
 

На основу члана 24. став 3. тачка а) Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14 и 90/16), члана 27. 

Статута Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 112/12 и 74/17), члана 23. став 1. 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 ), а у вези са Планом рада и 

финансијским планом Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 

Српске, за период 01.01-31.12.2020. године, те Одлуком Управног одбора Фонда за заштиту 

животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, број  1-5.1/20 oд 06.08.2020.године, 

в.д. директора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске  р а 

с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области 

заштите животне средине, за 2020. годину 
 

I - ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

 Предмет овог јавног конкурса је додјела средстава Фонда за заштиту животне 
средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), 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 осавремењавање материјалних средстава у дијелу који се односи на 
сакупљање, раздвајање, складиштење, поновно искоришћење, третман и 
одлагање амбалажног отпада 

1.3. Израда техничке документације за санацију депонија, истраживачки пројекти, 

израда планова, програма и студија за депоније и рециклажна дворишта 

 



1.4. 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 водa. 

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 водних ресурса 

 

 

II – СРЕДСТВА ФОНДА И КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
  
А) Средства Фонда:                                                            
 Средства Фонда се, у складу са Правилником 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  – у даљем тексту: Правилник) и 
општим актима Фонда, додјељују корисницима средстава ради суфинансирања програма 
и пројеката. 
 Расположива средства за суфинансирање пројеката утврђена су Планом рада и 
финансијским планом Фонда, за период 01.01-31.12.2020. године. 
 
Б) Корисници средстава Фонда: 

Право на средства Фонда која се додјељују путем овог јавног конкурса имају: 
јединице локалне самоуправе (општине и градови), привредна друштва и друга правна 
лица (јавне установе и сл.), самостални предузетници, високошколске установе, 
средњошколске установе, установе основног образовања, организације цивилног друштва 
(удружења грађана, фондације и друге непрофитне организације) - сви у даљем тексту: 
подносиоци пријава.  

Право подношења пријава, односно право учешћа на овом јавном конкурсу по 
областима и подобластима имају подносиоци пријава како слиједи: 
1.1. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти 

имају обвезници плаћања накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним 
отпадом који су уредно Фонду измирила доспијеле обавезе; 

1.2. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти 
имају правна лица чија је дјелатност пружање комуналних услуга, као и друга правна 
лица и самостални предузетници која се баве сакупљањем, раздвајањем, 
складиштењем, поновним искоришћењем, третманом и одлагањем амбалажног 
отпада, јавне установе, те јединице локалне самоуправе (општине и градови); 



1.3. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти 

имају: јединице локалне самоуправе (општине и градови), правна лица чија је 

дјелатност пружање комуналних услуга и привредна друштва; 

1.4. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти 
имају: високошколске установе, средњошколске установе, установе основног 
образовања, организације цивилног друштва (удружења грађана, фондације и друге 
непрофитне организације; 

2.1. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти 
        имају: јединице локалне самоуправе (општине и градови),  јавне установe и 
        привредна друштва; 
2.2. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти  
        имају: јединице локалне самоуправе (општине и градови), привредна друштва и јавне 
       установе; 
2.3. Право подношења пријава, односно право учешћа на конкурсу у овој подобласти  
       имају: високошколске установе, средњошколске установе, установе основног  
       образовања, организације цивилног друштва (удружења грађана, фондације и друге  
       непрофитне организације); 
 

III - УСЛОВИ КОЈЕ СУ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА ДУЖНИ ИСПУНИТИ  
Подносиоци пријава могу добити средства Фонда само ако: 

 имају сједиште/пребивалиште  у Републици Српској,  

 улажу властита средства у програме и пројекте у области заштите животне средине, 
енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,  

 прихвате услове заједничког учешћа у суфинанцирању програма и пројеката за које се 
одобравају средства Фонда прописане опшим актима Фонда,  

 поднесу захтјев за кориштење средстава Фонда у складу са актима Фонда,  

 склопе уговор са Фондом о заједничком улагању у програме и пројекте за које се 
одобравају средства Фонда,  

 доставе доказе о изводивости улагања, те очекиваним позитивним ефектима који ће 
се остварити улагањем средстава Фонда, 

 доставе доказе обезбјеђења средстава Фонду уколико се пројекат не реализује под 
уговореним условима, 

 доставе доказ да могу финансијски пратити улагања (властитим учешћем) у пројекат и 

 испуњавају и друге услове утврђене овим јавним конкурсом. 
 
IV - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријаве, као и остале обрасце тражене по овом јавном конкурсу, је прописао Фонд, а 
налазе се на интернет страници Фонда: www.ekofondrs.org.  
А) За области дефинисане у складу са тачком II подтачка Б) овог јавног конкурса могу 
конкурисати јединице локалне самоуправе (општине и градови), привредна друштва и 
друга правна лица (јавне установе и сл.) и самостални предузетници који: 

 попуне пријавни образац 1 –  Пријава на конкурс , 

 попуне пријавни образац 2 –  Финансијски преглед пројекта,  



 доставе изјаву о износу средстава , најмање од 30% у односу на укупну 
вриједност пројекта, којима ће корисник или други заинтересовани субјект 
учествовати у суфинансирању реализације дијела пројекта којим се 
аплицира  на овом јавном конкурсу– примјер изјаве  доступан на web 
страници Фонда (потписану од одговорног лица и овјерену печатом),  

 доставе изјаву о некоришћењу буџетских средстава и других извора финансирања, у 
текућој и претходне двије фискалне године, за исте пројектне активности и намјене за 
пројекат којим се конкурише за додјелу средстава – примјер изјаве доступан на web 
страници Фонда (потписану од одговорног лица и овјерену печатом), 

 доставе овјерену фотокопију Рјешења о регистрацији код надлежног суда/ 
надлежног регистрационог органа  (јединица локалне самоуправе  нису 
дужне да достављају овај документ ), 

 доставе овјерену фотокопију потврде о пореској регистрацији (ЈИБ),  

 доставе потврду о измиреним пореским обавезама од стране Пореске управе 
Републике Српске , не старију од шест мјесеци,  

 доставе  доказ да је правно лице уредно измирило обавезе плаћања 
наканаде за оптерећивање животне средине амбалажом и амбалажним 
отпадом–  доставља се само ако се конкурише за подобласт 1.1.  
(фотокопија Увјерења о измирењу обавеза плаћање наканаде за 
оптерећивање животне средине амбалажом и амбалажним отпадом ), 

 доставе изјаву да је корисник средстава спреман обезбједити инструмент осигурања у 

складу са закљученим уговором (потписану од одговорног лица и овјерену печатом), и  

 доставе увјерење да нису под стечајем или пред ликвидацијом, или су ушли у одређен 
аранжман са повјериоцима, или су обуставили или ограничили активности, или су у 
аналогној ситуацији која проистиче из сличног поступка у складу са релевантним 
законима и прописима у Републици Српској и БиХ  (овај документ су дужна да доставе 
само привредна друштва). 

Б) За области дефинисане у складу са тачком II подтачка Б)  овог јавног конкурса могу 
конкурисати високошколске установе, средњошколске установе, установе основног 
образовања, организације цивилног друштва (удружења грађана, фондације и друге 
непрофитне организације) које: 

 попуне пријавни образац 1 –  Пријава на конкурс,  

 попуне пријавни образац 2 –  Финансијски преглед пројекта , 

 доставе изјаву о износу средстава , најмање  од 20% у односу на укупну 
вриједност пројекта, којима ће корисник или други заинтересовани субјект 
учествовати у суфинансирању реализације дијела пројекта  којим се 
аплицирана овом јавном конкурсу–  примјер изјаве доступан на web 
страници Фонда (потписану од одговорног лица и овјерену печатом),  

 доставе изјаву о некоришћењу буџетских средстава и других извора финансирања, у 
текућој и претходне двије фискалне године, за исте пројектне активности и намјене за 
пројекат којим се конкурише за додјелу средстава – примјер изјаве доступан на web 
страници Фонда (потписану од одговорног лица и овјерену печатом), 



 доставе овјерену фотокопију Рјешења о регистрацији код надлежног 
органа , 

 доставе овјерену фотокопију потврде о пореској регистрацији (ЈИБ), 

 доставе изјаву да је корисник средстава спреман обезбједити инструмент осигурања у 
складу са закљученим уговором (потписану од одговорног лица и овјерену печатом). 

 
Додатна обавезна документација: 

Подносиоци пријава који имају право да поднесу пријаву, односно да конкуришу у 
појединим областима и подобластима у складу са тачком II подтачка Б) овог јавног 
конкурса обавезни су да доставе и сљедећу документацију: 
1.1. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Спецификације опреме и 

релевантног документа (или уговор, или предуговор, или предрачун и сл.) којим се 
потврђује обављање различитих активности на изградњи система и капацитета 
потребне инфраструктуре за сакупљање, раздвајање, складиштење, поновно 
искоришћење, третман и одлагање амбалажног отпада, (потписану и овјерену од 
стране одговорног лица), 

1.2. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Спецификације опреме и 
релевантног документа (или уговор, или предуговор, или предрачун и сл.) којим се 
потврђује обављање различитих активности за набавку опреме у циљу 
осавремењавања материјалних средстава (потписану и овјерену од стране 
одговорног лица), 

1.3. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Пројектног задатка 
(потписаног и овјереног од стране одговорног лица),  

2.1. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Пројектног задатка     
        (потписаног и овјереног од стране одговорног лица) 
2.2. за конкурисање у овој подобласти обавезно је достављање Пројектног задатка за 

израду техничке документације или Спецификације опреме (или уговор, или 

предуговор, или предрачун и сл.) којим се потврђује набавка постројења и опреме, 

као и изградња постројења за третман отпадних вода или Предмјер радова за 

истражне радове и изградњу потребне пратеће инфраструктуре за побољшање 

капацитета изворишта, те побољшање квалитета питке воде (тражени документи 

потписани и овјерени од стране одговорног лица). 

 
Необавезна документација: 

Сви подносиоци пријава могу доставити и сљедећу документацију која ће се узети у 
обзир при бодовању пријава: 
1) препоруке и подршка пројекту/програму  од стране  републичких органа/институција,  

локалних заједница и међународних организација. 
2) материјале, публикације, новинске чланке, референц листу, те остала документација 

која приказује рад подносиоца пријаве, као и препоруке других правних субјеката. 
3) доказ да је пројекат/програм у складу са републичким или локалним стратешким 

документима из области заштите животне средине. 



 
 
V - ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, 
дневном листу „Глас Српске“,  као и на web страници Фонда www.ekofondrs.org. 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у посљедњем од 
наведених гласила. Пријаве  се подносе обавезно у електронској и штампаној верзији, 
лично или путем поште на адресу: 
 Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске 
 ул. Краља Афонса XIII, број 21  
 78 000 Бања Лука,  
 са назнаком: " За ЈАВНИ КОНКУРС - не отварај" 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које се не односе на предмет 
овог јавног конкурса, неће се разматрати. 

VI - Oсновни критеријуми за избор пројеката 
 Предност при избору пројекта имаће учесници који освоје већи број бодова у 
складу са Правилником, а на основу сљедећих критеријума: 

 припремљеност програма и пројеката, односно спремност за почетак активности, 

 степен повољног  утицаја на животну средину и смањење емисије  гасова са 
ефектом стаклене баште, 

 квалитет понуђеног  техничко - технолошког рјешења, 

 угроженост животне средине, 

 финансијска способност, као и техничка и кадровска способност корисника 
средстава, 

 видљивост и мјерљивост  резултата  пројекта. 

 усаглашеност са стратешким документима и међународним обавезма из области 
заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. 
 

 Комисија за спровођење јавног конкурса, именована Рјешењем директора број                             
2.01.1-2103/20, од 10.12.2020.године, доноси Правилник о бодовању програма и 
пројеката, којим се утврђују правила бодовања програма и пројеката и који се објављује 
на интернет страници Фонда, у складу са чланом 26. став 3. Правилника. 

У случају да је за било који критеријум додијељено нула (0) бодова, Фонд ће 
одбити пријаву. 
 Листа предности за додјелу средстава утврђује се уважавајући број остварених 
бодова, а средства се додјељују подносиоцу пријаве који освоји највећи број бодова. 

Комисија је дужна у року од 8 дана од истека рока за доставу пријава по 
објављеном јавном конкурсу започети са радом и најдаље у року од 45 дана припремити 
записнике о отварању и оцјењивању пријава са приједлогом о избору корисника 
средстава. 

 
 
 



VII - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХВАЋЕНИХ ПРИЈАВА 
 Одлуку о додјели средстава доноси  Управни одбор Фонда, у року од 60 дана од 
дана истека рока за подношење пријава, о чему ће подносиоци пријава бити обавјештени 
у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додјели средстава. 

Фонд ће са носиоцем одабраног пројекта сачинити посебан уговор о правима и 
обавезама, у року не дужем од 45 дана од дана доношења Одлуке о избору пројеката, а 
којим ће се утврдити: 

 износ одобрених средстава, 

 услови и начин коришћења одобрених средстава, 

 временски рок за реализацију Пројекта, 

 начин праћења и контроле намјенског трошења одобрених средстава , 

 начин обезбјеђења потраживања Фонда уколико се пројекат не реализује под 
уговореним условима, и 

 остала права и обавезе. 
 
VIII - ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Да би подносилац пријаве ушао у конкурсну процедуру за избор на Јавном 
конкурсу, мора испунити формално правне услове из овог јавног конкурса. 

Сви документи који се предају уз образац пријаве пројекта као доказ о испуњавању 
критеријума из овог конкурса, морају бити оригинали или овјерене копије, не старије од 
шест мјесеци.  

Подносилац пријаве може конкурисати у оквиру једне подобласти само са једним 
пројектом. 

Документи који се шаљу на Јавни конкурс, не враћају се подносиоцу пријаве. 
Неадекватно попуњене пријаве и некомплетни захтјеви се неће разматрати.  
Фонд не сноси никакве трошкове подносиоца пријаве, настале сачињавањем и 

предајом документације, и подносилац пријаве нема било каква права на накнаду било 
каквих трошкова по основу учешћа на овом јавном конкурсу. 

Достављањем документације на овај јавни конкурс подносилац  пријаве даје 
одобрење Фонду да основне податке о кориснику и понуђеном пројекту објави на web 
страници Фонда и у другим извјештајима. 

Све додатне информације могу се добити на телефон 051/231-340 или е-поштом на 
info@ekofondrs.org, те у сједишту Фонда, Краља Алфонса XIII, број 21, Бања Лука. 
 

 Број: 2.01.1-_______/20                                               в.д. ДИРЕКТОРА ФОНДА 
    Датум:_______.2020.године                                                                       _______________________ 

                                                                  Срђан Тодоровић 
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