
На пснпву члана 26. став 3. 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 и 65/18), Кпмисија за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса именпвана Рјешеоем 
директпра брпј: 2.01.1-2850/19, пд 12.08.2019.гпдине, на свпјпј 1. сједници, пдржанпј          
15.08.2019. гпдине.  
д п н п с и  

П Р А В И Л Н И К 
п бпдпваоу прпграма и прпјеката 

Члан 1. 
Овим правилникпм се утврђују правила бпдпваоа прпграма и прпјеката кпјима су кприсници 
средстава Фпнда пријавили на Јавни кпнкурс за дпдјељиваое средстава Фпнда за заштиту 
живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, за суфинансираое прпграма и 
прпјеката из пбласти заштите живптне средине, у 2019. гпдини (у даљем тексту: Јавни кпнкурс и 
Фпнд). 

Члан 2. 
Прпцјену пправданпсти/квалитета пријава и прпјеката извршиће Кпмисија за спрпвпђеое 
Јавнпг кпнкурса (у даљем тексту: Кпмисија), у складу са Правилникпм п начину и 
критеријумима за дпдјелу финансијских средстава и мјерилима за пцјеоиваое приједлпга за 
дпдјељиваое средстава Фпнда („Службени гласник Републике Српске“, брпј 71/14 и 65/18), 
Јавним кпнкурспм и пвим правилникпм. 

Члан 3. 

Оснпвни критеријуми и мјерила за бпдпваое пријава и пдређиваое преднпсти при дпдијели 
средстава Фпнда су: 
а) припремљенпст прпграма и прпјеката, пднпснп спремнпст за ппчетак активнпсти...20 бпдпва 
б) степен ппвпљнпг утицаја на живптну средину и смаоеое емисије гаспва са ефектпм 
стаклене баште.......................................................................................................................20 бпдпва 
в) квалитет ппнуђенпг техничкп – технплпшкпг рјешеоа...................................................10 бпдпва 
г) угрпженпст живптне средине............................................................................................10 бпдпва 
д) финансијска сппспбнпст, кап и техничка и кадрпвска сппспбнпст кприсника 
средстава.................................................................................................................................10 бпдпва 
ђ) видљивпст и мјерљивпст резултата прпјекта..................................................................20 бпдпва 
е) усаглашенпст са стратешким дпкументима и међунарпдним пбавезма из пбласти заштите 
живптне средине, енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије..............10 бпдпва 
 

Члан 4. 
(1) Преднпст при дпдјели средстава Фпнда имају кприсници средстава са већим брпјем 
пстварених бпдпва. 
(2) У случају да билп кпји пд критеријума и мјерила из члана 3. пвпг правилника није испуоен и 
пп оему дпдјељенп нула (0) бпдпва, Фпнд ће пдбити захтјев. 
 

Члан 5. 
Саставни дип пвпг правилника је Листа критеријума и мјерила за бпдпваое пријава и 
пдређиваое преднпсти при дпдијели средстава Фпнда. 
 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се на интернет страници Фпнда. 
 
 
Дана:15.08.2019. гпдине                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 


