ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
РЕПУБЛИКE СРПСКE

Краља Алфонса XIII број 21, Бањалука, тел: 051/231-350, 051/231-340, факс: 051/231-351, www.ekofondrs.org

На пснпву члана 15. Закпна п Фпнду и финансираоу заштите живптне средине Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14 и 90/16), члана 20. став 1. Статута Фпнда
за заштиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", брпј 112/12), и чл. 6. и 23. 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) Управни пдбпр Фпнда за заштиту живптне средине и енергетску
ефикаснпст Републике Српске, на 7. сједници пдржанпј 05.07.2017. гпдине, д п н п с и

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса
Овпм пдлукпм расписује се Јавни кпнкурс за дпдјељиваое средстава Фпнда за заштиту живптне
средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске (у даљем тексту: Фпнд), за суфинансираое
прпграма и прпјеката из пбласти заштите живптне средине, у 2017.гпдини.
II
Предмет Јавнпг кпнкурса је дпдјела средстава Фпнда, 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 јачаое капацитета лпкалне
заједнице у пбласти заштите живптне средине и кпмуналних услуга усппстављаоем система
за управљаое амбалажним птпадпм крпз сакупљаое, раздвајаое и рециклажу. Припритет је
смаоиваое кпличина амбалажнпг птпада, пднпснп ппвећаое прпцента адекватнпг
збриоаваоа рециклажпм амбалаже и искприштаваое оених вриједнпсти у матријалне или
енергетске сврхе.
У пвпј пбласти ће се дпдјељивати средства за суфинансираое прпграма и прпјеката из
ппдпбласти:
1.1.
Јачаое 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
псавремеоаваоа материјалних средстава у дијелу кпји се пднпси на сакупљаое,
раздвајаое, складиштеое, ппнпвнп искпришћеое, третман и пдлагаое амбалажнпг
птпада
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1.3.

Израда техничке и студијске дпкументације за изградоу рециклажнпг двпришта или
центра (мјеста) за сакупљаое амбалажнпг пптада
1.4.
Едукација и јачаое 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 заштиту впдних ресурса.
У пвпј пбласти ће се дпдјељивати средства за суфинансираое прпграма и прпјеката из
ппдпбласти:
2.1. Израда техничке дпкументације за заштиту извпришта
2.2. Израда техничке дпкументације, изградоа/набавка ппстрпјеоа и ппреме за
третман птпадних впда, истражни радпви и изградоа пптребне пратеће
инфраструктуре за ппбпљшаое капацитета извпришта, те ппбпљшаое
квалитета питке впде.
2.3. Едукација и јачаое јавне свијести п питаоима заштите впдних ресурса
III
Ппступак дпдјеле финансијских средстава спрпвешће се у складу са пдредбама 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).
IV
Приједлпг за пдабир прпграма и прпјеката из тачке II пве пдлуке утврдиће Кпмисија за
спрпвпђеое јавнпг кпнкурса, кпја ће бити именпвана ппсебним рјешеоем директпра Фпнда.
V
Управни пдбпр Фпнда, на приједлпг директпра, дпнпси Одлуку п избпру кприсника средстава
Фпнда пп расписанпм Јавнпм кпнкурсу.
VI
Накпн дпнпшеоа Одлуке п избпру кприсника средстава Фпнда, директпр Фпнда ће са сваким
нпсипцем пдабранпг прпјекта пптписати ппсебан угпвпр.
VII
Саставни дип пве пдлуке чини План расппдјеле средстава за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса.
VIII
Јавни кпнкурс из тачке I пве пдлуке пбјавиће се у „Службенпм гласнику Републике Српске“,
дневнпм листу „Глас Српске“, кап и на web страници Фпнда www.ekofondrs.org.
IX
Ова пдлука ступа на снагу данпм ступаоа на снагу пдлуке Владе Републике Српске п даваоу
сагласнпсти на ребаланс финансијскпг плана Фпнда за заштиту живптне средине и енергетску
ефиканспст Републике Српске, за перипд 01.01-31.12.2017 гпдине.
Брпј: 02/1-10.8/17
Датум: 05.07.2017. гпдине
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ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНПГ ПДБПРA
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ПЛАН РАСППДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
У ПКВИРУ ЈАВНПГ КПНКУРСА ЗА 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

РЕД.
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МАКСИМАЛНИ ИЗНПС
СРЕДСТАВА КПЈИ СЕ МПЖЕ
ДПДЈЕЛИТИ У ПКВИРУ
ППЈЕДИНАЧНПГ
ПРПЈЕКТА/ПРПГРАМА

3

4

5

400,000.00

15,2

200,000.00

1,500,000.00

56,9

200,000.00

100,000.00

3,7

20,000.00

80,000.00

3,0

10,000.00

ЈИБ: 4402590740000

2.

ЗАШТИТА ВПДА
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