На пснпву шлана 24. став 3. ташка а) Закпна п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14 и 90/16), шлана 27.
Статута Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 112/12 и 74/17), шлана 23. став 1. Правилника п нашину и
критеријумима за дпдјелу финансијских средстава и мјерилима за пцјеоиваое приједлпга за
дпдјељиваое средстава Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике
Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 71/14 и 65/18 ), а у вези са Планпм рада и
финансијским планпм Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике
Српске, за перипд 01.01-31.12.2019. гпдине, те Одлукпм Управнпг пдбпра Фпнда за защтиту
живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, брпј 1-19.2/19 пд 29.07.2019.гпдине,
директпр Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске р а с п и
сује

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области
заштите животне средине, за 2019.годину
I - ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет пвпг јавнпг кпнкурса је дпдјела средстава Фпнда за защтиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске (у даљем тексту: Фпнд), ради улагаоа
у реализацију прпграма и прпјеката из сљедећих пбласти:
1. Развпј система интегрисанпг управљаоа амбалажним птпадпм у јединицама
лпкалне сампуправе - пва пбласт пбухвата прпјекте кпји се пднпсе на јашаое
капацитета лпкалне заједнице у пбласти защтите живптне средине и кпмуналних
услуга усппстављаоем система за управљаое амбалажним птпадпм крпз сакупљаое,
раздвајаое и рециклажу. Припритет је смаоиваое кплишина амбалажнпг птпада,
пднпснп ппвећаое прпцента адекватнпг збриоаваоа рециклажпм амбалаже и
искприщтаваое оених вриједнпсти у матријалне или енергетске сврхе.
У пвпј пбласти ће се дпдјељивати средства за суфинансираое прпграма и прпјеката из
ппдпбласти:
1.1. Јашаое система управљаоа амбалажпм и амбалажним птпадпм крпз
финансираое активнпсти на збриоаваоу и смаоеоу амбалажнпг птпада, са
видљивим ефектима смаоеоа амбалаже и амбалажнпг птпада на теритприји
Републике Српске
1.2. Изградое система и капацитета пптребне инфраструктуре, и набавка ппреме у
циљу псавремеоаваое материјалних средстава у дијелу кпји се пднпси на
сакупљаое, раздвајаое, складищтеое, ппнпвнп искприщћеое, третман и
пдлагаое амбалажнпг птпада
1.3. Израда технишке дпкументације за санацију деппнија, истраживашки прпјекти,
израда планпва, прпграма и студија за деппније и рециклажна двприщта

1.4.

Едукација и јашаое јавне свијести п питаоима сепарисанпг сакупљаоа
амбалажнпг птпада и оегпве рециклаже пднпснп ппнпвне упптребе

2. Заштита впда – пва пбласт пбухвата прпјекте кпји се пднпсе на защтиту впдних
ресурса.
У пвпј пбласти ће се дпдјељивати средства за суфинансираое прпграма и прпјеката
из ппдпбласти:
2.1. Израда технишке дпкументације за защтиту извприщта
2.2. Израда технишке дпкументације, изградоа/набавка ппстрпјеоа и ппреме за
третман птпадних впда, истражни радпви и изградоа пптребне пратеће
инфраструктуре за ппбпљщаое капацитета извприщта, те ппбпљщаое
квалитета питке впде.
2.3. Едукација и јашаое јавне свијести п питаоима защтите впдних ресурса

II – СРЕДСТВА ФОНДА И КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
А) Средства Фонда:
Средства Фпнда се, у складу са Правилникпм п нашину и критеријумима за дпдјелу
финансијских средстава и мјерилима за пцјеоиваое приједлпга за дпдјељиваое
средстава Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», бр. 71/14 и 65/18 – у даљем тексту: Правилник) и
ппщтим актима Фпнда, дпдјељују кприсницима средстава ради суфинансираоа прпграма
и прпјеката.
Средства Фпнда ће се исплаћивати за пправдане трпщкпве улагаоа настале накпн
дана пптписиваоа Угпвпра п дпдјели средстава (п суфинансираоу прпјекта) путем пвпг
јавнпг кпнкурса.
Распплпжива средства за суфинансираое прпјеката утврђена су Планпм рада и
финансијским планпм Фпнда, за перипд 01.01-31.12.2019. гпдине.
Б) Корисници средстава Фонда:
Правп на средства Фпнда кпја се дпдјељују путем пвпг јавнпг кпнкурса имају:
јединице лпкалне сампуправе (ппщтине и градпви), привредна друщтва и друга правна
лица (јавне устанпве и сл.), сампстални предузетници, виспкпщкплске устанпве,
средопщкплске устанпве, устанпве пснпвнпг пбразпваоа, прганизације цивилнпг друщтва
(удружеоа грађана, фпндације и друге непрпфитне прганизације) - сви у даљем тексту:
подносиоци пријава.
Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на пвпм јавнпм кпнкурсу пп
пбластима и ппдпбластима имају ппднпсипци пријава какп слиједи:
1.1. Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на кпнкурсу у пвпј ппдпбласти
имају пбвезници плаћаоа накнаде за пптерећиваое живптне средине амбалажним
птпадпм кпји су уреднп Фпнду измирила дпспијеле пбавезе;
1.2. Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на кпнкурсу у пвпј ппдпбласти
имају правна лица шија је дјелатнпст пружаое кпмуналних услуга, кап и друга правна

лица и сампстални предузетници кпја се баве сакупљаоем, раздвајаоем,
складищтеоем, ппнпвним искприщћеоем, третманпм и пдлагаоем амбалажнпг
птпада, јавне устанпве, те јединице лпкалне сампуправе (ппщтине и градпви);
1.3. Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на кпнкурсу у пвпј ппдпбласти
имају: јединице лпкалне сампуправе (ппщтине и градпви), правна лица шија је
дјелатнпст пружаое кпмуналних услуга и привредна друщтва;
1.4. Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на кпнкурсу у пвпј ппдпбласти
имају: виспкпщкплске устанпве, средопщкплске устанпве, устанпве пснпвнпг
пбразпваоа, прганизације цивилнпг друщтва (удружеоа грађана, фпндације и друге
непрпфитне прганизације;
2.1. Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на кпнкурсу у пвпј ппдпбласти
имају: јединице лпкалне сампуправе (ппщтине и градпви), јавне устанпвe и
привредна друщтва;
2.2. Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на кпнкурсу у пвпј ппдпбласти
имају: јединице лпкалне сампуправе (ппщтине и градпви), привредна друщтва и јавне
устанпве;
2.3. Правп ппднпщеоа пријава, пднпснп правп ушещћа на кпнкурсу у пвпј ппдпбласти
имају: виспкпщкплске устанпве, средопщкплске устанпве, устанпве пснпвнпг
пбразпваоа, прганизације цивилнпг друщтва (удружеоа грађана, фпндације и друге
непрпфитне прганизације);
III - УСЛОВИ КОЈЕ СУ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА ДУЖНИ ИСПУНИТИ
Ппднпсипци пријава мпгу дпбити средства Фпнда самп акп:
 имају сједищте/пребивалищте у Републици Српскпј,
 улажу властита средства у прпграме и прпјекте у пбласти защтите живптне средине,
енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије,
 прихвате услпве заједнишкпг ушещћа у суфинанцираоу прпграма и прпјеката за кпје се
пдпбравају средства Фпнда прпписане ппщим актима Фпнда,
 ппднесу захтјев за кприщтеое средстава Фпнда у складу са актима Фпнда,
 склппе угпвпр са Фпндпм п заједнишкпм улагаоу у прпграме и прпјекте за кпје се
пдпбравају средства Фпнда,
 дпставе дпказе п извпдивпсти улагаоа, те пшекиваним ппзитивним ефектима кпји ће
се пстварити улагаоем средстава Фпнда,
 дпставе дпказе пбезбјеђеоа средстава Фпнду укпликп се прпјекат не реализује ппд
угпвпреним услпвима,
 дпставе дпказ да мпгу финансијски пратити улагаоа (властитим ушещћем) у прпјекат и
 испуоавају и друге услпве утврђене пвим јавним кпнкурспм.
IV - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријаве, кап и пстале пбрасце тражене пп пвпм јавнпм кпнкурсу, је прпписап Фпнд, а
налазе се на интернет страници Фпнда: www.ekofondrs.org.

А)
За пбласти дефинисане у складу са ташкпм II ппдташка Б) пвпг јавнпг кпнкурса мпгу
кпнкурисати јединице лпкалне сампуправе (ппщтине и градпви), привредна друщтва и
друга правна лица (јавне устанпве и сл.) и сампстални предузетници кпји:
 пппуне пријавни пбразац 1 – Пријава на кпнкурс,
 пппуне пријавни пбразац 2 – Финансијски преглед прпјекта,
 дпставе изјаву п изнпсу средстава, најмаое пд 30% у пднпсу на укупну
вриједнпст прпјекта, кпјима ће кприсник или други заинтереспвани субјект
ушествпвати у суфинансираоу реализације дијела прпјекта кпјим се
аплицира на пвпм јавнпм кпнкурсу– примјер изјаве доступан на web
страници Фонда (пптписану пд пдгпвпрнпг лица и пвјерену пешатпм),
 дпставе изјаву п некприщћеоу бучетских средстава и других извпра финансираоа, у
текућпј и претхпдне двије фискалне гпдине, за исте прпјектне активнпсти и намјене за
прпјекат кпјим се кпнкурище за дпдјелу средстава – примјер изјаве доступан на web
страници Фонда (пптписану пд пдгпвпрнпг лица и пвјерену пешатпм),
 дпставе пвјерену фптпкппију Рјещеоа п регистрацији кпд надлежнпг суда /
надлежнпг регистраципнпг пргана (јединица лпкалне сампуправе нису
дужне да дпстављају пвај дпкумент ),
 дпставе пвјерену фптпкппију пптврде п ппрескпј регистрацији (ЈИБ),
 дпставе пптврду п измиреним ппреским пбавезама пд стране Ппреске управе
Републике Српске , не старију пд щест мјесеци,
 дпставе дпказ да је правнп лице уреднп измирилп пбавезе плаћаоа
наканаде за пптерећиваое живптне средине амбалажпм и амбалажним
птпадпм– доставља се само ако се конкурише за подобласт 1.1.
(фптпкппија Увјереоа п измиреоу пбавеза плаћаое наканаде за
пптерећиваое живптне средине амбалажпм и амбалажним птпадпм ),
 дпставе дпкумент кпји издаје надлежни судски прган у циљу дпказиваоа да
ппднпсилац пријаве на кпнкурс није псуђен судскпм пресудпм за крщеое закпна, у
смислу оегпвпг ппслпвнпг ппнащаоа, и прпглащен кривим за пзбиљан
прпфесипнални прекрщај, у перипду пд 5 гпдина прије датума дпстављаоа пријаве,
 дпставе изјаву да је кприсник средстава спреман пбезбједити инструмент псигураоа у
складу са закљушеним угпвпрпм (пптписану пд пдгпвпрнпг лица и пвјерену пешатпм), и
 дпставе увјереое да нису ппд стешајем или пред ликвидацијпм, или су ущли у пдређен
аранжман са ппвјерипцима, или су пбуставили или пгранишили активнпсти, или су у
аналпгнпј ситуацији кпја прпистише из слишнпг ппступка у складу са релевантним
закпнима и прпписима у Републици Српскпј и БиХ (пвај дпкумент су дужна да дпставе
самп привредна друщтва).
Б) За пбласти дефинисане у складу са ташкпм II ппдташка Б) пвпг јавнпг кпнкурса мпгу
кпнкурисати виспкпщкплске устанпве, средопщкплске устанпве, устанпве пснпвнпг
пбразпваоа, прганизације цивилнпг друщтва (удружеоа грађана, фпндације и друге
непрпфитне прганизације) кпје:
 пппуне пријавни пбразац 1 – Пријава на кпнкурс,
 пппуне пријавни пбразац 2 – Финансијски преглед прпјекта,









дпставе изјаву п изнпсу средстава, најмаое пд 20% у пднпсу на укупну
вриједнпст прпјекта, кпјима ће кприсник или други заинтереспвани субјект
ушествпвати у суфинансираоу реализације дијела прпјекта кпјим се
аплицирана пвпм јавнпм кпнкурсу– примјер изјаве доступан на web
страници Фонда (пптписану пд пдгпвпрнпг лица и пвјерену пешатпм),
дпставе изјаву п некприщћеоу бучетских средстава и других извпра финансираоа, у
текућпј и претхпдне двије фискалне гпдине, за исте прпјектне активнпсти и намјене за
прпјекат кпјим се кпнкурище за дпдјелу средстава – примјер изјаве доступан на web
страници Фонда (пптписану пд пдгпвпрнпг лица и пвјерену пешатпм),
дпставе пвјерену фптпкппију Рјещеоа п регистр ацији кпд надлежнпг
пргана,
дпставе пвјерену фптпкппију пптврде п ппрескпј регистрацији (ЈИБ),
дпставе изјаву да је кприсник средстава спреман пбезбједити инструмент псигураоа у
складу са закљушеним угпвпрпм (пптписану пд пдгпвпрнпг лица и пвјерену пешатпм).

Додатна обавезна документација:
Ппднпсипци пријава кпји имају правп да ппднесу пријаву, пднпснп да кпнкурищу у
ппјединим пбластима и ппдпбластима у складу са ташкпм II ппдташка Б) пвпг јавнпг
кпнкурса пбавезни су да дпставе и сљедећу дпкументацију:
1.1. за кпнкурисаое у пвпј ппдпбласти пбавезнп је дпстављаое Спецификације ппреме и
релевантнпг дпкумента (или угпвпр, или предугпвпр, или предрашун и сл.) кпјим се
пптврђује пбављаое разлишитих активнпсти на изградои система и капацитета
пптребне инфраструктуре за сакупљаое, раздвајаое, складищтеое, ппнпвнп
искприщћеое, третман и пдлагаое амбалажнпг птпада, (пптписану и пвјерену пд
стране пдгпвпрнпг лица),
1.2. за кпнкурисаое у пвпј ппдпбласти пбавезнп је дпстављаое Спецификације ппреме и
релевантнпг дпкумента (или угпвпр, или предугпвпр, или предрашун и сл.) кпјим се
пптврђује пбављаое разлишитих активнпсти за набавку ппреме у циљу
псавремеоаваоа материјалних средстава (пптписану и пвјерену пд стране
пдгпвпрнпг лица),
1.3. за кпнкурисаое у пвпј ппдпбласти пбавезнп је дпстављаое Прпјектнпг задатка
(пптписанпг и пвјеренпг пд стране пдгпвпрнпг лица),
2.1. за кпнкурисаое у пвпј ппдпбласти пбавезнп је дпстављаое Прпјектнпг задатка
(пптписанпг и пвјеренпг пд стране пдгпвпрнпг лица)
2.2. за кпнкурисаое у пвпј ппдпбласти пбавезнп је дпстављаое Прпјектнпг задатка за
израду технишке дпкументације или Спецификације ппреме (или угпвпр, или
предугпвпр, или предрашун и сл.) кпјим се пптврђује набавка ппстрпјеоа и ппреме,
кап и изградоа ппстрпјеоа за третман птпадних впда или Предмјер радпва за
истражне радпве и изградоу пптребне пратеће инфраструктуре за ппбпљщаое
капацитета извприщта, те ппбпљщаое квалитета питке впде (тражени дпкументи
пптписани и пвјерени пд стране пдгпвпрнпг лица).

Необавезна документација:
Сви ппднпсипци пријава мпгу дпставити и сљедећу дпкументацију кпја ће се узети у
пбзир при бпдпваоу пријава:
1) преппруке и ппдрщка прпјекту/прпграму пд стране републишких пргана/институција,
лпкалних заједница и међунарпдних прганизација.
2) материјале, публикације, нпвинске шланке, референц листу, те пстала дпкументација
кпја приказује рад ппднпсипца пријаве, кап и преппруке других правних субјеката.
3) дпказ да је прпјекат/прпграм у складу са републишким или лпкалним стратещким
дпкументима из пбласти защтите живптне средине.
V - ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Јавни кпнкурс ће бити пбјављен у „Службенпм гласнику Републике Српске“,
дневнпм листу „Глас Српске“, кап и на web страници Фпнда www.ekofondrs.org.
Рпк за ппднпщеое пријава је 30 дана пд дана пбјављиваоа у ппсљедоем пд
наведених гласила. Пријаве се ппднпсе пбавезнп у електрпнскпј и щтампанпј верзији,
лишнп или путем ппщте на адресу:
Фпнд за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске
ул. Краља Афпнса XIII, брпј 21
78 000 Баоа Лука,
са назнакпм: " За ЈАВНИ КОНКУРС - не птварај"
Непптпуне и неблагпвремене пријаве, кап и пријаве кпје се не пднпсе на предмет
пвпг јавнпг кпнкурса, неће се разматрати.
VI - Oсновни критеријуми за избор пројеката
Преднпст при избпру прпјекта имаће ушесници кпји псвпје већи брпј бпдпва у
складу са Правилникпм, а на пснпву сљедећих критеријума:
 припремљенпст прпграма и прпјеката, пднпснп спремнпст за ппшетак активнпсти,
 степен ппвпљнпг утицаја на живптну средину и смаоеое емисије гаспва са
ефектпм стаклене бащте,
 квалитет ппнуђенпг технишкп - технплпщкпг рјещеоа,
 угрпженпст живптне средине,
 финансијска сппспбнпст, кап и технишка и кадрпвска сппспбнпст кприсника
средстава,
 видљивпст и мјерљивпст резултата прпјекта.
 усаглащенпст са стратещким дпкументима и међунарпдним пбавезма из пбласти
защтите живптне средине, енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије.
Кпмисија за спрпвпђеое јавнпг кпнкурса, именпвана Рјещеоем директпра брпј
2.01.1-2850/19, пд 12.08.2019.гпдине, дпнпси Правилник п бпдпваоу прпграма и
прпјеката, кпјим се утврђују правила бпдпваоа прпграма и прпјеката и кпји се пбјављује
на интернет страници Фпнда, у складу са шланпм 26. став 3. Правилника.
У слушају да је за билп кпји критеријум дпдијељенп нула (0) бпдпва, Фпнд ће
пдбити пријаву.

Листа преднпсти за дпдјелу средстава утврђује се уважавајући брпј пстварених
бпдпва, а средства се дпдјељују ппднпсипцу пријаве кпји псвпји највећи брпј бпдпва.
Кпмисија је дужна у рпку пд 8 дана пд истека рпка за дпставу пријава пп пбјављенпм
јавнпм кпнкурсу заппшети са радпм и најдаље у рпку пд 45 дана припремити записнике п
птвараоу и пцјеоиваоу пријава са приједлпгпм п избпру кприсника средстава.
VII - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХВАЋЕНИХ ПРИЈАВА
Одлуку п дпдјели средстава дпнпси Управни пдбпр Фпнда, у рпку пд 60 дана пд
дана истека рпка за ппднпщеое пријава, п шему ће ппднпсипци пријава бити пбавјещтени
у рпку пд 8 дана пд дана дпнпщеоа Одлуке п дпдјели средстава.
Фпнд ће са нпсипцем пдабранпг прпјекта сашинити ппсебан угпвпр п правима и
пбавезама, у рпку не дужем пд 45 дана пд дана дпнпщеоа Одлуке п избпру прпјеката, а
кпјим ће се утврдити:
 изнпс пдпбрених средстава,
 услпви и нашин кприщћеоа пдпбрених средстава,
 временски рпк за реализацију Прпјекта,
 нашин праћеоа и кпнтрпле намјенскпг трпщеоа пдпбрених средстава ,
 нашин пбезбјеђеоа пптраживаоа Фпнда укпликп се прпјекат не реализује ппд
угпвпреним услпвима, и
 пстала права и пбавезе.
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Да би ппднпсилац пријаве ущап у кпнкурсну прпцедуру за избпр на Јавнпм
кпнкурсу, мпра испунити фпрмалнп правне услпве из пвпг јавнпг кпнкурса.
Сви дпкументи кпји се предају уз пбразац пријаве прпјекта кап дпказ п испуоаваоу
критеријума из пвпг кпнкурса, мпрају бити пригинали или пвјерене кппије, не старије пд
щест мјесеци.
Ппднпсилац пријаве мпже кпнкурисати у пквиру једне ппдпбласти самп са једним
прпјектпм.
Дпкументи кпји се щаљу на Јавни кпнкурс, не враћају се ппднпсипцу пријаве.
Неадекватнп пппуоене пријаве и некпмплетни захтјеви се неће разматрати.
Фпнд не снпси никакве трпщкпве ппднпсипца пријаве, настале сашиоаваоем и
предајпм дпкументације, и ппднпсилац пријаве нема билп каква права на накнаду билп
каквих трпщкпва пп пснпву ушещћа на пвпм јавнпм кпнкурсу.
Дпстављаоем дпкументације на пвај јавни кпнкурс ппднпсилац пријаве даје
пдпбреое Фпнду да пснпвне ппдатке п кприснику и ппнуђенпм прпјекту пбјави на web
страници Фпнда и у другим извјещтајима.
Све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити на телефпн 051/231-340 или е-ппщтпм на
info@ekofondrs.org, те у сједищту Фпнда, Краља Алфпнса XIII, брпј 21, Баоа Лука.
Брпј: 2.01.1-2891/19
Датум: 16.08.2019.гпдине
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