ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Краља Алфонса XIII број 21, Бањалука, тел: 051/340-720, 051/340-721, факс: 051/340-711, www.ekofondrs.org

На основу члана 15. тачка д. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 63/14 и 90/16), чл. 19. и 20. Статута
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 112/12 и 74/17), члана 29. 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), разматрајући Приједлог
директора Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске о
избору корисника средстава Фонда, Управни одбор Фонда за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске, на 6. сједници одржаној 19.03.2021. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору корисника средстава Фонда
I
Овом одлуком врши се избор корисника средстава Фонда за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), који су уредно и благовремено
поднијели пријаве на Јавни конкурс за додјељивање средстава за суфинансирање програма и
пројеката из области заштите животне средине, за 2020. годину, расписан на основу Одлуке
Управног одбора Фонда, бр. 1-5.1/20 од 06.08.2020.године и 1-9.9/21, од 19.03.2021. године.

II
Фонд ће, изабраним корисницима средстава Фонда из тачке I ове одлуке, додијелити средства у
сврху суфинансирања одабраних пројеката, у утврђеним износима, како слиједи у табеларном
прегледу:

E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000

Подобласт 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
Корисник
средстава

Број
бодова

Назив пројекта

Танасић д.о.о.
Дворови
Бијељина

90

,,Јачање капацитета за управљање
амбалажним отпадом"
УКУПНО

Одобрена
средства
(КМ)
50,000.00

50,000.00

Подобласт 1.2. - изградња система и капацитета потребне инфраструктуре, и набавка
опреме у циљу осавремењавања материјалних средставау дијелу који се односи на
сакупљање, раздвајање, складиштење, поновно искоришћење, третман и одлагање
амбалажног отпада
Корисник
средстава
Моби Монтинг
д.о.о. Србац

Број
бодова

98
97

Prizma comerc
д.о.о. Бањалука

Гранд Промет
д.о.о. Бањалука

Назив пројекта

,,Изградња производно-рециклажног
објекта"
Надоградња и осавремењавање
рециклажне инфраструктуре у предузећу
Prizma comerc доо Бањалука као
неопходност за подизање укупних
рециклажних капацитета на подручју
Бањалучке регије

Младегс - Пак
Прњавор

100,000.00

100,000.00

Набавка хидрауличне пресе за пресовање
амбалажног отпада (Најлон,Картон и ПЕТ)
97

Општина
Прњавор

Одобрена
средства
(КМ)

94
93

Карпас
амбалаже д.о.о. 92
Бањалука
ЈКП Комил
д.о.о. Источна
Илиџа
91
АД Комунално
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100,000.00
Набавка специјалног возила за превоз
отпада
,,Модернизација производне линије за
дување,пуњење и затварање Пет амбалаже
у компанији Младегс Пак Прњавор

90,000.00

90,000.00

Јачање система управљања амбалажом
90,000.00
Набавка опреме-камиона за прикупљање
отпада-IVECO модел AD280X42Y/PT HR- ONFF6N
,,За љепше и чистије Требиње"- Фаза 2

80,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Требиње
КП Парк АД
Мркоњић Град
EKO RADEX
д.о.о. Бијељина

90

80,000.00

88

Набавка вишенамјенске радне машине за
одржавање околине
Набавка опреме за третман амбалажног
отпада

КП Комуналац
а.д. Лакташи

86

Јачање капацитета управљања амбалажом

КП Градска
чистоћа a.д.
Градишка

85

Комунално
предузеће
Прогрес а.д.
Добој

89

Палета плус
д.о.о. Лакташи
ЗР Тополска
Драган Станић
СП Маховљани
Јавни превоз
Милановић
транспор СП
Љепојка
Милановић
ЈП за
управљање
зоном
Слободна зона
д.о.о. Шамац
АД Комуналац
Дервента

80,000.00

70,000.00

84

Promedia Energy
д.о.о. Бањалука 83
Lucky Plast
Слободан
83
Лакић СП
Бањалука
,,Wasmet Bo"
д.о.о. Србац

80,000.00

82

80

79

78

Јачање локалних капацитета за одрживо
управљање секундарним сировинама

70,000.00

Кабасти отпад и осавремењавање
комуналне инфраструктуре набавком канти
за селективно раздвајање отпада у
руралним крајевима града Добоја:Изазови
и ограничења

70,000.00

Успостављање капацитета за рециклажу
отпада

70,000.00

Пројекат сакупљања,збрињавања и
прераде отпада у готов производ Екопроизвод
Развој система интегрисаног управљања
амбалажним отпадом на подручју општине
Србац кроз набавку опреме за сакупљање и
рециклажу амбалажног отпада
Унапређење средстава за складиштење и
збрињавање амбалажног отпада у
предузећу Палета плус доо
Набавка опреме за пресовање и балирање
амбалажног отпада(Картон и Најлон)

70,000.00

70,000.00

60,000.00

60,000.00

Набавка намјенских теретних возила за
транспорт амбалаже и амбалажног отпада
50,000.00

76

Јачање капацитета комуналног предузећа
модернизацијом опреме
45,000.00

75
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Стварање предуслова за нови начин
одлагања отпада

45,000.00
ЈИБ: 4402590740000

74

71

Модернизација и набавка основних
средстава и уређење локације за
сакупљање ,раздвајање и третман
амбалажног отпада
Набавка аутосмећара за одвоз комуналног
отпада са руралних подручја општине
Рибник и набавка додатних контејнера
Модернизација и набавка средстава за рад
неопходних за манипулисање амбалажним
отпадом у предузећу Виа Метал Цоммерце
доо Лакташи а све у циљу чистије и љепше
Републике Српске
Примарно раздвајање и сакупљање
амбалажног отпада у Бијељини - III

70

,,Скупи отпад за чист град Приједор 2021"

Pet 4 Pet д.о.о.
Бањалука
КП Рибник а.д.
Рибник

73

Via Metal
Commerce д.о.о.
Лакташи
72
АД Комуналац
Бијељина
Комуналне
услуге а.д.
Приједор

Јоргос д.о.о.
Бијељина
ДК Комерц
д.о.о.
Бијељина
ЈКП Комуналац
Шековићи
ЈП Комус а.д.
Невесиње
ЈП Регионална
депонија д.о.о.
Зворник
КП Услуга а.д.
Рудо

Општина Језеро

35,000.00

35,000.00
30,000.00

30,000.00

Eco Futura д.о.о.
69
Зворник
Сиником доо
Лакташи

40,000.00

67
66

Развој система интегрисаног управљања
амбалажним отпадом у јединицама
локалне самоуправе
Производња нужних пластичних производа
од рециклиране пластике
Примарно раздвајање и рециклажа
дрвеног,картонског и најлонског
амбалажног отпада

30,000.00
30,000.00

30,000.00

,,Отпад није смеће "пројекат за одрживи
еколошки развој локалне заједнице
65

64

63

63

62

61

Општина
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30,000.00
Развој система интегрисаног управљања
амбалажним отпадом у јединицама
локалне самоуправе
Јачање техничких капацитета у циљу
управљања амбалажним отпадом у
Невесињу
Набавка опреме за третман амбалажног
отпада на депонији Црни врх општина
Осмаци и на подручју општине Осмаци
Јачања капацитета и услуга комуналног
предузећа Услуга Рудо
Надоградња механизма на возилу за одвоз
комуналног отпада,набавка
канти,управљање и сакупљање отпада у
Општини Језеро
Набавка опреме за побољшање система

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Чајниче
Чистоћа и
зеленило д.о.о.
Кнежево
ЈКП Трново
д.о.о.
Трново

60

58

57

Општина Брод
57

прикупљања амбалажног отпада на
подручју општине Чајниче
Набавка рециклажних контејнера за
одвојено сакупљање амбалажног отпада и
набавка пресе за физички третман
издвојеног амбалажног отпада
Унапријеђење система управљања отпадом
у циљу заштите животне средине и
природних ресурса општине Трново
Стварање услова за управљање
рециклажним отпадом у општини Брод
УКУПНО

15,000.00

15,000.00

10,000.00

4,500.00
2,004,500.
00

Подобласт 1.3. Израда техничке документације за санацију депонија, истраживачки
пројекти, израда планова, програма и студија за депоније и рециклажна дворишта
Корисник
средстава
Градска управа
града Зворник
Завод за аграр
и консалтинг
Бања Лука
Протехник
д.о.о. Источно
Сарајево

Број
бодова

92
90

85

ЈП Деп-от д.о.о.
84
Регионална
депонија
Бањалука
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Назив пројекта
Израда дијела техничке документације
за санацију депоније Тилић ада
Идејни пројекат за изградњу
рециклажног дворишта за подручје
општине Кнежево
Техничко-развојни центар ,,Про
техник"доо Источно Ново Сарајево
Анализа морфолошког састава
хемијских карактеристика чврстог
комуналног отпада на Регионалној
депонији Бањалука у циљу одређивања
количина амбалажног отпада
УКУПНО

Одобрена
средства
(КМ)
30,000.00

15,000.00

11,000.00

4,000.00
60,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Подобласт 1.4. - едукација и јачање јавне свијести о питањима сепарисаног сакупљања
амбалажног отпада и његове рециклаже односно поновне употребе
Корисник
средстава
Феријални
савез
Републике
Српске
Организација
за рад са
омладином
Панда
Бијељина
Удружење Еко
бијела вода
Приједор
Удружење за
промоцију
здравог
живота,
екологију и
рекреацију Еко
срце Мркоњић
Град
УГ Квот
Бањалука
Удружење
грађана Нора
Рудо

Број
бодова

96

Назив пројекта

Одобрена
средства
(КМ)

Едукација младих ,, Зашто треба
рециклирати??"
5,000.00

92

Сакупљање ПЕТ амбалаже у граду
Бијељина
4,000.00

91

Едукација и јачање јавне свијести
грађана Приједора о питањима
сепарисаног сакупљања амбалажног
отпада и његове рециклаже,односно
поновне употребе

4,000.00

90
Заједно за чистији и љепши Мркоњић
Град

4,000.00
89

88

Први кораци у екологији

4,000.00

Сакупљање,одвајање и рециклажазаштита и уштеда за нас
4,000.00

COOL Бијељина 87

Едукација о амбалажном отпаду и
његовој рециклажи
4,000.00

Удружење
Кинесис
Бијељина

86
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Одговорност покажи, брини о
амбалажи
4,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Савез
националних
мањина Регије
Добој Добој

85

84
УГ БХ Foam Fest
Угљевик
Еколошко
друштво
83
Канаринац
Лакташи
УГ Хабитус
Лакташи
80
ЈУ ОШ
Холандија
Слатина
Мрежа НВО РС
Пале

УГ Узор
Бањалука
Удружење
Екораз
Приједор
УГ РК ПА Регија
Бијељина
Бијељина
Козара Ultra
Trail
Бањалука
УГ Центар за
друштвени
развој
Лакташи

79
77

76

74
72

70

,,Подизање свијести о значају
раздвајања амбалажног отпада"
Јачање јавне свијести о питањима
одвојеног сакупљања амбалажног
отпада или његове рециклаже и
поновне употребе

4,000.00

3,000.00

,,Отпад-ресурс,а не смеће"
3,000.00
Едукација у сврху одрживог управљања
отпадом
Едукација и јачање свијести о
управљању амбалажом и амбалажним
отпадом у ОШ ,,Холандија "Слатина
Едукација и јачање јавне свијести о
питањима сепарисаног сакупљања
амбалажног отпада и његове
рециклаже односно поновне употребе
Израда едукативне брошуре о
основним компонентама инегралног
система управљања отпадом на
подручју јединица локалне самоуправе
РС
Еко едукација -рециклирај навике ПД
2021
Мапирање дивљих депонија у
близинама ријечних водотокова , њихов
штетан утицај на воде и подизање
свијести о заштити екологије
Едукација становништва у сврху заштите
животне средине кроз ефикасније
управљање амбалажним отпадом
,,Чисто није скупо"

3,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

69
,,Раздвајај и рециклирај"
2,000.00
УКУПНО
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60,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Подобласт 2.1. - Израду техничке документацијеза заштиту изворишта
Корисник
средстава
Витинка
експлоатација
д.о.о. Козлук
Општина Рудо
Ибис
Инжењеринг
д.о.о.
Бањалука

Број
бодова

97

96

94

Назив пројекта
Програм санитарне заштите водозхвата
подземних питких вода на лежишту
,,Бањица" у Рашеву
Програм санитарне заштите изворишта
Зова I и Зова II у Рудом
Програм санитарне заштите
регионалног изворишта Црно врело
Бањалука
УКУПНО

Одобрена
средства
(КМ)

15,000.00
15,000.00

10,000.00
40,000.00

Подобласт 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 побољшањеквалитета питке
воде
Корисник
средстава

ЕТМаx д.о.о

Број
бодова

90

Општина
Петрово
88
КП Водовод и
канализациј а.д. 87
Источно
Сарајево
КП Будућност
а.д. Лакташи
Витаминка а.д.
Бањалука

86

80
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња система за
сепарацију,набавка и уградња филтера
и пречистача за отпадне воде и
трансформаторска уља
Проширење примарне водоводне
мреже ,,Мала Прења Карановац"
Детаљна хидрогеолошка истраживања и
испитивања за захватање додатних
количина питке подземне воде
изворишта,,Тилала"
Изградња и аутоматизација хлорне
станице за гасно хлорисање са
неутрализацијом на извориштима
Лакташи и Маглајани
Хидрогеолошка истраживања у кругу
фабрике Витаминка АД Бањалука и /или
његовој ближој околини

Одобрена
средства
(КМ)

90,000.00
90,000.00

80,000.00

80,000.00

70,000.00

ЈИБ: 4402590740000

Макеа МД
д.о.о. Нова
Топола

79

Изградња и раздвајање отпадних
санитарних вода и постављање
сепаратора
50,000.00

Ибис
Инжењеринг
д.о.о. Бањалука
ЕМ Плус д.о.о.
Добој

78

75

Општина
Теслић

Процјена рањивости подземних вода
подручја сјеверо-запада Републике
Српске
Успостављање производње уређаја и
препарата за биолошку обраду отпада и
отпадних вода (Фаза 3)

ЈП Екодеп
Бијељина
Општина
Шамац
Бањалучка
Пивара а.д.
Бањалука

68

G&S TRADERS
д.о.о. Бијељина
Општина
Рибник
ЈУ НП Козара
Приједор

35,000.00
Набавка уређаја за микробиолошки
третман отпадних вода
35,000.00

69

68

66

КП Водовод а.д. 63
Градишка
КП Бобас а.д.
Котор Варош

40,000.00

Пројекат унапређења водоснабдјевања
у мјесној заједници Блатница
70

ЈП Регионална
депонија д.о.о.
Зворник

40,000.00

61
59

57

Биолошки предтретман отпадних вода
на Регионалној санитарној
депонији,,Бријесница" Бијељина
Набавка опреме за третман отпадних
вода
Израда главног пројекта техничкотехнолошког ријешења система
пречишћавања отпадних вода
Бањалучке пиваре
Набавка специјалне опреме за
унапређење капацитета за управљање
системом одводње и пречишћавања
отпадних вода
Модернизација и аутоматизација
постојећег система за хлорисање
Израда преливних и упојних бунара за
третман отпадне воде и кишнице
Изградња водовода ,,Босанчићи"Горње
Ратково

30,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00
15,000.00

10,000.00

Уређење водотока Црне ријеке
54

ТР Влајко
Мирјана
E-mail: info@ekofondrs.org

5,000.00
Изградња затвореног
спремника,таложника са сепаратором

5,000.00
ЈИБ: 4402590740000

Перковић СП
Бијељина

52

за третман отпадних вода запрљаних
моторним уљима
УКУПНО

760,000.00

Подобласт 2.3. - Едукација и јачање јавне свијести о питањима заштите вода
Корисник
Број
Одобрена
средстава
бодова
Назив пројекта
средства
(КМ)
Феријални савез
Контаминација и заштита вода
Републике Српске 90
5,000.00
Удружење
пољопривредних
произвођача
88
,,Загађење ријеке Врбас отпадом"
кластер
AGROKONSALTING
TIM Лакташи
5,000.00
УГ HOMЕ
Препознај,поштуј,заштити - дјеца и
Требиње
84
природа
4,000.00
Омладинска
организација
82
Еколошка и риболовна оаза Требиње
Бат
Требиње
4,000.00
УГ Квот Бањалука
УГ БХ Foam Fest
Угљевик
Центар за
едукацију и
истраживање
Бијељина
Еколошко
удружење Вучији
поток Челинац
ЈУ ОШ Холандија
Слатина
УГ Индикатор
Бањалука
Удружење
Породична
мрежа Бањалука

79
78

75

Чиста вода је живот
Едукација и јачање јавне свијести о
питањима заштите водних ресурса

4,000.00
4,000.00

,,Заједно за чисте воде"
4,000.00
Чиста Гозна

73

70
68

4,000.00
Едукација и јачање јавне свијести о
питањима заштите водних ресурса у
ОШ,, Холандија "Слатина
Вода за живот је услов постојања

3,000.00
3,000.00

66
Загађење Врбаса отпадом
3,000.00

Мрежа НВО РС
Пале

Едукација и јачање јавне свијести о
питањима заштите водних ресурса
65

E-mail: info@ekofondrs.org

2,000.00
ЈИБ: 4402590740000

УГ Центар за
друштвени развој
Лакташи
УГ Градишка
иницијатива Grin
Друштво
исељеника
Мањача
Бањалука

64
Заштитимо Врбас од нас самих
2,000.00
61

Успостављање регулативе за смањење
губитка воде у водоводним системима

58

Уређење изворишта Секулића и
Жабића језера
УКУПНО

2,000.00

1,000.00
50,000.00

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на wеб страници Фонда
www.ekofondrs.org.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавни конкурс за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из
области заштите животне средине, за 2020. годину, расписан на основу Одлуке Управног одбора
Фонда, бр. Одлуке Управног одбора Фонда, бр. 1-5.1/20 од 06.08.2020.године и 1-9.9/21, од
19.03.2021. године (у даљем тексту: Јавни конкурс), објављен је на Wеб страници Фонда
www.екофондрс.орг 16. децембра 2020. године, и у јавним гласилима: дневном листу Глас
Српске, Бања Лука, 16. децембра 2020. године и Службеном гласнику Републике Српске, број 125,
од 18. децембра 2020. године.
Комисија 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), именована
Рјешењем директора Фонда, број 2.01.1-2103/20, од 10.12.2020.године, је у складу са
Пословником о раду Комисије за спровођење Јавног конкурса, од 11.12.2020. године, објављеном
на Wеб страници Фонда www.екофондрс.орг, приступила процјени оправданости/квалитета
пријава и пројеката, оних подносилаца који су испунили услове уредности и благовремености,
односно пријава које су допуштене и изјављене од стране корисника средстава на које се Јавни
конкурс односи, а што је утврђено у Записнику Комисије о отварању пријава.
У поступку процјене оправданости/квалитета пријава и пројеката чланови Комисије појединачно
су бодовали сваки од критеријума за вредновање пријава, у складу са Правилником о бодовању
програма и пројеката, од 11.12.2020. године, објављеном на Wеб страници Фонда
www.екофондрс.орг.
За свих седам подобласти, у оквиру двије области Јавног конкурса, су сачињене листе успјешности
у којима су рангиране пријаве и пројекти по броју додијељених бодова.
Број додијељених бодова, по сваком појединачном критеријуму, представља збир појединачних
оцјена чланова Комисије по сваком утврђеном критеријуму подијељено са бројем чланова
Комисије који су одлучивали у овом поступку.
Комисија је на основу члана 27. 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, у даљем тексту: Правилник), благовремено доставила директору
Фонда Записник о отварању и Записник о оцијењивању пријава, са приједлогом о избору
корисника средстава, потписане од стране свих чланова Комисије.
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ЈИБ: 4402590740000

Директор Фонда је, у складу са чланом 28. Правилника, Управном одбору Фонда поднио
приједлог о избору корисника средстава Фонда.
Имајући у виду наведено, а након разматрања приједлог директора Фонда о избору корисника
средстава Фонда , одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству:
Против ове одлуке може се поднијети приговор Управном одбору Фонду у року од осам
дана од дана пријема исте. Подносилац приговора је обавезан да назначи поступање Фонда које
оспорава те исто образложи. Приговором се може тражити само преиспитивање одлуке Управног
одбора Фонда у односу на могућу повреду права подносиоца приговора у оцјени његове пријаве.

Број: 1-9.10/21
Датум: 19.03.2021 године

E-mail: info@ekofondrs.org

Предсједник Управног одбора
Сребренка Голић

ЈИБ: 4402590740000

