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Ова правила пласмана грант средстава се односе на Пројекат водовод и
канализација Републике Српске (у даљем тексту: Пројекат).
Сврха Правила пласмана грант средстава је дефинисање одговорности,
прихватљивости, процедура за реализацију Пројекта које су у складу са свим
важећим правилима Европске инвестиционе банке (European Investment Bank-EIB),
као и критеријума и начина расподеле грант финансијских средстава, а у циљу
обезбеђивања:
наменског трошења грант средстава,
реализације циљева Пројекта,
благовремене и ефикасне реализације Пројекта и
изградње и развијања капацитета републичких и општинских органа за
припрему и управљање инвестиционим програмима.
1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација Републике
Српске
1.1. Циљ Пројекта
Генерални циљ Пројекта је заштита животне средине у складу са обавезама
на путу приближавања Европској унији и усаглашавања са ЕУ легислативом,
конкретно са Оквирном директивом о водама 2000/60/EC (Анекс 1), Директивом
о води за пиће 98/83/ EC (Анекс 2) и Директивом о урбаним отпадним водама
91/271/ЕEC (Анекс 3).
Циљ Пројекта је изградња и санација инфраструктуре за водоснабдевање и
канализацију на територији Републике Српске у сврху заштите здравља
становништва и животне средине и изградња капацитета републичких и
општинских органа за припрему и управљање инвестиционим програмима.

1.2. Сврха Пројекта
Сврха Пројекта је да се обезбеди имплементација мера које ће допринети
побољшању инфраструктуре за водоснабдевање и канализацију и то кроз
санацију, реконструкцију и изградњу: водоводне инфраструктуре, система
водоснабдевања, проширења капацитета система за третман воде за пиће,
система за сакупљање отпадних вода, система за третман отпадних вода и система
за мерење производње и потрошње воде, као и унапређење квалитета услуга како
би се обезбедило адекватно квалитативно и квантитативно водоснабдевање и
одвођење отпадних вода на територији општина учесница Пројекта.

1.3. Правни основ
Правни основ за израду и примену овог документа чине:
Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе
банке потписан 27. децембра 2007. године и објављен у „Службеном
гласнику БиХ-Међународни уговори“, број 6/08,

Уговор о финансирању између Европске инвестиционе банке, Босне и
Херцеговине и Републике Српске по Пројекту потписан 22. септембра
2010. године и обајвљен у „Службеном гласнику БиХ-Међународни
уговори“, број--- (у даљем тексту: Уговор),
Супсидијарни уговор по Пројекту између БиХ и Републике Српске
потписан 10. маја 2011. године,
Одлука Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења
Републике Српске према Европској инвестиционој банци објављена у
„Службеном гласнику Републике Српске“, број 73/10,
Правилник о реализацији пројеката водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској објављен у „Службеном гласнику
Републике Српске“, број 6/11 и
Одлука Владе Републике Српске о формирању Тима за управљање
пројектима водоводне и канализационе инфраструктуре, подржаним
кредитним и донаторским средствима међународних институција
објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 26/11,

1.4. Финансијска подршка Пројекту
Укупна вредност Пројекта је 100.000.000,00 евра.
У складу са Уговором о финансирању, Европска инвестициона банка је путем
Босне и Херцеговине одобрила Републици Српској кредитна средства у износу од
50.000.000,00 евра за финансирање Пројекта, или 50% од укупне вредности
Пројекта.
За преосталих 50.000.000,00 евра, односно 50% вредности Пројекта могући
извори финансирања су:
до 15.000.000,00 евра (или 15% вредности Пројекта) билатерална
средства. У питању су кредитна и донаторска средства међународних
финансијских институција и влада других земаља која су у периоду од
2007-2010. године искоришћена за финансирање пројеката из области
водоснабдевања и/или канализације на територији општине учеснице,
15.000.000,00 евра (или 15% вредности Пројекта) сопствена средства
општина учесница и
око 20.000.000,00 евра (или 20% вредности Пројекта) донаторска
средства Европске комисије.
1.5. Учесници у Пројекту
то:

Тренутно је за учешће у Пројекту заинтересованост исказало 24 општине, и
-

Приједор,
Котор Варош,
Рибник,
Брод,
Пале,
Соколац,
Рогатица,
Требиње,

-

Зворник,
Гацко,
Лопаре,
Доњи Жабар,
Градишка,
Хан Пијесак,
Лакташи,
Нови Град,
Шамац,
Шековићи,
Шипово,
Трново,
Власеница,
Вукосавље,
Козарска Дубица и
Теслић.

Укупна вредност кандидованих пројеката је 88.626.894,21 евра.
Поред наведених општина могуће је у току реализације Пројекта
укључивање и других заинтересованих општина, с тим што укупна вредност свих
пројеката не може прелазити износ од 100.000.000,00 евра.
Свака евентуална промена, у смислу проширења листе учесника, односно
укључивања нових учесника у Пројекат биће претходно одобрена од стране Тима
за управљање пројектом и Европске инвестиционе банке.
2. Извори финансирања Пројекта
2.1. Кредит Европске инвестиционе банке
У складу са Уговором о финансирању између Европске инвестиционе банке,
Босне и Херцеговине и Републике Српске по Пројекту од 22. септембра 2010.
године („Службени гласник БиХ-Међународни уговори“, број---), Европска
инвестициона банка је путем Босне и Херцеговине одобрила Републици Српској
кредитна средства у износу од 50.000.000,00 евра за финансирање 50% укупне
вредности Пројекта.
Кредитна средства су намењена за финансирање:
израде студија (изводљивости, утицаја на животну средину и др.),
идејних и/или главних пројеката,
дијагностичке опреме,
рехабилитације, побољшања и/или изградње нове:
- водоводне инфраструктуре,
- система водоснабдевања,
- проширења капацитета система за третман воде за пиће,
- система за сакупљање отпадних вода,
- система за третман отпадних вода и
- система за мерење производње и потрошње воде,

мера за повећање енергетске ефикасности, смањења губитака воде, уштеде
воде и енергије,
надзора,
техничке помоћи.

Услови под којима је EIB одобриo кредит Републици Српској су:
- рок отплате 25 година,
- период одгоде плаћања 8 година,
- камата: фиксна или променљива са фиксним интервалом (EURIBOR +
фиксни интервал), израчуната по процедури EIB-а,
- кредит се повлачи у траншама и то највише у 15 транши у
минималном износу 3.000.000,00 евра,
- приликом повлачења сваке транше дефинисаће се камата и датуми
плаћања (тромесечно, полугодишње или годишње),
- отплата транше ће се вршити у складу са табелом амортизације коју
ће EIB доставити након исплате сваке транше, а истом ће се
дефинисати: датум исплате, износ, рокови отплате и каматна стопа за
конкретну траншу,
- плаћање главнице и камате: тромесечно, полугодишње или годишње,
- затезна камата: EURIBOR + 2% годишње, односно фиксна камата +
0,25% годишње, а према правилима EIB-а.
Расподела кредитних средстава и њихово прослеђивање општинама
учесницама у Пројекту дефинисана је Документом о политици прослеђивања
средстава крајњим корисницима из кредита EIB-а по Пројекту, а који је усвојила
Влада Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број----).
Максималан износ кредита који може бити одобрен општини учесници Пројекта
је 50% од вредности инвестиције конкретне општине наведене у „Project Fich“-у,
који је претходно одобрен од Тима за управљање пројектом (ТУП-а) и EIB-a.
У случају да у току имплементације пројекта у конкретној општини дође до
повећања вредности инвестиције наведене у одобреном „Project Fich“-у, општина
ће бити дужна да ТУП-у достави детаљно објашњење о разлозима истог и да
обезбеди неопходна финансијска средства за финансирање повећаних трошкова.
2.2. Грант средства Европске комисије
2.2.1. Износ грант средстава
Уговором о финансирању који је закључен 22. септембра 2010. године између
EIB-а, Босне и Херцеговине и Републике Српске по Пројекту, предвиђено је да ЕУ
кофинансира Пројекат са грант средствима у износу од 20.000.000,00 евра или
20% од укупне вредности Пројекта.
У складу са Споразумом о гранту који је закључен између EIB-а и Европске
комисије за кофинансирање Пројекта из IPA 2010, I део, одобрен је износ од
10.000.000,00 евра, а из IPA 2010, II део, износ од 2.500.000,00 евра.

За кофинансирање Пројекта за IPA 2011 Република Српска је кандидовала износ
од 2.000.000,00 евра. Поступак одобравања наведеног износа је у току.
Тренутно је за кофинансирање пројекта расположиво 12.500.000,00 евра
грант средстава Европске комисије, а у наредном периоду, Република Српска,
Босна и Херцеговина и Европска инвестициона банка ће предузети потребне
активности на обезбеђивању додатних грант средства Европске комисије за
кофинансирање Пројекта.
2.2.2. Намена грант средстава
Грант средства намењена су за:
израде студија (изводљивости, утицаја на животну средину и др.),
идејних и/или главних пројеката,
дијагностичке опреме,
рехабилитације, побољшања и/или изградње нове:
- водоводне инфраструктуре,
- система водоснабдевања,
- проширења капацитета система за третман воде за пиће,
- система за сакупљање отпадних вода,
- система за третман отпадних вода и
- система за мерење производње и потрошње воде,
мера за повећање енергетске ефикасности, смањења губитака воде, уштеде
воде и енергије,
надзора,
техничке помоћи.
2.2.3. Критеријуми расподеле грант средстава
Уважавајући наведено свакој од општина, учесница у Пројекту биће одобрен
износ грант средстава који одговара 20% од вредности инвестиције конкретне
општине наведене у „Project Fich“-у, који је претходно одобрен од Тима за
управљање пројектом и EIB-a.
У случају да у току имплементације пројекта у конкретној општини дође до
повећања вредности инвестиције наведене у одобреном „Project Fich“-у, општина
ће бити дужна да ТУП-у достави детаљно објашњење о разлозима истог и да
обезбеди неопходна финансијска средства за финансирање повећаних трошкова.
У случају да ТУП обезбеди износ грант средстава већи од 20.000.000,00 евра
за финансирање реконструкције и санације водоводне и канализационе мреже у
општинама, разлика одобрених грант средстава ће бити расподељена у складу са
потребама пројеката у општинама, а приоритет ће имати изразито неразвијене и
неразвијене општине чија је класификација извршена у складу са Одлуком
Народне скупштине Републике Српске о степену развијености јединица локалне
самоуправе у Републици Српској за 2011. годину („Службени гласник Републике
Српске“, број 107/10).
У случају да ТУП обезбеди додатна грант средства за финансирање
пречистача, приоритет у коришћењу ових грант средстава ће имати општине
учеснице са већим бројем становника, а у циљу достизања стандарда Европске

уније дефинисаних Директивом о урбаним отпадним водама број 91/271 (Анекс
3).
2.2.4. Предуслови расподеле грант средстава
Предуслови расподеле грант средстава на општину учесницу у Пројекту су
следећи:
- Формирана Јединица за управљање пројектом од стране општине,
- „Project Fich“ одобрен од стране ТУП-а и EIB-a,
- Усвојена Одлука Скупштине општине о прихватању грант средстава,
- закључен уговор о преносу кредитних средстава за финансирање
пројекта између општине, учеснице у пројекту и Владе Републике
Српске-Министарства финансија,
- закључен уговор о преносу грант средстава за финансирање пројекта
између општине, учеснице у пројекту и Владе Републике СрпскеМинистарства финансија (Анекс 4),
- Министарству финансија Републике Српске достављена бјанко
потписана и оверена меница са ознаком „без протеста“ са меничном
изјавом,
- Министарству финансија Републике Српске достављен бјанко
потписан и оверен налог за плаћање са изјавом,
- Министарству финансија Републике Српске достављен картон
депонованих потписа,
- Министарству финансија Републике Српске достављена потврда о
отвореним рачунима општине у банкама,
- доказ да су средства кофинансирања пројекта планирана у буџету
општине за текућу годину,
- доказ да су средства за плаћање ПДВ-а планирана у буџету општине за
текућу годину,
Општи циљ је обезбјеђење усклађеног и правовременог коришћења
кредитних и расположивих грант средстава. Крајњи циљ је обезбјеђење
финансијске конструкције према којој однос кредита и грант средстава износи
1:0,7. Наведени омјер је првенствено условљен обезбјеђењем грант средстава и
њиховом распложивошћу, самим тим омјер кредитних и грант средстава ће се
прилагођавати расположивом износу ових извора, с тим да тај однос не може бити
мањи од 1:0,4. Овакав начин финансирања ће се вршити све док су грант средства
расположива.
У случају да грант средства не буду обезбјеђена и расположива за коришћење
у горе наведеном односу, финансирање инвестиције за конкретну општину ће се
наставити из преосталог износа одобреног кредита, све док грант средства не
буду расположива. Након што грант средства буду обезбјеђена, финансирање
пројекта се наставља искључиво из грант средстава све док се не испуни горе
наведени омјер.
Плаћање роба, радова и услуга из грант средстава вршиће се у складу са
процедуром дефинисаном Правилником о реализацији пројеката водоводне и
канализационе инфраструктуре у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 6/11).

3. Извештавање
У току имплементације пројекта општина, учесница у пројекту, достављаће
ТУП-у:
- месечне извештаје о утрошку грант средстава и напредовању пројекта,
и то до 15-тог у месецу,
- полугодишње извештаје о утрошку грант средстава и напредовању
пројекта, најкасније до 01. марта и 01. септембра и
- годишње извештаје о утрошку грант средстава и напредовању
пројекта, најкасније до 01. марта,
где ће јасно бити наведена количина и врста изведених радова, износ утрошених
грант средстава и степен извршености пројекта,
- средњорочни преглед, и то након што најмање 50% од укупне
вредности инвестиције буде реализовано и
- извештај о завршетку пројекта у којем ће, између осталог бити
наведена: укупна вредност пројекта, кратки опис техничких
карактеристика пројекта, датум завршетка сваке од главних
пројектних компоненти, број нових корисника, опис сваког већег
питања које утиче на животну средину, обавештење о процедурама
набавке (изван ЕУ) и друге релевантне информације везане за
пројекат.
Примљене месечне, полугодишње, годишње, средњорочне и завршне извештаје
ТУП ће достављати EIB-у, а у складу са обавезама преузетим Уговором о
финансирању по Пројекту.
О свим евентуалним изменама одобреног пројекта општина је дужна да
информише ТУП најкасније у року од 15 дана од настале промене, с детаљним
образложењем разлога насталих измена. Свака измена одобреног пројекта
дефинисаног у прихваћеном „Project Fich“-у, мора бити одобрена од стране ТУП-а и
EIB-a.

Предсједник Тима за
управљање пројектом
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