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Фонд за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност Републике Српске
На основу члана 15. Закона о Фонду и финансирању
заштите животне средине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 117/11), Управни одбор
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, на Трећој сједници, одржаној 13.
јуна 2012. године, д о н и о ј е

С Т АТ У Т
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статут садржи одредбе о: називу и сједишту Фонда за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд); организацији Фонда; органима Фонда и управљању Фондом; планирању
рада, пословању и надзору пословања Фонда; имовини
Фонда; намјени, распоређивању и коришћењу средстава
Фонда, расподјели средстава Фонда и њиховом књиговодственом вођењу; поступку, условима и начину додјеле
средстава Фонда; вођењу евиденција и база података у
Фонду; јавности рада Фонда, те о другим питањима значајним за обављање дјелатности и пословање Фонда.
Члан 2.
(1) Оснивач Фонда је Република Српска (у даљем тексту:
Република), а оснивачка права и дужности у име Републике
врши Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада).
(2) Надзор над радом Фонда врши министарство надлежно за заштиту животне средине (у даљем тексту: надлежно Министарство).
Члан 3.
Фонд има својство правног лица са јавним овлашћењима, чија су права и одговорности прописани Законом о
Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске (у даљем тексту: Закон о Фонду), овим статутом
и другим прописима.
Члан 4.
За своје обавезе у правном промету Фонд одговара
цијелом својом имовином.
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II - НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ, ПЕЧАТ, ЗНАК
И ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДА
Члан 5.
(1) Фонд у правном промету послује под називом:
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.
(2) Фонд у правном промету према међународним тијелима, правним и физичким лицима користи, поред назива
на српском језику, назив на енглеском језику који гласи:
Environmental Protection and Energy Efficiency Fund of the
Republic of Srpska.
Члан 6.
(1) Сједиште Фонда је у Бањој Луци.
(2) О промјени назива и сједишта Фонда одлучује
оснивач.
Члан 7.
Фонд има печат и штамбиљ.
Члан 8.
(1) Печат Фонда има облик круга, пречника 40 mm, у
чијој средини је утиснут амблем (грб) Републике.
(2) Печат Фонда садржи текст: “Фонд за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске”, који се исписује на српском језику, ћириличким
писмом.
(3) Поред печата из става 1. овог члана, Фонд има мали
печат, чији је пречник 25 mm, са истим текстом.
(4) Фонд може да има више печата и они се обиљежавају арапским бројевима.
Члан 9.
(1) Штамбиљ Фонда је правоугаоног облика димензија
60x30 mm и садржи амблем (грб) Републике и текст:
“Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске”, рубрике за упис датума и броја.
(2) Текст штамбиља исписује се на српском језику,
ћириличким писмом.
Члан 10.
(1) За употребу печата одговоран је директор Фонда,
односно лице које он одреди.
(2) Начин употребе, евиденције и чување печата Фонда
утврђује директор Фонда.
(3) Лице које рукује печатом и штамбиљем задужује се
уз потпис и лично је одговорно за правилну употребу и
чување.
Члан 11.
Фонд има заштитни знак - лого, чији визуелни изглед
утврђује Управни одбор Фонда.
Члан 12.
(1) Дјелатност Фонда обухвата послове у вези са прикупљањем средстава, као и финансирањем припреме,
спровођења и развоја програма, пројеката и сличних
активности у подручју очувања, одрживог коришћења,
заштите и унапређивања животне средине, те у области
енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора
енергије утврђене Законом о Фонду.
(2) У обављању послова из става 1. овога члана Фонд
има јавна овлашћења утврђена одредбама члана 7. Закона
о Фонду.
Члан 13.
Ради остваривања своје дјелатности Фонд успоставља
односе пословне сарадње са тијелима и институцијама у
земљи и иностранству у складу са одредбама Закона о
Фонду.
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Члан 14.
Средства за финансирање рада и остваривање дјелатности Фонда обезбјеђују се из извора утврђених Законом о
Фонду и из других извора у складу са законом.
Члан 15.
(1) Надлежна тијела те правна и физичка лица утврђена Законом о Фонду обавезна су, ради остваривања дјелатности Фонда, на начин прописан тим законом и прописима
донесеним на основу тога закона достављати Фонду податке и друге информације у вези са остваривањем његове дјелатности.
(2) Фонд је обавезан надлежним тијелима те правним и
физичким лицима, под једнаким условима, осигурати приступ подацима којима Фонд располаже у обављању своје
дјелатности.
III - ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА
Члан 16.
(1) У Фонду се образују организационе јединице.
(2) Опис послова и начин рада организационих јединица Фонда уређују се Правилником о унутрашњем уређењу
и начину рада Фонда и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Фонду.
(3) Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Фонду утврђују се радна мјеста у склопу којих се обављају утврђени послови и услови
које морају испуњавати лица која обављају те послове, те
детаљнији опис тих послова.
(4) Права и обавезе запослених у Фонду утврђују се у
складу са Законом о раду, Општим колективним уговором
и Гранским колективним уговором финансијских организација Републике Српске.
IV - ОРГАНИ ФОНДА И УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
Члан 17.
Органи Фонда су Управни одбор и директор.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 18.
(1) Фондом управља Управни одбор.
(2) Управни одбор има седам (7) чланова.
(3) Чланови Управног одбора бирају предсједника
Управног одбора, натполовичном већином гласова.
(4) Чланове Управног одбора именује и разрјешава
Влада.
(5) Чланове Управног одбора чине:
а) један представник министарства надлежног за
заштиту животне средине,
б) један представник министарства надлежног за
послове енергетике,
в) један представник министарства надлежног за водопривреду,
г) један представник министарства надлежног за
финансије,
д) један представник Економско-социјалног савјета
Републике Српске,
ђ) један представник научних и стручних организација,
на приједлог министарства надлежног за науку и
е) један представник Привредне коморе Републике
Српске.
(6) Чланови Управног одбора именују се на период од
четири (4) године.
(7) Чланови Управног одбора могу бити разријешени
дужности и прије истека времена на које су именовани на
начин и под условима прописаним законом и овим статутом.
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Члан 19.
Управни одбор:
- доноси статут Фонда, на који сагласност даје Влада,
уз претходно прибављено мишљење надлежног Министарства,
- доноси средњорочни програм рада, финансијски план
и годишњи план рада, на које сагласност даје Влада, уз
претходно прибављено мишљење надлежног Министарства и министарства надлежног за послове енергетике,
- доноси опште акте Фонда, уз претходно прибављено
мишљење надлежног Министарства и министарства надлежног за послове енергетике,
- доноси одлуку о усвајању извјештаја о извршењу
годишњег плана рада и финансијског плана, који се доставља Влади на усвајање посредством надлежног Министарства, а уз прибављено мишљење министарства надлежног
за послове енергетике,
- доноси одлуку о усвајању завршног рачуна Фонда,
- одлучује о коришћењу средстава Фонда у складу са
Законом о Фонду и овим статутом,
- доноси пословник о свом раду и
- обавља и друге послове у складу са Законом о Фонду
и овим статутом.
Члан 20.
(1) Управни одбор одлучује о:
- стицању, оптерећењу или отуђењу некретнина или
друге имовине, или склапању правних послова чија појединачна вриједност не прелази износ од 300.000,00 КМ,
- распоређивању неутрошених средстава Фонда,
- извјештају о раду Фонда коју подноси директор,
- одређивању приоритета у финансирању програма,
пројеката и сличних активности у области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора
енергије из средстава Фонда,
- расписивању јавног позива за остваривање права на
средства Фонда по утврђеним критеријумима,
- условима додјеле средстава Фонда у складу с општим
актима Фонда.
(2) Управни одбор, уз сагласност Владе, одлучује о:
- стицању, оптерећењу или отуђењу некретнина и друге имовине, или склапању правних послова чија појединачна вриједност прелази износ од 300.000,00 КМ,
- задуживању Фонда код финансијских институција и
других правих лица.
(3) Управни одбор обавља и друге послове утврђене
Законом о Фонду, овим статутом и општим актима Фонда.
Члан 21.
Предсједник Управног одбора Фонда:
а) сазива сједнице Управног одбора и предсједава сједницама,
б) предлаже дневни ред за сједнице Управног одбора,
в) потписује акте које доноси Управни одбор,
г) стара се о примјени Статута и других општих аката
Фонда,
д) обавља и друге послове у складу са овим статутом и
другим општим актима Фонда.
Члан 22.
(1) Управни одбор Фонда ради и одлучује на сједницама, у складу са Пословником о раду Управног одбора.
(2) Управни одбор доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова Управног одбора.
(3) У раду Управног одбора судјелује, без права одлучивања, директор Фонда.
(4) Сједницама Управног одбора могу бити присутна и
друга лица која позове предсједник Управног одбора или
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директор Фонда, или су позвана по закључку Управног
одбора.
Члан 23.
(1) Члан Управног одбора разријешиће се дужности и
прије истека времена на које је именован ако:
а) сам затражи разрјешење,
б) не испуњава дужности предсједника или члана
Управног одбора,
в) својим поступцима штети интересима и угледу Фонда,
г) има властите или пословне интересе који су у
супротности са интересима Фонда или у случају настанка
сукоба интереса,
д) настану законом прописани разлози због којих не
може бити предсједник или члан Управног одбора.
(2) Одлуку о разрјешењу дужности члана Управног
одбора доноси Влада, на приједлог надлежног Министарства.
(3) У случају разрјешења члана Управног одбора, нови
члан бира се на временски период који је преостао у мандату члана Управног одбора који је разријешен.
Члан 24.
(1) Управни одбор и директор Фонда могу именовати
надзорна, стручна и савјетодавна тијела ради рјешавања
одређених питања из своје надлежности или ако је то прописано законом или другим општим актом.
(2) Оснивање, састав и начин рада, те послови и овлашћења надзорних, стручних и савјетодавних тијела утврђују се актом о оснивању тих тијела.
Члан 25.
(1) Чланови Управног одбора имају право на накнаду
за свој рад у Управном одбору, те право на накнаду трошкова (дневнице и путни трошкови) насталих ради присуствовања сједницама Управног одбора, ако то није у
супротности са другим законом.
(2) Висину накнаде за чланове Управног одбора утврђује Влада, на приједлог надлежног Министарства.
(3) Накнада путних трошкова приликом присуствовања
сједницама Управног одбора исплаћује се на начин и у
висини како је то прописано општим актом за раднике
Фонда.
ДИРЕКТОР ФОНДА
Члан 26.
(1) Руководилац пословања Фонда је директор.
(2) Директора именује и разрјешава Влада по поступку
јавне конкуренције.
(3) Поступак јавне конкуренције за избор и именовање
директора Фонда спроводи надлежно Министарство.
(4) Директор се именује на период од четири (4) године.
Члан 27.
(1) Директор Фонда:
а) заступа и представља Фонд,
б) одговора за законитост рада и пословања Фонда,
в) предлаже програм рада и финансијски план Фонда,
г) извршава одлуке оснивача и Управног одбора,
д) стара се о извршењу програма рада и финансијског
плана Фонда,
ђ) предлаже опште акте које доноси Управни одбор, те
доноси акте утврђене овим статутом,
е) потписује управне акте у вези са остваривањем јавних овлашћења Фонда утврђених Законом о Фонду, ако
овим статутом или на основу њега донесеним општим
актима нису та овлашћења пренесена на друге раднике
Фонда,
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ж) организује и спроводи поступак наплате накнада од
обвезника плаћања,
з) склапа уговоре с корисницима средстава Фонда,
и) стара се о намјенском трошењу одобрених средстава корисницима средстава Фонда,
ј) стара се о спровођењу општих аката и доноси упутства у вези с тим,
к) одлучује о правима из радног односа запослених у
Фонду,
л) доноси правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Фонду, уз претходно прибављено мишљење надлежног Министарства и министарства надлежног за послове енергетике, на који сагласност
даје Влада,
љ) подноси Управном одбору извјештај о остваривању
годишњег плана рада и финансијског плана Фонда,
м) подноси Управном одбору приједлоге и мишљења о
појединим питањима у вези са радом и пословањем Фонда,
н) одређује лица овлашћена за супотписивање финансијске и друге документације Фонда,
њ) обавља и друге послове утврђене Законом о Фонду,
овим статутом и општим актима Фонда.
(2) Директор Фонда има сва овлашћења у правном промету у оквиру дјелатности уписаних у судски регистар.
(3) Директора Фонда у случају одсутности замјењује
лице које он одреди у оквиру његових овлашћења.
Члан 28.
(1) Директор Фонда не може без сагласности Управног
одбора склапати правне послове о отуђењу или оптерећењу некретнина Фонда.
(2) Директор Фонда овлашћен је склопити правни
посао чија вриједност не прелази износ од 30.000,00 КМ, у
складу са планом рада и финансијским планом Фонда.
(3) За правне послове који прелазе износ од 30.000,00
КМ директор је дужан прибавити сагласност Управног
одбора.
Члан 29.
(1) Директор Фонда одговара за свој рад и пословање
Фонда Влади и Управном одбору.
(2) Фонд подноси извјештај о извршењу плана рада и
финансијског плана Фонда Народној скупштини Републике Српске, Влади и надлежном Министарству једанпут
годишње на начин и у роковима прописаним Законом о
Фонду и овим статутом.
(3) Фонд подноси извјештај из става 2. овог члана уз
претходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове енергетике.
Члан 30.
Директор може писмено овластити поједине раднике
Фонда за предузимање одређених радњи у циљу извршавања послова Фонда.
Члан 31.
(1) Директор Фонда може дати пуномоћ у границама
својих овлашћења другом лицу да заступа Фонд у правном
промету, у складу са законом.
(2) Садржај и трајање пуномоћи одређује директор
Фонда при њеном издавању.
(3) Директор Фонда обавјештава Управни одбор о издатим пуномоћима, а издавање генералне пуномоћи уписује
се у судски регистар.
Члан 32.
(1) Јавни конкурс за избор и именовање директора расписује и спроводи надлежно Министарство.
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(2) За директора Фонда може бити именовано лице које
има високу стручну спрему и најмање три (3) године радног искуства у струци, те доказане стручне, радне и организационе способности.
(3) Мандат директора траје четири (4) године и исто
лице може се поново именовати.
Члан 33.
(1) Уговор о раду са директором склапа, у име Фонда,
предсједник Управног одбора.
(2) Уговор садржи појединости прописане Законом о
раду.
Члан 34.
(1) Директор Фонда разријешиће се дужности и прије
истека рока на који је именован кад се утврди да не испуњава обавезе прописане законом, ако сам затражи разрјешење или ако настану разлози који доводе до престанка
радног односа директора.
(2) О разрјешењу директора због неиспуњавања обвеза
прописаних законом одлуку доноси Влада.
V - ПЛАНИРАЊЕ РАДА, ПОСЛОВАЊЕ И НАДЗОР
ПОСЛОВАЊА ФОНДА
Члан 35.
Фонд има средњорочни програм рада, годишњи план
рада и финансијски план.
Члан 36.
(1) Средњорочним програмом рада утврђују се правац,
динамика и политика развоја Фонда за период који не
може бити краћи од три године.
(2) Влада даје сагласност на средњорочни програм
рада, уз претходно прибављена мишљења надлежног
Министарства и министарства надлежног за послове енергетике.
Члан 37.
(1) Фонд има годишњи план рада и финансијски план,
којим планира послове за наредну календарску годину, најкасније до 15. децембра текуће године за наредну календарску годину.
(2) Влада даје сагласност на годишњи план рада и
финансијски план Фонда, уз претходно прибављена
мишљења надлежног Министарства и министарства надлежног за послове енергетике.
(3) У плану рада и финансијском плану одвојено се
приказују програми и пројекти за област заштите животне
средине од пројеката и програма за област енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.
(4) Финансијски план Фонда доноси Управни одбор
Фонда на начин и у поступку прописаном за небуџетске
фондове.
Члан 38.
Надзор пословања Фонда врше надлежно Министарство и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике
Српске.
Члан 39.
У Фонду се успоставља унутрашња контрола коришћења и располагања финансијским средствима на начин прописан општим актом Фонда.
Члан 40.
(1) Ради обављања надзора или стручних послова у
вези с унутрашњом контролом, Управни одбор може именовати стална или повремена контролна тијела.
(2) Актом о оснивању тих тијела одређују се њихов
састав и дјелокруг рада у складу са овим статутом и другим општим актима.
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VI - ИМОВИНА ФОНДА
Члан 41.
Имовину Фонда чине ствари, права и остала средства
оснивача, као и средства која Фонд оствари на други начин
у складу са законом.
Члан 42.
(1) Фонд располаже имовином у складу са одредбама
Закона о Фонду и овим статутом.
(2) О располагању имовином Фонда одлучују Управни
одбор и директор Фонда у оквиру својих овлашћења.
VII - НАМЈЕНА, РАСПОРЕЂИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ФОНДА
Члан 43.
Фонд својим средствима у обављању своје дјелатности
обезбјеђује финансијску подршку за остваривање циљева
и начела заштите животне средине и унапређења енергетске ефикасности, дефинисаних републичким стратешким
документима и локалним еколошким акционим плановима
јединица локалне самоуправе, ради подизања квалитета
системског и цјеловитог очувања животне средине, очувања природних заједница и рационалног коришћења природних добара и енергије, као основних услова одрживог
развоја, те остваривања права човјека на здраву животну
средину.
Члан 44.
(1) Средства Фонда користе се за финансирање заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, а нарочито за:
а) заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха,
воде, земљишта и шума, као и ублажавање промјена климе
и заштиту озонског омотача,
б) санирање депонија отпада, подстицање смањења
настанка отпада, поновну употребу и рециклажу отпада,
в) подстицање на увођење технолошких процеса који
смањују или потпуно елиминишу негативне утицаје на
животну средину,
г) заштиту и очување биодиверзитета и геодиверзитета,
д) подстицање одрживог коришћења заштићених природних добара,
ђ) подстицање одрживог развоја руралних подручја,
е) подстицање унапређења енергетске ефикасности,
ж) подстицање реализације пројеката енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије у јавном сектору,
з) подстицање коришћења и истраживања обновљивих
извора енергије и њиховог коришћења у сврху повећања
енергетске ефикасности,
и) подстицање чистијег транспорта,
ј) подстицање образовних, истраживачких, иноваторских и развојних студија, програма и пројеката из области
заштите животне средине,
к) финансирање програма еколошког образовања и
јачања јавне свијести о питањима очувања животне средине и одрживог развоја.
(2) Средства Фонда користе се и за рад и пословање
Фонда те остваривање других активности утврђених годишњим планом рада или трогодишњим програмом рада
Фонда.
Члан 45.
Фонд може учествовати у финансирању програма, пројеката и других активности на територији Републике за
намјене утврђене у члану 44. став 1. овог статута ако их
организују и финансирају међународне организације,
финансијске институције и тијела или друга страна правна
лица.
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Члан 46.
(1) Средства Фонда додјељују се корисницима ради
финансирања програма, пројеката и студија утврђених
Законом о Фонду, посредством подстицајних средстава,
донација, бесповратних средстава и помоћи.
(2) Начин коришћења средстава Фонда утврђује се
општим актима Фонда у складу са Законом о Фонду.
VIII - РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТAВА ФОНДА И ЊИХОВО
КЊИГОВОДСТВЕНО ВОЂЕЊЕ
Члан 47.
(1) Финансијским планом Фонда утврђује се расподјела средстава Фонда за финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и сличних активности у
области заштите животне средине, те за финансирања
енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора
енергије у складу са намјеном утврђеном Законом о Фонду.
(2) Финансијским планом утврђују се потребна средства за обављање управно-правних, стручних, финансијских и других послова Фонда из укупног прихода Фонда.
(3) Расподјела средстава утврђена финансијским планом утврђује се у складу са годишњим планом рада и трогодишњим програмом рада Фонда.
(4) Средства намијењена за заштиту животне средине и
средства намијењена за енергетску ефикасност књиговодствено се воде одвојено.
IX - ПОСТУПАК, УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЈЕЉИВАЊА
СРЕДСТАВА ФОНДА
Члан 48.
Поступак, услови и начин додјељивања средстава Фонда, критеријуми и мјерила за оцјењивање приједлога за
додјељивање средстава Фонда, те начин праћења намјенског коришћења средстава и уговорених права и обвеза
уређују се општим актима Фонда.
X - ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И БАЗА ПОДАТАКА У
ФОНДУ
Члан 49.
(1) Фонд је обавезан да води евиденцију обвезника
плаћања накнаде.
(2) Обвезник је дужан да у року од 30 дана пријави
Фонду:
а) промјену власништва, закупа или другог права обвезника,
б) почетак рада појединачног извора загађења,
в) промјену у раду извора загађења која има утицај на
животну средину и
г) датум и ефекте трајног затварања постојећег извора
загађења.
(3) Упис обвезника у евиденцију из става 1. овог члана
обавља се на основу рјешења које доноси Фонд.
(4) Министар надлежан за заштиту животне средине
доноси правилник о облику, садржају и начину вођења
евиденције обвезника плаћања накнаде и посебне накнаде.
(5) Евиденција из става 1. овог члана је јавна.
Члан 50.
(1) Фонд, поред евиденције из члана 49. овог статута,
успоставља евиденције и базе података о програмима, пројектима и сличним активно стима из области заштите
животне средине и из области енергетске ефикасности.
(2) Евиденције и базе података воде се одвојено за
област заштите животне средине и за област енергетске
ефикасности, те збирно.
(3) Начин вођења евиденција и база података Фонда
прописује се посебним правилником.
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XI - ЈАВНОСТ РАДА
Члан 51.
(1) Рад Фонда је јаван.
(2) Фонд благовремено и истинито, а на начин прописан овим статутом, обавјештава јавност о обављању дјелатности за коју је основан.
(3) Фонд је дужан да јавности и средствима јавног
информисања на њихов захтјев даје информације о обављању послова из своје дјелатности, те да им омогући
увид у захтијевану документацију, у складу са Законом о
слободи приступа информацијама.
Члан 52.
Фонд је дужан јавности, те овлашћеним органима и
правним лицима који обављају јавне или друге дужности,
на њихов захтјев, дати информације о обављању своје дјелатности, а посебно о начину коришћења средстава и
постигнутим ефектима на унапређивању стања животне
средине и енергетске ефикасности.
Члан 53.
(1) Фонд је дужан омогућити увид у одговарајућу документацију овлашћеним и другим правним и физичким
лицима када она то захтијевају у складу са овим статутом
и општим актима Фонда.
(2) Фонд може ускратити давање информација, односно увид у документацију ако је прописана као службена
или пословна тајна.
(3) Управни одбор и директор Фонда посебним актом
утврђују која документација Фонда представља службену
или пословну тајну.
Члан 54.
(1) Директор Фонда или лице које он овласти, путем
средстава јавног информисања, информишу јавност о дјелатности Фонда, а посебно о радњама које имају утицај
или би могле имати утицај на заштиту животне средине и
енергетску ефикасност.
(2) Обавјештавање јавности мора бити правовремено и
истинито.
Члан 55.
Фонд је дужан обавјештавати јавност путем средстава
јавног информисања о свим радњама које имају утицај или
би могле имати утицај на заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
XII - ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА ТАЈНА
Члан 56.
Пословном и службеном тајном (у даљем тексту:
пословна тајна) сматрају се документи и подаци чије би
саопштавање или давање на увид неовлашћеним лицима
било у супротности са пословањем Фонда или би штетило
пословном угледу, односно интересу и угледу Фонда и
корисника средстава Фонда.
Члан 57.
Пословном тајном сматрају се:
а) документи које директор или Управни одбор прогласе пословном тајном,
б) подаци које надлежни орган републичке управе као
повјерљиве саопшти Фонду,
в) мјере и начин поступања у случају настанка ванредних околности,
г) план физичко-техничког осигурања објеката и имовине Фонда и
д) други документи и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу било у супротности са интересима Фонда, његовог оснивача, другим органима републичке управе
и корисницима средстава Фонда, односно у супротности са
законом.
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Члан 58.
(1) Документе и податке који представљају пословну
тајну другим лицима могу саопштити директор и лице које
он овласти.
(2) Повреда дужности чувања пословне тајне представља тежу повреду радне обавезе.
(3) О чувању пословне тајне непосредно се брине
директор и по њему друго овлашћено лице.
Члан 59.
Након престанка рада у Фонду радници Фонда дужни
су чувати пословне тајне, у складу са важећим прописима.
XIII - САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА ТЕ
ДРУГИМ ПРАВНИМ И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА
Члан 60.
(1) Ради остваривања своје дјелатности, Фонд сарађује
са надлежним Министарством, као и другим органима
републичке управе и републичким управним организацијама.
(2) Фонд сарађује са јединицама локалне самоуправе
на реализацији заједнички договорених програма и пројеката у области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.
(3) Фонд сарађује са научним и другим стручним
институцијама, предузећима и другим правним и физичким лицима у циљу остваривања и унапређења дјелатности Фонда и промовисања заштите животне средине и
енергетске ефикасности, а посебно у циљу утврђивања
критеријума, праћења и остваривања резултата утицаја на
животну средину или енергетску ефикасност корисника
средстава Фонда.
Члан 61.
Фонд успоставља међународну сарадњу на програмима, пројектима и сличним активностима у области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, а у циљу добијања средстава за улагања у заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
Члан 62.
Фонд сарађује са правним и физичким лицима која
користе средства Фонда, са правним и физичким лицима
која су обвезници плаћања накнада, као и других средстава прописаних Законом о Фонду.
Члан 63.
(1) Ради подстицања улагања у заштиту животне средине и енергетску ефикасност, Фонд сарађује с пословним
банкама и другима финансијским институцијама, посебно
ради субвенционисања камата или остваривања других
финансијских помоћи.
(2) Ради осигурања средстава Фонда и сарадње на реализацији истраживачких и развојних програма, пројеката и
других активности у области заштите животне средине,
енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,
Фонд сарађује и са међународним финансијским и другим
институцијама и тијелима.
XIV - ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 64.
(1) Радници Фонда имају право и дужност да у оквиру
својих редовних радних послова и задатака предузимају
мјере заштите и унапређења животне средине.
(2) О свакој активности и дјелатности која угрожава
животну средину радник је дужан обавијестити директора
Фонда и Управни одбор.
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XV - ОПШТИ АКТИ
Члан 65.
Општи акти Фонда су Статут и Етички кодекс, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређују поједина питања из дјелатности Фонда.
Члан 66.
(1) Статут Фонда доноси Управни одбор Фонда, уз
претходно прибављено мишљење надлежног Министарства и уз сагласност Владе.
(2) Осим Статута, Фонд има сљедеће опште акте:
а) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Фонду, који доноси директор Фонда, уз претходно прибављено мишљење надлежног Министарства и министарства надлежног за послове енергетике,
на који сагласност даје Влада,
б) Правилник о унутрашњем уређењу и начину рада
Фонда,
в) Правилник о платама, накнадама, наградама и осталим примањима радника Фонда,
г) Правилник о начину и критеријумима за додјелу
финансијских средстава Фонда и мјерилима за оцјењивање
приједлога за додјељивање средстава Фонда,
д) Правилник о вођењу евиденција и базе података о
програмима, пројектима и сличним активностима у области заштите животне средине и енергетске ефикасности,
ђ) Правилник о финансијским и рачуноводственим
политикама Фонда,
е) Правилник о интерним контролним поступцима,
ж) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности,
з) Правилник о заштити на раду,
и) Правилник о противпожарној заштити,
ј) Пословник о раду Управног одбора и
к) друге опште акте у складу са законом, другим прописима и овим статутом.
(3) Опште акте из става 2. т. б) - ј) овог члана доноси
Управни одбор Фонда уз претходно прибављено мишљење
надлежног Министарства и министарства надлежног за
послове енергетике.
XVI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67.
(1) Измјене и допуне Статута врше се на начин прописан за његово доношење.
(2) Тумачење појединих одредби овог статута даје
Управни одбор Фонда.
Члан 68.
Општe актe из члана 66. став 2. т. б) - ј) овог статута
донијеће Управни одбор Фонда, у року од шест (6) мјесеци од дана ступања на снагу овог статута.
Члан 69.
Ступањем на снагу овог статута престајe да се
примјењујe Статут Фонда за заштиту животне средине
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 12/07 и 91/07).
Члан 70.
Овај статут ступа на снагу даном ступања на снагу
одлуке Владе о давању сагласности на исти, а објавиће се
у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1.3.1/12
13. јуна 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Свјетлана Радусин, с.р.
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