ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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На основу члана 15. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14 и 90/16), члана 20. став 1. Статута Фонда
за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 112/12 и 74/17), и чл. 6. и 23. 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) Управни одбор Фонда за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, на 4. сједници одржаној
06.08.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса
I
Овом одлуком расписује се Јавни конкурс за додјељивање средстава Фонда за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), за суфинансирање
програма и пројеката из области заштите животне средине, у 2020.години.
II
Предмет Јавног конкурса је додјела средстава Фонда, ради улагања у реализацију програма и
пројеката из сљедећих области:
1. Развој система интегрисаног управљања амбалажним отпадом у јединицама локалне
самоуправе - ова област обухвата пројекте који се односе на јачање капацитета локалне
заједнице у области заштите животне средине и комуналних услуга успостављањем система
за управљање амбалажним отпадом кроз сакупљање, раздвајање и рециклажу. Приоритет је
смањивање количина амбалажног отпада, односно повећање процента адекватног
збрињавања рециклажом амбалаже и искориштавање њених вриједности у матријалне или
енергетске сврхе.
У овој области ће се додјељивати средства за суфинансирање програма и пројеката из
подобласти:
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
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
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1.3.
1.4.

Израда техничке документације за санацију депонија, истраживачки пројекти, израда
планова, програма и студија за депоније и рециклажна дворишта
Едукација и јачање јавне свијести о питањима сепарисаног сакупљања амбалажног
отпада и његове рециклаже односно поновне употребе

2. Заштита вода – ова област обухвата пројекте који се односе на заштиту вода.
У овој области ће се додјељивати средства за суфинансирање програма и пројеката
из подобласти:
2.1. Израда техничке документације за заштиту изворишта
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
2.3. Едукација и јачање јавне свијести о питањима заштите вода.
III
Поступак додјеле финансијских средстава спровешће се у складу са одредбама 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).
IV
Приједлог за одабир програма и пројеката из тачке II ове одлуке утврдиће Комисија за
спровођење јавног конкурса, која ће бити именована посебним рјешењем директора Фонда.
V
Управни одбор Фонда, на приједлог директора, доноси Одлуку о избору корисника средстава
Фонда по расписаном Јавном конкурсу.
VI
Након доношења Одлуке о избору корисника средстава Фонда, директор Фонда ће са сваким
носиоцем одабраног пројекта потписати посебан уговор.
VII
Саставни дио ове одлуке чини План расподјеле средстава за спровођење Јавног конкурса.
VIII
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“,
дневном листу „Глас Српске“, као и на web страници Фонда www.ekofondrs.org.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Број:

1-5.1/20

Датум: 06.08.2020. године
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ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
У ОКВИРУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
РЕД.
БР.

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ

1
1.

2
РАЗВОЈ СИСТЕМА ИНТЕГРИСАНОГ
УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ
ОТПАДОМ У ЈЕДИНИЦИМА ЛОКАЛНЕ
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ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА
(КМ)

3

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА
(y %)

4

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС
СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ МОЖЕ
ДОДЈЕЛИТИ У ОКВИРУ
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА
5
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