
План о измјенама Плана расподјеле финансијских средстава у оквиру 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, број 1-19.2/19 од 
29.07.2019. године 

 

РЕД.  
БР. 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 
(КМ) 

ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 
(y %) 

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС 
СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ МОЖЕ 
ДОДЈЕЛИТИ У ОКВИРУ 
ПОЈЕДИНАЧНОГ 
ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

1 2 3 4 5 

1. РАЗВОЈ СИСТЕМА ИНТЕГРИСАНОГ 
УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ 
ОТПАДОМ У ЈЕДИНИЦИМА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПАВЕ 

   

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 

100.000,00  50,000.00 

1.2. Изградње 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 

2.530.000,00  200,000.00 

1.3. Израда техничке документације за 
санацију депонија, истраживачки 
пројекти, израда планова, програма и 
студија за депоније и рециклажна 
дворишта 
 

70.000,00  30,000.00 

1.4.  Едукација и јачање јавне свијести о 
питањима сепарисаног сакупљања 
амбалажног отпада и његове рециклаже 
односно поновне употребе 

50.000,00  5,000.00 

2. ЗАШТИТА ВОДА    

2.1. Израда техничке документације за 
заштиту изворишта 

 
55.000,00 

 15,000.00 

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 

745.000,00  100,000 

2.3. Едукација и јачање јавне свијести о 
питањима заштите вода 

 
50.000,00 

 5,000.00 

 УКУПНО (у КМ): 
 

 
3.600.000,00 

  



O5PA3'IOXEIbE
ynpaBHh oA6op OoHAa 3a 3atxrt4ry )KhBorHe cpeA He h eHeprercKy eQrKacHocr Peny6nraxe

Cpncxe je, HaxoH pa3Marpaba h3Bjeuraja Kourcrje:a cnpoeoleroe JaBHor KoHxypca 3a

AoAje.rbuBaFbe cpeAcraBa OoH4a :a 3auJrhry )t{l4BorHe cpeAhHe h eHeprercRy eQrxacHocr
Peny6nrxe Cpncxe, :a cyQr.r Na ncr paroe nporpaMa h npojexara uz o6nactn 3auJThre xrBorHe
cpeAhHe, y 2OI9. rogunu (y 4aruervr rexcty: Kotrrrcrja r OoH4), yrBpAl4o r43MjeHe n^aHa
pacno4jene QrxaHcHjcKhx cpeAcraBa y oKBhpy JaBHor KoHKypca, KaKo cnhjeAr:
1. xa no4o6nacru 7.2. HMa Bhlxe nphjaE./beHhx KBanhrerHrx npoieKara y oAHocy Ha

nnaHhpaHa cpeAcrsa aa oey no4o6nacr, Te je y oaoj noAo6nacrh KoHcraroBaH MaFbaK

cpeAcrasa y oAHocy Ha nnaHHpaHa, re je ynpaBHh o46op o4nyvro Aa ce yxynHa cpeAcrBa y

oaoj no4o6nacla nosehajy sa 830.000,00 KM;

2. r.ra no4o6nacrn 1.,3. seua AoBo.rbHo nprjasruexrx KBanhrerH!-{x npojeKara re je y oBoj

nopo6nactu, KoHcraroBaH BhLUax cpeAcraBa y oAHocy Ha n/taHhpaHa, re je Vnpaaxr o46op
oryyqvo Aa ce yKynHa cpeAcrBa y oeoj no4o6nacr!4 cMaFbe 3a 130.000,00 KM;

3. ra nogo6nacrr 2.1. xema Aoao,rbHo nprjaB/beH!4x xBa/rhrerH!4x npojexara re je y oeoj

no4o6nacrn, KoHcraroBaH Bhuax cpeAcraBa y oAHocy Ha nnaHHpaHa, re je Ynpaanra o46op
oAnyql4o Aa ce yxynHa cpeAcrBa y oeoj no4o6nacrh cMalbe sa 45.000,00 KM

4. ua nogo6nacrn 2.2. t4Ma BhL!e nprjaerueHrx KBa/rhrerHhx npojeKara y oAHocy Ha

n/raHL{paHa cpeAcrBa :a oey no4o6nacr, Te je y oaoj no4o6nacrh KoHcraroBaH Ma}bax

cpeiqcraBa y oAHocy Ha n.naHLipaHa, re je ynpaBHh o46op o4nyvrao Aa ce yxynHa cpeAcrBa y

oeoj no4o6nacnr noeehajy:a 45.000,00 KM;

5. yxynHa cpeAcrBa npe4eri;exa :a 4o4jeny no ocHoay JaBHor xoHKypca 3a AoAie/brBabe
cpeAcraBa Oor4a :a 3aurhry )Kr4BorHe cpeAhHe h eHeprercry e$nxacrocr Peny6nrxe
Cpncxe, sa cyQrHaHoaparue nporpaMa r npo.jexara nz o6nactn 3auJT,4Te xhBorHe cpeArHe,
y 2019. rognnn, ce noaehaeajy :a 700.000,00 KM, y cKnaAy ca Pe6anaxcou Qrxaxcnjcxor
nnaHa OoH4a 3a 3aurnry xr4BorHe cpeAhHe h eHeprercxy e$rxacHocr Peny6nrxe Cpncxe

3a nephoA 01.01 .-31.12.2019. ro4ra He, 6poj I- 7.7 / 1,9 o A 07.L1.2079. I o AAHe.

Epoj:7-2.5/19

AaryM: 18.11.2019. roAxHe

OAFPA
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