
На основу члана 26. став 3. 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“, број 71/14 и 65/18), Комисија за спровођење Јавног конкурса именована Рјешењем 

директора број: 2.01.1-2103/20, од 11.12.2020.године, на својој 1. сједници, одржаној          
11.12.2020. године.  
д о н о с и  

П Р А В И Л Н И К 
о бодовању програма и пројеката 

Члан 1. 
Овим правилником се утврђују правила бодовања програма и пројеката којима су корисници 
средстава Фонда пријавили на Јавни конкурс 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 (у даљем тексту: Јавни конкурс и 
Фонд). 

Члан 2. 
Процјену оправданости/квалитета пријава и пројеката извршиће Комисија за спровођење 
Јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија), у складу са Правилником о начину и 
критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за 
додјељивање средстава Фонда („Службени гласник Републике Српске“, број 71/14 и 65/18), 
Јавним конкурсом и овим правилником. 

Члан 3. 

Основни критеријуми и мјерила за бодовање пријава и одређивање предности при додијели 
средстава Фонда су: 
а) припремљеност програма и пројеката, односно спремност за почетак активности...20 бодова 
б) степен повољног утицаја на животну средину и смањење емисије гасова са ефектом 
стаклене баште.......................................................................................................................20 бодова 
в) квалитет понуђеног техничко – технолошког рјешења...................................................10 бодова 
г) угроженост животне средине............................................................................................10 бодова 
д) финансијска способност, као и техничка и кадровска способност корисника 
средстава.................................................................................................................................10 бодова 
ђ) видљивост и мјерљивост резултата пројекта..................................................................20 бодова 
е) усаглашеност са стратешким документима и међународним обавезма из области заштите 
животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије..............10 бодова 
 

Члан 4. 
(1) Предност при додјели средстава Фонда имају корисници средстава са већим бројем 
остварених бодова. 
(2) У случају да било који од критеријума и мјерила из члана 3. овог правилника није испуњен и 
по њему додјељено нула (0) бодова, Фонд ће одбити захтјев. 
 

Члан 5. 
Саставни дио овог правилника је Листа критеријума и мјерила за бодовање пријава и 
одређивање предности при додијели средстава Фонда. 
 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Фонда. 
 
 
Дана:11.12.2020. године                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 


