У складу сa Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине општине Лајковац за 2013.годину број 06-15/13-II од 19.03.2013.године , и
Одлуком о оправданости државне помоћи мале вредности (de minimis) број: 501-39/IV-13
од 25.07.2013. године начелник Општинске управе расписује:
КОНКУРС
за расподелу нераспоређених средстава Буџетског Фонда за заштиту животне
средине Општине Лајковац за 2013. годину, намењених суфинансирању пројеката
привредног сектора
I
Финансијска средства Буџетског фонда Општине Лајковац у укупном износу од
3.400.000,00 динара, опредељена су за суфинансирање пројеката привредног сектора у
области заштите животне средине који имају за циљ повећање нивоа заштите животне
средине кроз:
1. инфраструктурно опремање локације ради очувања животне средине
2. израду техничке документације
3. набавку опреме
4. изградњу,реконструкцију, адаптацију и доградњу објеката
а ради смањења загађења животне средине и/или ризика од штета по животну средину и
здравље људи које настају активностима привредних субјеката.
II

Општина Лајковац ће суфинансирати искључиво материјална улагања највише до:
• 50% укупне вредности пројекта за велике привредне субјекте
• 60% укупне вредности пројекта за средње привредне субјекте
• 70% укупне вредности пројекта за мале привредне субјекте

III Корисници бесповретних средстава
Корисници бесповратних средстава могу бити предузетници, мала, средња и велика
правна лица у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени
гласник РС“ број 46/2006, 11/2009, 99/2011 и 62/2013).
IV
Право учешћа на конкурсу имају привредни субјекти који испуњавају следеће
услове:
• имају седиште или производни погон на територији општине Лајковац
• да им рачун није био у блокади у претходних 6 месеци од дана објављивања
Конкурса
• да су измирили доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
• да је реализација пројекта предвиђена на територији општине Лајковац
• да имају обезбеђено учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених
средстава или из других извора који не садрже државну помоћ за финансирање
пројекта
V

Општина Лајковац неће доделити средства:

привредним субјектима у тешкоћама
за вађење угља
за набавку друмских теретних возила у привредним субјектима који обављају
услуге превоза терета
• за подстицање извоза, односно за успостављање и функционисање
дистрибутивне мреже или за друге текуће расходе повезане са извозном
делатношћу
• за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе,
а све у складу са чланом 95. Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи(„Службени гласник Републике Србије“број 13/2010 , 100/2011,
91/2012 и 37/2013).
•
•
•

VI Образац захтева за суфинансирање пројеката као и образац Извештаја о реализацији
пројекта преузимају се на писарници Општине Лајковац и на интернет страни Општине у
делу Конкурси.
VII Пријава на конкурс се предаје на писарници Општине Лајковац у затвореноj
коверти са назнаком: »Пријава на конкурс за избор пројеката привредног сектора у
области заштите животне средине не отварај».
Број примљених и одобрених пројеката није ограничен, осим
обимом укупних
предвиђених средстава.
Један привредни субјекат може да конкурише код општине Лајковац само са једним
пројектним предлогом.
Приликом одобравања средстава приоритет ће имати :
- привредни субјекти са већим степеном спремности за реализацију пројекта.
- привредни субјекти чији су пројекти у складу са приоритетима заштите животне
средине у општини Лајковац.
VIII Комисију за спровођење Конкурса образује начелник општинске Управе.
На основу приспелих пријава Комисија за спровођење Конкурса сачињава преглед листе
пројеката за које се тражи суфинансирање из средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине општине Лајковац за 2013.годину и у року од 8 дана од дана истека
конкурса сачињава предлог пројеката који ће се суфинансирати и исти прослеђује
начелнику општинске Управе.
Начелник општинске Управе ,у року од 3 дана доноси Одлуку о избору пројекта који ће се
суфинансирати из Фонда и одмах по доношењу Одлуке са изабраним привредним
субјектом закључује уговор о суфинансирање пројекта.
IX Одобрена средства по пројекту корисник мора утрошити најкасније до 31.12.2013.
године. Извештај о спроведеном пројекту се доставља у року од 15 дана по његовој
реализацији. Периодичне извештаје корисници достављају у току саме реализације
пројекта на захтев општине Лајковац.У случају неблаговремене доставе Извештаја ,
привредни субјекти су у обавези да изврше повраћај средстава која су им додељена од
општине Лајкова
X Конкурсна документација:

Документација која се обавезно доставља приликом подношења пријаве:
Основна документа
-

Пријавни формулар
Оверена копија оснивачког акта
Потврда пословне или Народне банке Србије да подносилац пријаве није
био у блокади у претходних 6 месеци од дана објављивања Конкурса

-

Потврда Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода о
измиреним доспелим обавезама по основу изворних локалних јавних
прихода

-

Обавештење о разврставању верификовано од стране Агенције за привредне
регистре

-

Изјаву привредног субјекта да ли му је и по ком основу већ додељена
државна помоћ за иста материјална улагања по овом пројекту.
Изјава привредног субјекта да није у тешкоћама у складу са чланом
2.Уредбе о правилима за доделу државне помоћи(„Службени гласник
Републике Србије “број 13/2010 и 100/2011, 91/2012 и 37/2013 )

Посебна документа у зависности од намене бесповратних средстава:
1. За финансирање инфраструктурног опремања локације ради очувања
животне средине доставља се:
- Решење или Грађевинска дозвола
2. За финансирање израде техничке документације доставља се :
- Локацијска дозвола
3. За финансирање набавке опреме доставља се:
- Профактура
4. За финансирање изградње, реконструкције, адаптације или доградње објекта
доставља се:
- Грађевинска дозвола
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у новинском гласилу „Напред“Ваљево.
Конкурс ће бити објављен:
- на званичној интернет презентацији Општине Лајковац
- на огласној табли у згради општине Лајковац
- на локалној радио станици ЈПРТВ“Пруга“ Лајковац
- у новинском гласилу „Напред“ Ваљево
Одлука о расподели средстава биће јавно објављена.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број:501-49/IV-2013 од 14.10.2013.године

