ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Краља Алфонса XIII број 21, Бањалука, тел: 051/340-720, 051/340-721, факс: 051/340-711, www.ekofondrs.org

На основу члана 15. тачка д. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 63/14 и 90/16), чл. 19. и 20. Статута
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 112/12 и 74/17), члана 29. став 1. Правилника о начину и
критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за
додјељивање средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике
Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 71/14 и 65/18), разматрајући Приједлог
директора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске о
избору корисника средстава Фонда, Управни одбор Фонда за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске, на 1. сједници одржаној 18.11.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору корисника средстава Фонда
I
Овом одлуком врши се избор корисника средстава Фонда за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), који су уредно и благовремено
поднијели пријаве на Јавни конкурс за додјељивање средстава за суфинансирање програма и
пројеката из области заштите животне средине, за 2019. годину, расписан на основу Одлуке
Управног одбора Фонда, бр. 1-19.2/19 од 29.07.2019.године и 1-2.5/19 од 18.11.2019. године.

II
Фонд ће, изабраним корисницима средстава Фонда из тачке I ове одлуке, додијелити средства у
сврху суфинансирања одабраних пројеката, у утврђеним износима, како слиједи у табеларном
прегледу:
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Подобласт 1.1. - јачање система управљања амбалажом и амбалажним отпадом кроз
финансирање активности на збрињавању и смањењу амбалажног отпада, са видљивим
ефектима смањења амбалаже и амбалажног отпада на територији Републике Српске
Корисник
средстава

Број
бодова

Назив пројекта

Одобрена
средства (КМ)

„Хемофарм”
д.о.о. Бањалука
„Танасић“ д.о.о.
Бијељина

97

„Набавка опреме за пресање и балирање
амбалажног отпада (картон и најлон)“
„Изградња потребних просторија за
раздвајање отпада“

50,000.00

96

УКУПНО

50,000.00

100,000.00

Подобласт 1.2. - изградња система и капацитета потребне инфраструктуре, и набавка
опреме у циљу осавремењавања материјалних средстава у дијелу који се односи на
сакупљање, раздвајање, складиштење, поновно искоришћење, третман и одлагање
амбалажног отпада
Корисник
средстава

Број
бодова

Назив пројекта

Одобрена
средства
(КМ)

АД
"Комунално"
Требиње

97

„За љепше и чистије Требиње“

110,000.00

АД
„Комуналац„
Бијељина

96

„Примарно раздвајање и сакупљање
амбалажног отпада у Бијељини-ИИ“

110,000.00

96

„Модернизација опреме уз организовање
прикупљања отпада у неприступачним
подручјима“

„Комуналац“
а.д. Дервента

Оморика
рециклажа
д.о.о. Добој

95

КП
„Комуналац“
а.д. Лакташи

94
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„Набавка линије за чишћење ПЕТ боца прије
мљевења и израда носиве конструкције за
постављање и монтажу линије ради
унапређивања и осавремењавања
капацитета за рециклажу отпадне пластичне
и ПЕТ амбалаже и боље искоришћености
отпадне сировине“
„Јачање капацитета управаљања
амбалажом”

110,000.00

110,000.00

100,000.00

ЈИБ: 4402590740000

ЈКП
“Екосфера“
д.о.о. Станари

94

„Наш отпад-наша одговорност”

100,000.00

Град Бања
Лука

93

„Обнављање дотрајале и оштећене
комуналне опреме на подручју града
Бањалука“

90,000.00

„Старт
Продукт“
д.о.о.
Прњавор
КП "Парк” а.д.
Мркоњић
Град

„Чистоћа“ а.д.
Бањалука

92

91

90

"2Б ИНВЕСТ"
д.о.о. Бања
Лука

89

„Моби Монтинг„
д.о.о. Србац

88

„Деско“ д.о.о.
Братунац

„Погон за прераду амбалажног и пластичног
материјала“

90,000.00

„Набавка аутосмећара за одвоз комуналног
отпада са градског подручја и замјена
дотрајалих контејнера”

80,000.00

„Пројекат одвојеног сакупљања
рециклабилног отпада "Систем двије
посуде"на територији града Бања Лука“

80,000.00

„Изградња Центра за рециклажу - Рамићи“
80,000.00

87

"ЛУКАЈИЋ
ТРАВЕЛ
&ТРАНСПОРТ
АГЕНСY"
Жељко
Лукајић с.п.
Трн, Лакташи

86

КП "Градска
чистоћа "а.д.
Градишка

85
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„Набавка опреме у циљу осавремењавања
материјалних средстава за
сакупљање,раздвајање, складиштење и
поновно искоришћење амбалажног отпада“
„Изградња хале и набавка опреме за
збрињавање амбалажног отпада“

„Набавка нове и модернизација постојеће
опреме и средстава за сакупљање
секундарних сировина и одвоз комуналног
отпада“

„Развој одрживог управљања амбалажним
отпадом”

80,000.00

60,000.00

70,000.00

70,000.00

ЈИБ: 4402590740000

АД"Водовод и
комуналије"
Зворник
Координата
д.о.о.
Бањалука
ХИТ ИНГ д.о.о.
Бањалука

84

84

70,000.00

„Модернизација постројења за рециклажу
амбалажног отпада“

60,000.00

55,000.00

80

„Системска обрада и третман отпадне
амбалаже у сврху заштите животне средине
Републике Српске"

79

„Набавка специјалних возила за одвојено
сакупљање и транспорт амбалажног отпада
са подручја општине Кнежево“

83

83

Еуро Лине
д.о.о.
Невесиње

82

Чистоћа и
зеленило
д.о.о.
Кнежево
Општина
Петрово

КП "Прогрес "
а.д. Добој

"МГ СУНЦЕ"
д.о.о. Бања
Лука

70,000.00

„Изградња капацитета за управљање
отпадом“
„Само-одрживи соларни контејнери за
прераду отпада“
„Подизањем инфраструктуре и јачањем
рециклажних капацитета у предузећу
Призма Комерц Д.О.О Бањалука до
функционалне рециклаже амбалажне
категорије метал,уз поновно Искоришћење
ресурса до створене нове вриједности
сировине потребне за продукцију нове
алуминијске амбалаже као финалног
производа.“

Призма
Комерц д.о.о.
Бањалука

ЕКО-БЕТ д.о.о.
Котор Варош

„Унапређење капацитета комуналног
предузећа као субјекта система
интегрисаним управљањем амбалажним
отпадом“

78

77

75
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„Набавка возила за сакупљање и одвоз
кабастог отпада”

„Набавка неопходне комуналне опреме у
циљу смањења и искоришћавања
амбалажног отпада у рециклажне сврхе с
крајњим циљем да се смање корисне
секундарне сировине на депонији на дуги
рок”

"Наставак пројекта за уређење и изградњу
локације за сакупљање, раздвајање и
третман амбалажног отпада"

70,000.00

70,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

ЈИБ: 4402590740000

ДОО Виа
Метал
цоммерце

ДОО "Обућа"
Зворник

Електро тим
д.о.о.
Еко радеx
д.о.о.
Бијељина
ЈП За
управљање
зоном"Слобо
дна зона"
д.о.о. Шамац
"Зоки"
Милорад
Лукић с.п.
Бања Лука
Општина
Љубиње

74

„Изградња капацитета за управљање
амбалажним отпадом Д.О.О
"Обућа"Зворник“

40,000.00

72

"Од отпада до украса"

40,000.00

71

„Набавка опреме за третман амбалажног
отпада-набавка хоризонталне пресе за
балирање секундарних сировина”

40,000.00

„Јачање капацитета предузећа за третман
комуналног отпада“

40,000.00

70

40,000.00

69

"Набавка машина за манипулацију
амбалажним отпадом у сврху побољшања
упрвљања отпадом “

40,000.00

68

„Унапређење система управљања
комуналним отпадом на подручју општине
Љубиње”
„Мој град је чист град”

35,000.00

„Набавка опреме за сакупљање и одлагање
амбалажног отпада”

30,000.00

„Унапређење система управљања
амбалажним отпадом у Невесињу”
„Камерама против нелегалног одлагања
отпада”

30,000.00

„Зелена острва"

23,000.00

„Унапријеђење система управљања отпадом
у Општини Брод”

20,000.00

66

ЈП "Комус
"Гацко

65

64

Град Добој

63

Општина
Модрича

63

Општина Брод

45,000.00

73

ЈП
"Комунало"а.
д. Пале

ЈКП Комус а.д
Невесиње

„Набавка опреме у циљу осавремењавања
материјалних средстава у дијелу који се
односи на
сакупљање,раздвајање,складиштење и
поновно искоришћење амбалажног отпада у
предузећу Виа Метал цоммерце„

61
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25,000.00

ЈИБ: 4402590740000

ЈУ Студентски
центар"Никол
а
Тесла"Бањалу
ка
Предузетничк
а радња
аутотпад
"Поповић"
Мићо
Поповић СП
ЈКП „Краљева
Гора“ ,Хан
Пијесак
Општина
Шипово
ЈП "Комус"
а.д. Билећа
Комуналне
услуге АД
Приједор
ЈКП" Ново
Горажде",Нов
о Горажде
ЈУ "Спортско туристичка
организација
општине
Станари"
Станари
Општина
Језеро

„Изградња локација и набавка опреме за
третирање амбалажног отпада”

60

„Изградања и уређење локације за
сакупљање ,раздвајање и третман
амбалажног отпада”

59

22,000.00

20,000.00

57

„Набавка опреме за примарну селекцију
отпада на мјесту настанка”

20,000.00

56

„Потпројекат 1 главног пројекта санације
градске депоније"Лисина" у Шипову”

20,000.00

„Управљање комуналним отпадом”

20,000.00

„За чист град-амбалажа систем приједор
2019"

15,000.00

55
54

„Унапријеђење средстава за селективно
сакупљање,транспорт и одлагање
комуналног отпада”

53

15,000.00

„Израда станица за прикупљање отпада
51

8,000.00

„Набавка контејнера за сакупљање и
раздвајање амбалажног отпада”

51

УКУПНО

7,000.00

2,530,000,00

Подобласт 1.3. Израда техничке документације за санацију депонија, истраживачки
пројекти, израда планова, програма и студија за депоније и рециклажна дворишта
Корисник
средстава
КП "Комуналац
Теслић" а.д.
Теслић
ЈП Регионална
депонија д.о.о.
Зворник

Број
бодова

Назив пројекта

Одобрена
средства
(КМ)

96

„Израда техничке документације за
регионалну санитарну депонију"Депонија
Црни Врх"-Фаза 2“

30,000.00

94

„Израда техничке документације за
регионалну санитарну депонију"Депонија
Црни Врх"-Фаза 2“

20,000.00
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Општина
Шековићи
„Завод за аграр
и консалтинг“
д.о.о. Бања Лука

93

„Израда главног пројекта санације и
затварања локалне депоније комуналног
отпада "Јаковице"у Шековићима”

90

„Студија оправданости изградње
рециклажног дворишта за подручје
општине Кнежево“

УКУПНО

10,000.00

10,000.00

70,000.00

Подобласт 1.4. - едукација и јачање јавне свијести о питањима сепарисаног сакупљања
амбалажног отпада и његове рециклаже односно поновне употребе
Корисник
средстава
УГ
"КВОТ"Бањалука

Број
бодова

Назив пројекта

Одобрена
средства
(КМ)

98

„Мала Еко школа“

4,000.00

97

"Буди одговоран-рециклирај"

4,000.00

Удружење за
туризам и
екологију
"Мозаик"
Власеница

94

"Управљање амбалажним отпадом у
пољопривреди“

4,000.00

Удружење „Еко
Моштаница“
Козарска Дубица

92

„Развиј свијест-заштити своју животну
средину“

3,000.00

ЈУ Основна
школа "Србија"
Црквина

92

„Млад се покрени -природи се окрени”

3,000.00

„Феријални
савез Републике
Српске“, Бања
Лука

Мрежа НВО
Републике
Српске, Пале
„Ареа иницијатива за
пољопривреду
рурални развој и
животну
средину ", Бања
Лука

91

90

E-mail: info@ekofondrs.org

„Едукација и јачање јавне свијести по
питањима сепарисаног сакупљања
амбалажног отпада и његове рециклаже
односно поновне употребе“

„Мала школа екологије"

2,000.00

2,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Удружење за
туризам и
екологију"
Бенефит
"Зворник

88

ЈУ Дом ученика
Добој

87

УГ "Центар
младих",Котор
Варош

86

КОЗАРА УЛТРА
ТРАИЛ, Бања
Лука
УГ ЛИР
Еволуција, Бања
Лука
УГ Центар за
културне и
промотивне
дјелатности
"Примера
МЛЛЛ" Бања
Лука
Удружења жена
и младих"НОРА"
Шековићи
ЈУ Основна
школа"Холандиј
а"Слатина
УГ "Студентски
савез правног
факултета" Бања
Лука
Рафинг клуб"Еко
дрина"Зворник
Еколошко
удружење
"Атмосфера"Бањ
алука
УГ Индикатор,
Бања Лука

85

83

"Сав отпад није смеће"

2,000.00

„Пројекат социјализације дјеце из
руралних подручја и подизање свијести о
важности управљања о амбалажи и
амбалажним отпадом кроз правилно
збрињавање и смањење настајања како у
Дому ученика Добој тако и у мјесту
становања ученика“

2,000.00

„Природа не жели наш отпад“

2,000.00

„Едукација становништвау сврху заштите
животне средине кроз ефикасније
управљање амбалажним отпадом“
„ЕПРО -Едукација и Подизање свијести о
Разврставању амбалажног Отпада и
рециклажи”

2,000.00

2,000.00

„Природу спаси свој вртић украси“
81
2,000.00

77

„Рециклажа за све нас“

2,000.00

73

„Едукација и јачање свијести о управљању
амбалажом и амбалажним отпадом у
Основној школи"Холандија"Слатина“

2,000.00

70

„Чувајмо Универзитетски град-узми учешће
и ти!“

2,000.00

69

„Акција "подизање свијести становништва
о важности очувања животне средине"

1,000.00

„Екоедукација-више знања,мање смећа“
67
66

E-mail: info@ekofondrs.org

1,000.00
"Учимо да спасимо планету земљу"

1,000.00

ЈИБ: 4402590740000

УГ Русаг,
Приједор
Центар за
одрживи развој
и екологију
ЦОРИЕ, Требиње
Планинарско
удружење"
Абонос
"Бањалука
УГ "Пункс"
Бањалука
Туристичко еколошко
удружење"Вуке
шница"
Ћетојевићи
УГ "Планина"
Теслић
Удружење"Култу
рни центар
Билеће" Билећа

64

„Заштита животне средине“

62

„Отпад је сировина “

1,000.00

1,000.00

60

„Чишћење,креирање и промоција
туристичко едукативне стазе Тисовац“

1,000.00

„Рециклажа није бламажа“
59

57

55

52

1,000.00
„Едукација и јачање јавне свијести о
питањима сепарисаног сакупљања
амбалажног отпада и његове рециклаже
односно поновне употребе у мјесним
заједницама Слатина и Јаружани“
„Унапријеђење заштите екосистема
Гомјеничког језера“
„Едукација и спречевање загађења
животне средине у херцеговини“

1,000.00

1,000.00

1,000.00

УКУПНО

50,000.00

Подобласт 2.1. - Израду техничке документације за заштиту изворишта
Корисник
средстава
Општина
Невесиње
АД Водовод
Бања Лука
Ибис инжињеринг
д.о.о. Бања
Лука
Општина
Мркоњић
Град
Општинска
управа
Општине
Власеница
УКУПНО

Број
бодова

97
96

94

92

91

E-mail: info@ekofondrs.org

Назив пројекта
„Израда техничке документације за заштиту
и повећање капацитета изворишта Јездош”
„Израда елабората о квалитету и резервама
питких подземни вода изворишта"Бањица"
„Програм санитарне заштите јавног
изворишта"Гређански млинови",Општина
Шипово”
„Програм санитарне заштите изворишта
воде за пиће на подручју општине Мркоњић
Град”
„Израда ПРОГРАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
ИЗВОРИШТА ПОДЦРКВИНА”

Одобрена
средства
(КМ)
15,000.00
15,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

55,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Подобласт 2.2. - Израда техничке документације, изградња/набавка постројења и опреме
за третман отпадних вода, истражни радови и изградња потребне пратеће
инфраструктуре за побољшање капацитета изворишта, те побољшање квалитета питке
воде
Корисник
средстава
КП "Водовод и
канализација
а.д. Источно
Сарајево
Метал Систем
ЗПР Небојша
Пејић с.п. Добој
Општина Котор
Варош

Број
бодова

Одобрена
средства
(КМ)

90

„Одвођење фекалних вода са подручја
насеља Миљевићи"

88

„Третман отпадних вода у производњи
пластифицираног алуминијума"

80,000.00

87

„Проширење примарне водоводне
мреже"Град -Забрђе-Шибови"

70,000.00

"Водовод" а.д.
Козарска Дубица

86

Хемофарм д.о.о.
Бања Лука

80

АД" Водовод и
канализација
Модрича",Модр
ича

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

79

"Добојинекс"
д.о.о. Добој

78

АД Водовод
Бањалука

75

Општина
Пелагићево

70

E-mail: info@ekofondrs.org

„Главни пројекат водоводне дистрибутивне
мреже за насеље Брекиња, Општина
Козарслка Дубица
„Покривање егализационог базена на
постројењу за пречишћавање отпадних
вода
„Израда техничке
документације,изградња/набавка
постројења и опреме за третман отпадних
вода,истражни радови и изградња
потребне пратеће инфраструктуре за
побољшање капацитета изворишта,те
побољшање квалитета питке воде”
„Набавка филтера за пречишћавање
отпадних вода”
„Израда идејног и главног пројекта за фазну
у градњу соларног постројења са
фотонапонским ћелијама у кругу фабрике
воде у у лици Симе и Илије
Партала,Бањалука”
„Израда елабората о
класификацији,категоризацији и прорачуну
резерви подземних вода и израда програма
зона санитарне заштитте изворишта за
водозахватно подручје на локалитету
Поребрице”

90,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

50,000.00

40,000.00

40,000.00

ЈИБ: 4402590740000

АД „Водовод и
канализација“
Бијељина

69

ЗР "Тополска" сп
Драган
С.Градишка

69

ЈП "ЕКО-ДЕП„
д.о.о. Бијељина

68

ЈП Регионална
депонија д.о.о.
Зворник

66

Општина
Петрово

63

Општина Шамац

Љбиље д.о.о.
Љубиње

Винарија подрум
Петијевић с.п.
Петијевић Петар,
Требиње
Предузетничка
радња аутотпад
"Поповић" Мићо
Поповић с.п.
Лакташи

„Третман отпадних вода микробиолошким
препаратима на постројењу за
пречишћавање отпадних вода у Великој
Обарској (ППОВ)”
„Набавка опреме за пречишћавање
отпадних вода”

26,000.00

„Биолошки предтретман отпадних вода на
регионалној санитарној депонији
"Бријесница "у Бијељини”

20,000.00

„Набавка уређаја и мокробиолошких
препарата за биолошки третман отпадних
вода на Регионалној санитарној
депонији"Црни врх"
„Побољшање квалитета и квантитета питке
воде на Општини Петрово”

61

„Набавка опреме за регулисање одводње
фекалних и оборинских вода у насељима
Дуга и насељу Немањића-Стадион у
Шамцу”

59

„Изградња затвореног спремника таложника за третман отпадних вода из
дестилерије”

57

„Сепаратор отпадних вода Винарије
Петијевић”

54

„Изградња и уређење инфраструктуре за
побољшање и унапрјеђење система одвода
отпадних вода”

Крајина Клас
д.о.о. Бањалука

52

Општина Језеро

51

35,000.00

„Заштита вода-изградња/набавка
постројења и опреме за третман отпадних
вода-набавка сепаратора уља за третман
отпадних вода,кишнице запрљање
уљем,било ког изливања лаганих течности”
„Набавка система за хлорисање воде на
јавном водоводу -Систем капавац”

20,000.00

20,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

10,000.00

9,000.00

5,000.00

УКУПНО

745,000.00

E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000

Подобласт 2.3. - Едукација и јачање јавне свијести о питањима заштите вода
Корисник
средстава
УГ
"КВОТ"Бањалука
Српска
православна
црквена
општина у
Кнежици
Центар за
управљање
отпадом, Бања
Лука
УГ Слобода,
Бања Лука
УГ "Свијетлост"
Невесиње
Мрежа НВО
Републике
Српске
СКУД "Бели
Андјео"Србац
Удружење за
туризам и
екологију
"Мозаик"
Власеница
Удружење за
заштиту животне
средине "Еко
Жељезница"
Удружење
Породична
мрежа, Бања
Лука
УГ Хабитус, Бања
Лука
Удружење
пољопривредни
х произвођача
Кластер
Агроконсалтинг
тим, Лакташи
Удружење
„Узор“-Бањалука

Број
бодова

Назив пројекта

Одобрена
средства
(КМ)

90

„ЧистиЈа вода

5,000.00
5,000.00

88

„Заштитимо своје природне ресурсе"
,развијањем свијести о њиховом значају

84

„Загађење слива ријеке Врбас плутајућим
отпадом

5,000.00

82

„Вода је живот,заштита водних ресурса"

5,000.00

79

„Сачувајмо воде,сачувајмо будућност
„Едукација и јачање јавне свијести о
питањима заштите водних ресурса“

4,000.00

„Јачање свијести о питању заштите водних
ресурса на подручју општине Србац

3,000.00

3,000.00

73

„Школска популација у функцији заштите
водних токова

70

„Од извора два путића воде"Едукација и
изграђена свијест на заштити и очувању
вода и природних љепота

78
75

68

3,000.00

3,000.00

66

„Едукација пољопривредних произвођача о
значају коришћења водних ресурса у
пољопривредној производњи и успостава
ефикасног модела заштите животне
средине
"Чистије воде -наша обавеза"

2,000.00

65

„Едукација и јачање јавне свијести о питању
заштите вода у сливе ријеке Врбас као
основ за развој туризма

„Израда wеб портала у циљу едукације
грађана и јачања јавне свијести о питањима
заштите водних ресурса

2,000.00

64

E-mail: info@ekofondrs.org

2,000.00

2,000.00

ЈИБ: 4402590740000

УГ „Центар за
друштвени
развој“ Лакташи
Планинарско
спелеолошко
удружење Вучја
Стопа, Фоча

УГ Русаг,
Приједор
Еколошко
удружење
"Атмосфера"Бањ
алука
УКУПНО

„Развој заштићеног природног добра и
туристичке дестинације "Резерват Старача"

2,000.00

„Заједно за чисте подземне воде

2,000.00

55

„Заштита воде

1,000,00

„Шта је вода дала нама,а шта ми дајемо
води?

1,000,00

54

61

58

50,000.00

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на wеб страници Фонда
www.екофондрс.орг.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавни конкурс за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из
области заштите животне средине, за 2019. годину, расписан на основу Одлуке Управног одбора
Фонда, бр. 1-19.2/19 од 29.07.2019.године и 1-2.5/19 од 18.11.2019. године (у даљем тексту: Јавни
конкурс), објављен је на Wеб страници Фонда www.екофондрс.орг 19. августа 2019. године, и у
јавним гласилима: дневном листу Глас Српске, Бања Лука, 19. августа 2019. године и Службеном
гласнику Републике Српске, број 68, од 19. августа 2019. године.
Комисија за спровођење Јавног конкурса за додјељивање средстава Фонда за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност Републике Српске, за суфинансирање програма и пројеката из
области заштите животне средине, у 2019. години (у даљем тексту: Комисија), именована
Рјешењем директора Фонда, број 2.01.1-2850/19, од 12.08.2019.године, је у складу са
Пословником о раду Комисије за спровођење Јавног конкурса, од 15.08.2019. године, објављеном
на Wеб страници Фонда www.екофондрс.орг, приступила процјени оправданости/квалитета
пријава и пројеката, оних подносилаца који су испунили услове уредности и благовремености,
односно пријава које су допуштене и изјављене од стране корисника средстава на које се Јавни
конкурс односи, а што је утврђено у Записнику Комисије о отварању пријава.
У поступку процјене оправданости/квалитета пријава и пројеката чланови Комисије појединачно
су бодовали сваки од критеријума за вредновање пријава, у складу са Правилником о бодовању
програма и пројеката, од 15.08.2019. године, објављеном на Wеб страници Фонда
www.екофондрс.орг.
За свих седам подобласти, у оквиру двије области Јавног конкурса, су сачињене листе успјешности
у којима су рангиране пријаве и пројекти по броју додијељених бодова.
Број додијељених бодова, по сваком појединачном критеријуму, представља збир појединачних
оцјена чланова Комисије по сваком утврђеном критеријуму подијељено са бројем чланова
Комисије који су одлучивали у овом поступку.

E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000
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