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УПУТСТВО		
подносиоцима	за	израду	понуда	за	

Јавни	позив	
за	финансијску	подршку	програма	и	пројеката		

	за	заштиту	животне	средине		у	Републици	Српској	
 
 
 

I	‐	Предмет	јавног	позива		
 

Предмет  јавног  позива  је  додјела  средстава  Фонда  за  заштиту  животне  средине  (у 
даљем  тексту:  Фонд),  ради  улагања  у  програме,  пројекте  и  друге  активности  у  сљедећим 
подручјима: 

 
1. Израда	пројектне	документације	за	санацију	локалних	депонија	

 Стратегијом  управљања  чврстим  отпадом  у  БиХ  (2000‐2020.  годинe),  усвојеном  од 
стране  Републике  Српске  2001.  године,  предвиђено  је  системско  рјешавање 
збрињавања отпада у Републици Српској изградњом двије регионалне депоније (Бања 
Лука  и  Бијељина),  Фонд  корисницима  пружа  финансијску  подршку  у  припреми 
пројектне документације за санацију постојећих локалних депонија, како би се могло 
приступити  наредним  операцијама  које  се  односе  на  припремне  радове  (истражни 
радови, откуп земљишта, пројектно‐техничка документација), за крајњи несметан рад 
регионалних депонија, уз помоћ донаторских и кредиторских средстава.  

 У сарадњи са надлежним институцијама у БиХ (РС), Фонд је је укључен у Програмирање 
ИПА  средства  Европске  комисије  за  период  2011  –  2013,  у  сектору  Заштите  животне 
средине  и  климатских  промјена,  на  основу  ових  активности  пројекат  Фонда,  који  се 
односи  на  санацију  локалних  комуналних  депонија  у  Републици  Српској  у  циљу 
добијања еколошких дозвола је уврштен у листу приоритета БиХ, за чију реализацију је 
осигурана  подршка  делегација  Европске  комисије  у  БиХ.  Наредни  послови  и 
активности  Фонда  односе  се  на  примјену  европских  стандарда    и  директива,  које 
осигуравају  уређење  питања  управљања  чврстим  отпадом  у  Републици  Српској,  по 
овим и свим другим основама. 

 
2. Санација	дивљих	депонија				

 У  складу  са  Стратегијом  управљања  чврстим  отпадом  у  БиХ  (2000‐2020.  годинe), 
усвојеном од стране Републике Српске 2001.  године, Фонд ће у 2011.  и 2012.  години 
наставити  са  суфинансирањем  санација  дивљих  депонија.  Приортитете  у  санацији 
дивљих  депонија  имају  депоније  које  од  посебног  значаја  за  Републику  Српску, 
депоније  које  се  налазе  у  водо‐заштитним  зонама,  у  насељеним  мјестима,  у 
заштићеним дијеловима природе, у близини туристичких насеља, као и оне депоније 
за које инспекција за заштиту животне средине утврди да их је неопходно санирати. 
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3. Израда	пројектне	документације	за	санитарну	заштиту	изворишта		
 Узроци  проблема  загађења  вода  у  Републици  Српској  дијелом  се  односе  и  на 

непостојање  планске  документације  о  зонама  санитарне  заштите  изворишта 
водоснабдијевања,  Фонд  ће  у  2011.  и  2012.  години  наставити  са  суфинансирањем 
израде пројектне документације за ове намјене, по основу које би се могло приступути 
наредним радовима за системско рјешавање проблема управљања водама, у складу са 
примјеном директива ЕУ у области заштите вода. 

 

4. Заштита	водотокова	и	приобаља		
 Заштита вода  (подземне, површинске,  акумулације и водотокови),  а нарочито издани 

за водоснабдијевање, предмет је финансијске подршке у 2011. и 2012. години у циљу 

уређења водног подручја Републике Српске.                                                 

5. Мониторинг	квалитета	земљишта						
 У складу са "Основом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта као 

основе  процеса  планирања  коришћења  земљишта  Републике  Српске",  усвојеном  од 
стране  Владе  Републике  Српске  у  2009.  години,  Фонд  ће  у  2011.  и  2012.  години 
наставити  са  суфинансирањем  мониторинга  квалитета  земљишта.    Крајњи  циљ  је 
увођења трајног мониторинга загађења земљишта у Републици Српској. Успостављање 
континуираног  мониторинга  земљишта  у  Републици  Српској  неопходно  је  да  би  се 
приближили захтјевима Европске уније. 

 

6. Финансирање	пројеката	невладиних	организација	(у	даљем	тексту:	НВО)	
из	области	заштите	животне	средине	
 У оквиру овог  Јавног позива невладине организације своје пријаве могу поднијети за 

пројекте, који се односе на заштиту животне средине, и то:  
а)  чување  и  побољшање  квалитета  ваздуха,  земљишта,  воде  те  ублажавање 
климатских промјена и заштита ваздушног омотача; 
б)  унапређење  стања  заштите  животне  средине  и  простора  урбаних  и  руралних 
средина; 
в) управљање отпадом; 
г) заштита биолошке и пејзажне разноликости; 
д) подстицање образовања за заштиту животне средине и одрживи развој. 
Средства  Фонда  се,  у  складу  са  Правилником  о  начину  и  критеријумима  за  додјелу 

финансијских  средстава  за  програме  и  пројекте  из  области  заштите  животне  средине, 
додјељују  корисницима  средстава  ради  финансирања  пројеката,  програма  и  сличних 
активности. 

Средства Фонда ће се исплаћивати за оправдане трошкове улагања настале након дана 
потписивања Уговора о додјели средстава путем овог јавног позива. 

Укупни расположиви износи за пројекте према подручјима Јавног позива утврђени су 
Планом  рада  и  финансијским  планом  Фонда  за  заштиту  животне  средине,  за  период                 
01.01‐31.12.2011. годину. 

 

II	‐	Корисници	средстава	
  Корисници средстава Фонда могу бити правна лица, предузетници и физичка лица која 
улажу  средстава  у  програме,  пројекте  и  сличне  активности  у  области  заштите  животне 
средине. Под правним лицима подразумијевају се и органи управе и управне организације.  
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III	‐	Услови	које	подносиоци	понуда	морају	задовољавати	
  Подносиоци понуда могу добити средства Фонда само ако: 

 имају сједиште у Републици Српској, 

 улажу властита средства у пројекте за које се додјељују средства Фонда, 

 прихвате  услове  заједничког  судјеловања  у  суфинансирању  пројеката  за  које  се 
одобре средства Фонда у складу са овим позивом и општим актима Фонда, 

 доставе доказе о изводивости улагања,  те очекиваним позитивним ефектима који 
ће се остварити улагањем средстава, 

 доставе  доказе  осигурања  поврата  средстава  Фонду  (уколико  се  пројекат  не 
реализује) под уговореним условима и 

 доставе доказ да могу финансијски пратити улагања у пројекте за које се додјељују 
средства Фонда. 

Под  властитим  учешћем  подразумијевају  се  новчана  средства  корисника,  кредитна 
средства других финансијских институција, улагања других физичких и/или правних лица. 
 

IV	‐	Oсновни	критеријуми	за	избор	пројеката	
Одлуку  о  утврђивању  листе  приоритета  и  додјели  средстава  Фонда  на  основу 

објављеног јавног позива доноси Управни одбор. 
Предност  при  избору  програма  и  пројеката  имаће  учесници  који  освоје  већи  број 

бодова у складу са Правилником о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава 
за програме и пројекте из области заштите животне средине.  

Основни  критеријуми  и  мјерила  за  оцјену  захтјева  и  одређивања  приоритета  при 
додјели средстава Фонда су: 

 припремљеност  пројекта,  програма  или  сличних  активности  за  које  је  расписан 
јавни позив (припремљеност стручне и техничке документације, степен спремности 
за почетак радова, висина властититх средстава корисника) ...............(до 10 бодова), 

 степен  утицаја  на  животну  средину  (одрживи  развој,  очекивано  побољшање 
квалитета животне средине, цјеловит приступ инвеститота у рјешавању појединих 
питања  заштите  животне  средине,  испуњење  међународних  обавеза,  степен 
приоритета из програма заштите животне средине) ............................ (до 30 бодова), 

 квалитет понуђеног техничко‐технолошког рјешења ............................(до 20 бодова), 

 степен  угрожености  животне  средине  (заштићена  подручја,  заштићене  биљне  и 
животињске  врсте,  еколошки  значајна  подручја,  степен  смањења  онечишћења 
животне  средине  и  негативног  утицаја  на  животну  средину  и  здравље  људи, 
поступање  по  рјешењу  инспекције  ради  уклањања  ризичних  тачака  за  животну 
средину и здравље људи........................................................................(до 30 бодова) и 

 финансијска способност корисника средстава за улагање и поврат средстава ако је 
поврат средстава јавним позивом захтијеван ........................................(до 10 бодова). 

У случају да  је за било који критеријум додијељено нула  (0) бодова, Фонд ће одбити 
понуду. 

Листа предности за додјелу средстава утврђује се уважавајући број остварених бодова, 
а  средства  се  додјељују  корисницима  средстава  Фонда  према  листи  предности  до  износа 
одобрених  средстава  предвиђених  Планом  рада  и  финансијским  планом  Фонда  за  заштиту 
животне средине, за период 01.01‐31.12.2011. годину. 

Управни  одбор  Фонда  ће  утврдити  детаљније  критеријуме  и  мјерила,  у  складу  са 
чланом 25. став 4. Правилника о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава за 
програме и пројекте из области заштите животне средине. 

 
	
	



 

E-mail: info@ekofondrs.org  ЈИБ: 4402590740000 
 

V	‐		Прихватљиви	трошкови	улагања	
Средства Фонда ће се исплаћивати за оправдане трошкове улагања настале након дана 

потписивања Уговора о додјели средстава путем овог јавног позива. 
Под  оправданим  трошковима  улагања  за  одобрене  пројекте  подразумијевају  се 

трошкови  набавке  опреме  и  извођења  радова  (укључујући  ПДВ)  који  својом  намјеном  и 
функцијом доприносе смањењу или отклањању загађења животне средине или се односе на 
прилагођавање производних метода у сврху заштите животне средине. 

Оправданим  трошковима  сматрају  се  само додатни  трошкови  инвестиције  усмјерени 
на извршење мјера за заштиту животне средине. 
  Под  оправданим  трошковима  за  израду  одобрене  пројектне  документације,  из 
Поглавља I ‐ т. 1. и 3. овог јавног позива, подразумијевају се трошкови набавке материјала за 
припрему  пројектне  документације,  трошкови  израде  пројектне  документације,  трошкови 
припреме и провођења активности, те трошкови који укључују организацију и провођење свих 
догађаја (предавања, радионица), а који за циљ имају припрему пројектне документације. 
 

VI	‐		Потребна	документација	
  Понуда  за  додјелу  средстава  Фонда  по  овом  позиву  пријављује  се  испуњавањем 
образаца који се налази на страници www.ekofondrs.org.  
  Уз  понуду  правног  лица  које  конкурише  на  Јавни  позив    потребно  је  приложити: 
пријавни  образац,  Приједлог  пројекта,  Приједлог  пословног  плана  са  заокруженом 
финансијском  конструкцијом  улагања,  трошковник  опреме  и  улагања,  изјаву  о  износу 
средстава којима ће корисник или други заинтересовани субјект учествовати у суфинансирању 
реализације дијела пројекта којим се аплицира на овом  јавном позиву  (овјерену код нотара 
или надлежног органа локалне самоуправе), овјерену копију Рјешења о регистрацији, односно 
доказ да су регистровани за рад у области заштите животне средине, потврду Пореске управе 
о  измиреним  обавезама,  Изјаву  о  коришћеним  републичким  средствима  и  средствима  ЕУ  и 
међународних  организација,  у  претходне  двије  фискалне  године  те  у  току  текуће  фискалне 
године  (потписану  од  одговорног  лица  и  овјерену),  Изјаву  о  некоришћењу  републичких 
средстава и средстава ЕУ и међународних организација, у претходне двије фискалне године те 
у  току  текуће  фискалне  године  (потписану  од  одговорног  лица  и  овјерену),  документ  који 
издаје надлежни судски орган у циљу доказивања да подносилац понуде 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 (у 
складу са чланом 23. став 1. т. c) и d) Закона о јавним набавкама БиХ). 
  Уз  понуду  НВО  и  физичког  лица,  која  конкурише  на  Јавни  позив,  потребно  је 
приложити:  
пријавни  образац,  Приједлог  пројекта,  Приједлог  пословног  плана  са  заокруженом 
финансијском  конструкцијом  улагања,  трошковник  опреме  и  улагања,  изјаву  о  износу 
средстава којима ће корисник или други заинтересовани субјект учествовати у суфинансирању 
реализације дијела пројекта којим се аплицира на овом  јавном позиву  (овјерену код нотара 
или надлежног органа локалне самоуправе), овјерену копију Рјешења о регистрацији, односно 
доказ  да  су  регистровани  за  рад  у  области  заштите животне  средине,  Изјаву  о  коришћеним 
републичким  средствима  и  средствима  ЕУ  и међународних  организација,  у  претходне  двије 
фискалне године те у току текуће фискалне године (потписану од одговорног лица и овјерену), 
Изјаву о некоришћењу републичких средстава и средстава ЕУ и међународних организација, у 
претходне двије фискалне године те у току текуће фискалне године (потписану од одговорног 
лица  и  овјерену),  документ  који  издаје  надлежни  судски  орган  у  циљу  доказивања  да 
подносилац  понуде  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  (у складу са чланом 23. став 1.  т. c) и d) Закона о 
јавним набавкама БиХ). 
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Обрасци и остала документација 
  Уз  понуду  за  пројекат  је  потребно  приложити  Пријавни  образац  и  Образац  изјаве  о 
коришћеним  републичким  средствима  и  средствима  ЕУ  и  међународних  организација,  у 
претходне двије фискалне године те у току текуће фискалне године (потписану од одговорног 
лица и овјерену),  те Образац изјаве о некоришћењу републичких средстава и средстава ЕУ и 
међународних  организација,  у  претходне  двије  фискалне  године  те  у  току  текуће  фискалне 
године по основу Пројекта којим се конкурише за додјелу средстава Фонда за заштиту животне 
средине на овом јавном позиву (потписану од одговорног лица и овјерену). 
  Сви обрасци морају бити попуњени на рачунару, а доступни су на web страници Фонда 
www.ekofondrs.org.  
  Пријавни  образац,  изјаве  и  обавезна  документација  требају  бити  достављени  према 
редослиједу са пријавног обрасца и послана у А4 формату коверте. 
  Понуда  у  цјелости  мора  бити  достављена  у  штампаној  форми  (са  нумерисаним, 
овјереним  и  потписаним  страницама  од  стране  овлашћеног  лица)  и  у  електронској  форми 
(CD/DVD). 
  Сви  документи  који  се  предају  уз  Пријавни  образац  морају  бити  оригинали  или 
овјерене копије, не старије од шест (6) мјесеци. 
  Документи који се шаљу на Јавни позив не враћају се пошиљаоцу. 
  Фонд  не  сноси  никакве  трошкове  подносиоца  понуде  настале  сачињавањем  и 
предајом  понуде,  и  подносилац  понуде  нема  било  каква  права  на  накнаду  били  каквих 
трошкова по основу учешћа на овом јавном позиву. 
 
Приједлог пројекта треба да садржи: 

 опис  пројекта,  његове  циљеве,  план  активности  и  временски  оквир  за  спровођење 
активности, те податке о припремљености пројекта, односно спремности за провођење; 

 оцјену очекиваних ефеката у подручју заштите животне средине; 

 опис техничко‐технолошког рјешења; 

 финансијску, привредну, техничку и кадровску способност подносиоца; 

 заокружену  финансијску  конструкцију  улагања  у  пројекат  са  назнаком  властитих 
средстава и средстава Фонда. 

 
Пословни план зависно од укупне инвестиције пројекта садржи поједине (који су обавезујући 
за све учеснике и означени звјездицом) или све сљедеће саставне дијелове: 

 опште податке о подносиоцу*, 

 анализу досадашњег финансијског пословања*, 

 структуру запослених*, 

 техничко‐технолошке елементе улагања са концептом инвестиције, техничким описом 
и техничком структуром улагања, 

 опис локације*, 

 заштиту  животне  средине,  допринос  смањењу  емисије  штетних  гасова  у  животну 
средину и др.*, 

 анализу изводљивости и термински план улагања*, 

 закључну  оцјену  о  изведивости  и  способности  подносиоца  за  реализацију  понуђеног 
пројекта* и 

 остале елементе који чине саставни дио сручних економских пословних планова. 
 

VII	‐		Достављање	понуда	
Понуде  се  достављају  посебно  за  сваки  пројекат,  у  року  од 30  дана  од  објављивања 

Јавног  позива  у  посљедњем од  сљедећих  гласила:  „Службеном  гласнику Републике Српске“, 
дневном листу „Глас Српске“,  и на web страници Фонда www.ekofondrs.org. 
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  Понуде    се  подносе  (у  електронској  и штампаној  верзији)  лично или  путем поште  на 
адресу: 
  Фонд за заштиту животне средине Републике Српске 
  Ул. Краља Афонса XIII, број 21  
  78 000 Бања Лука,  
  са назнаком: " За ЈАВНИ ПОЗИВ ‐ не отварај" 
  Понуде од стране једног корисника се могу доставити за највише два пројекта који су 
предмет овог јавног позива.  
  Непотпуне и неблаговремене понуде, као и понуде које се не односе на предмет Јавног 
позива, неће се разматрати. 
  У  погледу  рокова  и  достављања  важеће  су  одредбе  Закона  о  општем  управном 
поступку. 
 

VIII	‐		Обрада	понуда	и	доношење	одлуке	о	прихваћању	пројекта	
  Вредновање и рангирање пристиглих понуда на Јавни позив, вршиће посебна Комисија 
коју именује Управни одбор Фонда. 
  Задатак  Комисије  је  да  након  обраде  пристиглих  понуда  припреми  Извјештај  о 
проведеном  Јавном  позиву  и  да  стручну  оцјену  којом  се  утврђују  приоритети  у  избору 
пристиглих понуда, које доставља Управном одбору Фонда. 
  Одлуку о додјели средстава донијеће  Управни одбор Фонда на приједлог Комисије, у 
року не дужем од 30 дана од дана истека рока за подношење понуда, о чему ће подносиоци 
понуда бити обавјештени, у року не дужем од 15 дана од дана доношења исте. 
  Одлуком о додјели средстава Управни одбор Фонда ће одлучити о избору корисника 
средстава Фонда по овом јавном позиву. 
  Одлука  о  избору  корисника  средстава  Фонда  ће  бити  објављена  на  web  страници 
Фонда. 
  Против  Одлуке  Управног  одбора  Фонда  о  избору  корисника  средстава  Фонда  по 
објављеном јавном позиву учесник јавног позива може да поднесе приговор Управном одбору 
Фонда у року од осам (8) дана од пријема исте.  
  Приговором се може тражити само преиспитивање Одлуке Управног одбора Фонда у 
односу на могућу повреду права подносиоца приговора у оцјени његове пријаве.  
  Ако Управни одбор уважи приговор, нову одлуку ће доставити свим учесницима Јавног 
позива. Одлука Управног одбора Фонда донесена по приговору је коначна.   
 

IX	‐		Рeaлизација	прихваћених	понуда	и	закључивање	уговора	
	 Након доношења Одлуке Управног одбора Фонда о избору корисника средстава Фонда 
по овом јавном позиву, а прије потписивања уговора о коришћењу средстава Фонда, Фонд ће 
снимити стање на свим локацијама које се у одабраним пројектима помињу, слањем стручних 
тимова Фонда на терен. 
	 Подносиоци  понуда  чији  се  пројекти  прихвате,  дужни  су  прије  закључења  уговора  о 
коришћењу средстава Фонда, а најкасније у року од 30 дана од дана запримања обавјештења 
о прихваћању понуде, доставити сљедећу документацију: 
А) ако је корисник средстава правно лице: 

 техничку  документацију  са  припадајућим  дозволама  и  одобрењима  потребну  за 
предметни захват; 

 трошковник за провођење пројекта са рекапитулацијом трошковника; 

 податке о бонитету и солвентности, не старије од 30 дана; 

 Биланс стања и Биланс успјеха за 2010. и 2009 годину; 

 попис постојећих кредитних обавеза; 

 потврде Пореске управе и Управе за индиректно опорезивање о подмирењу обавеза 
пореских обавеза; 
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 подаци о инструментима осигурања за поврат средстава Фонда (доставаља се Изјава о 
основним¹  и  другим²  инструментима  осигурања  које  је  корисник  спреман  понудити, 
ови инструменти осигурања достављају се Фонду непосредно пред закључење уговора 
о чему ће корисник средстава бити обавијештен), 
¹) бјанко властите трасиране и акцептиране мјенице корисника средстава уз клаузулу „без 
протеста“  са  мјеничним  изјашњавањем  и  једна  или  двије  потврде  о  задужењу  на  укупни 
износ средстава овјерене код нотара; 
²) у случају оправдане потврде Фонд може затражити и друге инструменте осигурања‐ако 
се  ради  о  хипотеци  на  некретнинама  потребно  је  доставити  процјену  вриједности 
некретнине од овлаштеног судског вјештака са фотографијом објекта и земљишно књижни 
извод не старији од 30 дана; 

 другу документацију на захтјев Фонда; 
Б) ако је корисник средстава НВО или физичко лице: 

 податке о бонитету и солвентности, не старије од 30 дана; 

 подаци о инструментима осигурања за поврат средстава Фонда (доставаља се Изјава о 
основним¹  и  другим²  инструментима  осигурања  које  је  корисник  спреман  понудити, 
ови инструменти осигурања достављају се Фонду непосредно пред закључење уговора 
о чему ће корисник средстава бити обавијештен), 
¹) бјанко властите трасиране и акцептиране мјенице корисника средстава уз клаузулу „без 
протеста“  са  мјеничним  изјашњавањем  и  једна  или  двије  потврде  о  задужењу  на  укупни 
износ средстава овјерене код нотара; 
²) у случају оправдане потврде Фонд може затражити и друге инструменте осигурања‐ако 
се  ради  о  хипотеци  на  некретнинама  потребно  је  доставити  процјену  вриједности 
некретнине од овлаштеног судског вјештака са фотографијом објекта и земљишно књижни 
извод не старији од 30 дана; 

 другу документацију на захтјев Фонда; 
  Документација  се  прилаже  у  оргиналу  или  овјереној  копији,  не  старијој  од  шест  (6) 
мјесеци. Достављање документације из т. А) и Б) овог поглавља је претпоставка за закључење 
уговора о коришћењу средстава Фонда. 
  Фонд  ће  са  корисницима  средстава  који  доставе  сву  потребну  документацију  и 
задовоље  друге  тражене  услове,  закључити  уговор  о  коришћењу  средстава  у  складу  са 
одредбама  Правилника  о  начину  и  критеријумима  за  додјелу  финансијских  средстава  за 
програме и пројекте из области заштите животне средине, којим ће се утврдити: 

 износ одобрених средстава; 

 услови и начин коришћења одобрених средстава; 

 временски рок за реализацију пројекта; 

 начин плаћања и контрола намјенског трошења додјељених средстава; 

 остала међусобна права и обавезе корисника средстава и Фонда. 
  Уколико  учесник  овог  јавног  позива,  којем  се  одлуком  Управног  одбора  Фонда 
додјељују средства Фонда, не достави документацију утврђену овим упутством, Фонд са истим 
неће  закључити  уговор  о  коришћењу  средстава  Фонда,  па  тиме  губи  и  право  на  средства 
Фонда.  

  Све додатне информације могу се добити на телефон: 051/340‐720, 051/340‐721 или на 
e‐mail: info@ekofondrs.org, те у сједишту Фонда Ул. Краља Афонса XIII, број 21, у Бања Луци. 
 
 

Број: 
Датум: 
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