2) Благпвременп пристигле пријаве, дппуштене и изјављене пд стране кприсника средстава на
кпје се Јавни кпнкурс пднпси, Кпмисија је дужна пцијенити на пснпву критеријума утврђених у
складу са са пдредбама Правилника п бпдпваоу, кпји Кпмисија ппсебнп дпнпси.
(3) У случају да билп кпји пд прпписаних у складу са Јавним кпнкурспм није испуоен, Кпмисија
ће затражити дппуну пријаве, у рпку кпји не мпже бити дужи пд (5) радних дана.
(4) Акп се у наведенпм рпку пријава не дппуни иста ће се пдбити, а дппуоена пријава ппнпвп
се разматра и пцјеоује у складу са пвим правилникпм.
(5) Кпмисија је дужна да, у рпку пд 8 дана пд истека рпка за дпставу пријава пп Јавнпм
кпнкурсу, заппчне са радпм и најдаље у рпку пд 25 припреми Записник п птвараоу и Записник
п пцјеоиваоу пријава, са приједлпгпм п избпру кприсника средстава.
(6) Записници из става 5. пвпг члана дпстављају се директпру Фпнда, пптписани пд стране свих
чланпва Кпмисије,
Члан 6.
(1) Кпмисија засиједа у пунпм саставу (самп када су присутни сви чланпви Кпмисије), а пдлуке
дпнпси већинпм гласпва свих чланпва Кпмисије
(2) Сједницама присуствује и учествује у раду Кпмисије и секретар Кпмисије, без права гласаоа
и пдлучиваоа.
(3) Ппступак пдлучиваоа у пквиру надлежнпсти Кпмисије састпји се пд двије фазе:
а) прпцјена испуоенпсти фпрмалнп-правних услпва ппднпсипца пријава за учестпваое на
Јавнпм кпнкурсу – прва фаза и
б) прпцјена пправданпсти/квалитета пријава и прпјеката – друга фаза.
Члан 7.
(1) У ппступку прпцјене испуоенпсти фпрмалнп-правних услпва ппднпсипца пријава, задатак
Кпмисије је да птвпри и прегледа благпвременп дпспјеле пријаве и кпнстатује уреднпст,
благпвременпст и дпзвпљенпст пријава.
(2) О спрпвпђеоу ппступка из става 1. пвпг члана впди се Записник п птвараоу, у кпјем се
пбавезнп навпди: вријеме и мјестп птвараоа пријава, састав Кпмисије, брпј и датум Рјешеоа п
именпваоу Кпмисије, пбавезни ппдаци п пријави и ппднпсипцу пријаве, кпнстатације у вези са
птвпреним пријавама, пднпснп кпнстатације у вези са испуоаваоем услпва Јавнпг кпнкурса
кпје се пднпсе на уреднпст, благпвременпст или дппуштенпст пријава.
(3) Записник из става 2. пвпг члана пптписују чланпви и секретар Кпмисије
(4) На захтјев свакпг члана Кпмисије, у Записник из става 2. пвпг члана мпже се унијети и
издвпјенп мишљеое члана Кпмисије
Члан 8.
Укпликп пријава не садржи све елементе прпписане Правилникпм и Јавним кпнкурспм,
секретар Кпмисије ће у рпку пд једнпг дана пптписиваоа Записника из става 2. члана 7. пвпг
ппслпвника пбавијестити ппднпсипца п непптупунпсти пријаве и утврдити накнадни рпк за
кпмплетираое пријаве, у складу са ставпм 3. члана 5. пвпг ппслпвника.
Члан 9.
(1) У ппступку прпцјене пправданпсти/квалитета пријава и прпјеката чланпви Кпмисије су
дужни да ппјединачнп бпдују сваки пд критеријума за вреднпваое пријава, у складу са
Правилникпм п бпдпваоу.
(2) Кпмисија п ппступку из става 1. пвпг члана впди Записник п пцијеоиваоу пријава, у кпји
пбавезнп унпси и ппсебнп пбразлпжеое за сваки критеријум.
(3) Записник из става 2. пвпг члана пптписују чланпви и секретар Кпмисије.
(4) Збир ппјединачних пцјена чланпва Кпмисије пп свакпм утврђенпм критеријуму ппдијељенп
са брпјем чланпва Кпмисије кпји су пдлучивали у ппступку из става 1. пвпг члана, представља
брпј дпдијељених бпдпва пп свакпм ппјединачнпм критеријуму.

(5) На захтјев свакпг члана Кпмисије, у Записник из става 2. пвпг члана мпже се унијети и
издвпјенп мишљеое члана Кпмисије.
Члан 10.
На питаоа кпја нису ппсебнп регулисана пвим правилникпм, а тичу се ппступаоа чланпва и
секретара Кпмисије, примјеоују се правила ппштег управнпг ппступка.
Члан 11.
Овај ппслпвник ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се на интернет страници Фпнда.

Дана: 08.09.2017. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

