
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 2020. години, број:  1-5.1/20, од  
06.08.2020. 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 

 
 
 

50,000.00 

  
 
 

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 

 
 
 

2,005,192.20 

  
 
 

200,000.00 

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

 
 

60,000.00 

  
 

30,000.00 

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

 
60,000.00 

  
5,000.00 

2. ЗАШТИТА ВОДА    

2.1. Израда техничке документације за 
заштиту изворишта 

 
40,000.00 

  
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 

 
 
 

760,000.00 

  
 
 

100,000 

2.3. Едукација и јачање јавне свијести о 
питањима заштите вода 

 
50,000.00 

  
5,000.00 

 УКУПНО (у КМ): 
 

 
3,025,192.20 

  



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Управни одбор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 
Српске је, након разматрања Извјештаја Комисије 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 2020. години (у даљем тексту: Комисија и Фонд), утврдио измјене Плана 
расподјеле финансијских средстава у оквиру Јавног конкурса, како слиједи: 
1. на подобласти 1.1. нема довољно пријављених пројеката те је у овој подобласти, 

констатован вишак средстава у односу на планирана, те је Управни одбор одлучио да 

се укупна средства у овој подобласти умање за 100.000,00 КМ; 

2. на подобласти 1.2. има више пријављених квалитетних пројеката у односу на 
планирана средства за ову подобласт, те је у овој подобласти констатован мањак 
средстава у односу на планирана, те је Управни одбор одлучио да се укупна средства у 
овој подобласти повећају за 180.000,00 КМ; 

3. на подобласти 1.3. нема довољно пријављених квалитетних пројеката те је у овој 
подобласти, констатован вишак средстава у односу на планирана, те је Управни одбор 
одлучио да се укупна средства у овој подобласти умање за 90.000,00 КМ; 

4. на подобласти 1.4. има више пријављених квалитетних пројеката у односу на 
планирана средства за ову подобласт, те је у овој подобласти констатован мањак 
средстава у односу на планирана, те је Управни одбор одлучио да се укупна средства у 
овој подобласти повећају за 10.000,00 КМ 

5. на подобласти 2.1. нема довољно пријављених квалитетних пројеката те је у овој 
подобласти, констатован вишак средстава у односу на планирана, те је Управни одбор 
одлучио да се укупна средства у овој подобласти умање за 60.000,00 КМ 

6. на подобласти 2.2. има више пријављених квалитетних пројеката у односу на 
планирана средства за ову подобласт, те је у овој подобласти констатован мањак 
средстава у односу на планирана, те је Управни одбор одлучио да се укупна средства у 
овој подобласти повећају за 60.000,00 КМ; 
 

 
 
Број: 1-9.9/21                                     ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРA 
     
Датум: 19.03.2021. године                             Сребренка  Голић 


