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ефикасност Републике Српске

На осно ву чла на 15. Зако на о Фон ду и финан си ра њу
зашти те живот не сре ди не Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 117/11), Управ ни одбор
Фон да за зашти ту живот не сре ди не и енер гет ску ефи ка -
сност Репу бли ке Срп ске, на Трећој сјед ни ци, одр жа ној 13.
јуна 2012. годи не,  д о н и о ј е

С ТА Т У Т

ФОН ДА ЗА ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И 

ЕНЕР ГЕТ СКУ ЕФИ КА СНОСТ РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.

Ста тут садр жи одред бе о: нази ву и сје ди шту Фон да за
зашти ту живот не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност Репу -
бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Фонд); орга ни за ци ји Фон -
да; орга ни ма Фон да и упра вља њу Фон дом; пла ни ра њу
рада, посло ва њу и над зо ру посло ва ња Фон да; имо ви ни
Фон да; намје ни, рас по ре ђи ва њу и кори шће њу сред ста ва
Фон да, рас по дје ли сред ста ва Фон да и њихо вом књи го вод -
стве ном вође њу; поступ ку, усло ви ма и начи ну додје ле
сред ста ва Фон да; вође њу еви ден ци ја и база пода та ка у
Фон ду; јав но сти рада Фон да, те о дру гим пита њи ма зна чај -
ним за оба вља ње дје лат но сти и посло ва ње Фон да.

Члан 2.

(1) Осни вач Фон да је Репу бли ка Срп ска (у даљем тек сту:
Репу бли ка), а осни вач ка пра ва и дужно сти у име Репу бли ке
врши Вла да Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вла да).

(2) Над зор над радом Фон да врши мини стар ство над -
ле жно за зашти ту живот не сре ди не (у даљем тек сту: над ле -
жно Мини стар ство).

Члан 3.

Фонд има свој ство прав ног лица са јав ним овла шће њи -
ма, чија су пра ва и одго вор но сти про пи са ни Зако ном о
Фон ду и финан си ра њу зашти те живот не сре ди не Репу бли -
ке Срп ске (у даљем тек сту: Закон о Фон ду), овим ста ту том
и дру гим про пи си ма.

Члан 4.

За сво је оба ве зе у прав ном про ме ту Фонд одго ва ра
ције лом сво јом имо ви ном.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску



II - НАЗИВ, СЈЕ ДИ ШТЕ, ПЕЧАТ, ЗНАК 

И ДЈЕ ЛАТ НОСТ ФОН ДА

Члан 5.

(1) Фонд у прав ном про ме ту послу је под нази вом:
Фонд за зашти ту живот не сре ди не и енер гет ску ефи ка -
сност Репу бли ке Срп ске.

(2) Фонд у прав ном про ме ту пре ма међу на род ним тије -
ли ма, прав ним и физич ким лици ма кори сти, поред нази ва
на срп ском јези ку, назив на енгле ском јези ку који гла си:
Environmental Protection and Energy Efficiency Fund of the
Republic of Srpska.

Члан 6.

(1) Сје ди ште Фон да је у Бањој Луци. 

(2) О про мје ни нази ва и сје ди шта Фон да одлу чу је
осни вач. 

Члан 7.

Фонд има печат и штам биљ.

Члан 8.

(1) Печат Фон да има облик кру га, преч ни ка 40 mm, у
чијој сре ди ни је ути снут амблем (грб) Репу бли ке.

(2) Печат Фон да садр жи текст: “Фонд за зашти ту
живот не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност Репу бли ке Срп -
ске”, који се испи су је на срп ском јези ку, ћири лич ким
писмом.

(3) Поред печа та из ста ва 1. овог чла на, Фонд има мали
печат, чији је преч ник 25 mm, са истим тек стом.

(4) Фонд може да има више печа та и они се оби ље жа -
ва ју арап ским бро је ви ма.

Члан 9. 

(1) Штам биљ Фон да је пра во у га о ног обли ка димен зи ја
60x30 mm и садр жи амблем (грб) Репу бли ке и текст:
“Фонд за зашти ту живот не сре ди не и енер гет ску ефи ка -
сност Репу бли ке Срп ске”, рубри ке за упис дату ма и бро ја.

(2) Текст штам би ља испи су је се на срп ском јези ку,
ћири лич ким писмом.

Члан 10. 

(1) За упо тре бу печа та одго во ран је дирек тор Фон да,
одно сно лице које он одре ди.

(2) Начин упо тре бе, еви ден ци је и чува ње печа та Фон да
утвр ђу је дирек тор Фон да.

(3) Лице које руку је печа том и штам би љем заду жу је се
уз пот пис и лич но је одго вор но за пра вил ну упо тре бу и
чува ње.

Члан 11.

Фонд има заштит ни знак - лого, чији визу ел ни изглед
утвр ђу је Управ ни одбор Фон да.

Члан 12.

(1) Дје лат ност Фон да обу хва та посло ве у вези са при -
ку пља њем сред ста ва, као и финан си ра њем при пре ме,
спро во ђе ња и раз во ја про гра ма, про је ка та и слич них
актив но сти у под руч ју очу ва ња, одр жи вог кори шће ња,
зашти те и уна пре ђи ва ња живот не сре ди не, те у обла сти
енер гет ске ефи ка сно сти и кори шће ња обно вљи вих изво ра
енер ги је утвр ђе не Зако ном о Фон ду.

(2) У оба вља њу посло ва из ста ва 1. ово га чла на Фонд
има јав на овла шће ња утвр ђе на одред ба ма чла на 7. Зако на
о Фон ду.

Члан 13.

Ради оства ри ва ња сво је дје лат но сти Фонд успо ста вља
одно се послов не сарад ње са тије ли ма и инсти ту ци ја ма у
земљи и ино стран ству у скла ду са одред ба ма Зако на о
Фон ду.

Члан 14.

Сред ства за финан си ра ње рада и оства ри ва ње дје лат -
но сти Фон да обез бје ђу ју се из изво ра утвр ђе них Зако ном о
Фон ду и из дру гих изво ра у скла ду са зако ном.

Члан 15.

(1) Над ле жна тије ла те прав на и физич ка лица утвр ђе -
на Зако ном о Фон ду оба ве зна су, ради оства ри ва ња дје лат -
но сти Фон да, на начин про пи сан тим зако ном и про пи си ма
доне се ним на осно ву тога зако на доста вља ти Фон ду подат -
ке и дру ге инфор ма ци је у вези са оства ри ва њем њего ве дје -
лат но сти.

(2) Фонд је оба ве зан над ле жним тије ли ма те прав ним и
физич ким лици ма, под јед на ким усло ви ма, оси гу ра ти при -
ступ пода ци ма који ма Фонд рас по ла же у оба вља њу сво је
дје лат но сти.

III - ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ФОН ДА 

Члан 16.

(1) У Фон ду се обра зу ју орга ни за ци о не једи ни це.

(2) Опис посло ва и начин рада орга ни за ци о них једи ни -
ца Фон да уре ђу ју се Пра вил ни ком о уну тра шњем уре ђе њу
и начи ну рада Фон да и Пра вил ни ком о уну тра шњој орга -
ни за ци ји и систе ма ти за ци ји рад них мје ста у Фон ду.

(3) Пра вил ни ком о уну тра шњој орга ни за ци ји и систе -
ма ти за ци ји рад них мје ста у Фон ду утвр ђу ју се рад на мје -
ста у скло пу којих се оба вља ју утвр ђе ни посло ви и усло ви
које мора ју испу ња ва ти лица која оба вља ју те посло ве, те
детаљ ни ји опис тих посло ва.

(4) Пра ва и оба ве зе запо сле них у Фон ду утвр ђу ју се у
скла ду са Зако ном о раду, Општим колек тив ним уго во ром
и Гран ским колек тив ним уго во ром финан сиј ских орга ни -
за ци ја Репу бли ке Срп ске.

IV - ОРГА НИ ФОН ДА И УПРА ВЉА ЊЕ ФОН ДОМ

Члан 17.

Орга ни Фон да су Управ ни одбор и дирек тор.

УПРАВ НИ ОДБОР

Члан 18.

(1) Фон дом упра вља Управ ни одбор. 

(2) Управ ни одбор има седам (7) чла но ва.

(3) Чла но ви Управ ног одбо ра бира ју пред сјед ни ка
Управ ног одбо ра, нат по ло вич ном већи ном гла со ва.

(4) Чла но ве Управ ног одбо ра име ну је и разр је ша ва
Вла да.

(5) Чла но ве Управ ног одбо ра чине:

а) један пред став ник мини стар ства над ле жног за
зашти ту живот не сре ди не,

б) један пред став ник мини стар ства над ле жног за
посло ве енер ге ти ке,

в) један пред став ник мини стар ства над ле жног за водо -
при вре ду,

г) један пред став ник мини стар ства над ле жног за
финан си је,

д) један пред став ник Еко ном ско-соци јал ног савје та
Репу бли ке Срп ске,

ђ) један пред став ник науч них и струч них орга ни за ци ја,
на при је длог мини стар ства над ле жног за нау ку и

е) један пред став ник При вред не комо ре Репу бли ке
Срп ске.

(6) Чла но ви Управ ног одбо ра име ну ју се на пери од од
чети ри (4) годи не.

(7) Чла но ви Управ ног одбо ра могу бити раз ри је ше ни
дужно сти и при је исте ка вре ме на на које су име но ва ни на
начин и под усло ви ма про пи са ним зако ном и овим ста ту -
том.
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Члан 19.

Управ ни одбор:

- доно си ста тут Фон да, на који сагла сност даје Вла да,
уз прет ход но при ба вље но мишље ње над ле жног Мини стар -
ства,

- доно си сред њо роч ни про грам рада, финан сиј ски план
и годи шњи план рада, на које сагла сност даје Вла да, уз
прет ход но при ба вље но мишље ње над ле жног Мини стар -
ства и мини стар ства над ле жног за посло ве енер ге ти ке, 

- доно си опште акте Фон да, уз прет ход но при ба вље но
мишље ње над ле жног Мини стар ства и мини стар ства на -
дле жног за посло ве енер ге ти ке,

- доно си одлу ку о усва ја њу извје шта ја о извр ше њу
годи шњег пла на рада и финан сиј ског пла на, који се доста -
вља Вла ди на усва ја ње посред ством над ле жног Мини стар -
ства, а уз при ба вље но мишље ње мини стар ства над ле жног
за посло ве енер ге ти ке,

- доно си одлу ку о усва ја њу завр шног рачу на Фон да,

- одлу чу је о кори шће њу сред ста ва Фон да у скла ду са
Зако ном о Фон ду и овим ста ту том,

- доно си послов ник о свом раду и 

- оба вља и дру ге посло ве у скла ду са Зако ном о Фон ду
и овим ста ту том. 

Члан 20.

(1) Управ ни одбор одлу чу је о:

- сти ца њу, опте ре ће њу или оту ђе њу некрет ни на или
дру ге имо ви не, или скла па њу прав них посло ва чија поје -
ди нач на ври јед ност не пре ла зи износ од 300.000,00 КМ,

- рас по ре ђи ва њу неу тро ше них сред ста ва Фон да,

- извје шта ју о раду Фон да коју под но си дирек тор,

- одре ђи ва њу при о ри те та у финан си ра њу про гра ма,
про је ка та и слич них актив но сти у обла сти зашти те живот -
не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и обно вљи вих изво ра
енер ги је из сред ста ва Фон да,

- рас пи си ва њу јав ног пози ва за оства ри ва ње пра ва на
сред ства Фон да по утвр ђе ним кри те ри ју ми ма,

- усло ви ма додје ле сред ста ва Фон да у скла ду с општим
акти ма Фон да.

(2) Управ ни одбор, уз сагла сност Вла де, одлу чу је о:

- сти ца њу, опте ре ће њу или оту ђе њу некрет ни на и дру -
ге имо ви не, или скла па њу прав них посло ва чија поје ди -
нач на ври јед ност пре ла зи износ од 300.000,00 КМ,

- заду жи ва њу Фон да код финан сиј ских инсти ту ци ја и
дру гих пра вих лица.

(3) Управ ни одбор оба вља и дру ге посло ве утвр ђе не
Зако ном о Фон ду, овим ста ту том и општим акти ма Фон да.

Члан 21.

Пред сјед ник Управ ног одбо ра Фон да:

а) сази ва сјед ни це Управ ног одбо ра и пред сје да ва сјед -
ни ца ма,

б) пред ла же днев ни ред за сјед ни це Управ ног одбо ра,

в) пот пи су је акте које доно си Управ ни одбор,

г) ста ра се о при мје ни Ста ту та и дру гих општих ака та
Фон да,

д) оба вља и дру ге посло ве у скла ду са овим ста ту том и
дру гим општим акти ма Фон да.

Члан 22.

(1) Управ ни одбор Фон да ради и одлу чу је на сјед ни ца -
ма, у скла ду са Послов ни ком о раду Управ ног одбо ра.

(2) Управ ни одбор доно си одлу ке већи ном гла со ва од
укуп ног бро ја чла но ва Управ ног одбо ра.

(3) У раду Управ ног одбо ра судје лу је, без пра ва одлу -
чи ва ња, дирек тор Фон да.

(4) Сјед ни ца ма Управ ног одбо ра могу бити при сут на и
дру га лица која позо ве пред сјед ник Управ ног одбо ра или

дирек тор Фон да, или су позва на по закључ ку Управ ног
одбо ра.

Члан 23.

(1) Члан Управ ног одбо ра раз ри је ши ће се дужно сти и
при је исте ка вре ме на на које је име но ван ако:

а) сам затра жи разр је ше ње,

б) не испу ња ва дужно сти пред сјед ни ка или чла на
Управ ног одбо ра,

в) сво јим поступ ци ма ште ти инте ре си ма и угле ду Фон -
да,

г) има вла сти те или послов не инте ре се који су у
супрот но сти са инте ре си ма Фон да или у слу ча ју настан ка
суко ба инте ре са,

д) наста ну зако ном про пи са ни раз ло зи због којих не
може бити пред сјед ник или члан Управ ног одбо ра.

(2) Одлу ку о разр је ше њу дужно сти чла на Управ ног
одбо ра доно си Вла да, на при је длог над ле жног Мини стар -
ства.

(3) У слу ча ју разр је ше ња чла на Управ ног одбо ра, нови
члан бира се на вре мен ски пери од који је пре о стао у ман -
да ту чла на Управ ног одбо ра који је раз ри је шен.

Члан 24.

(1) Управ ни одбор и дирек тор Фон да могу име но ва ти
над зор на, струч на и савје то дав на тије ла ради рје ша ва ња
одре ђе них пита ња из сво је над ле жно сти или ако је то про -
пи са но зако ном или дру гим општим актом.

(2) Осни ва ње, састав и начин рада, те посло ви и овла -
шће ња над зор них, струч них и савје то дав них тије ла утвр -
ђу ју се актом о осни ва њу тих тије ла.

Члан 25.

(1) Чла но ви Управ ног одбо ра има ју пра во на накна ду
за свој рад у Управ ном одбо ру, те пра во на накна ду тро -
шко ва (днев ни це и пут ни тро шко ви) наста лих ради при су -
ство ва ња сјед ни ца ма Управ ног одбо ра, ако то није у
супрот но сти са дру гим зако ном.

(2) Виси ну накна де за чла но ве Управ ног одбо ра утвр -
ђу је Вла да, на при је длог над ле жног Мини стар ства.

(3) Накна да пут них тро шко ва при ли ком при су ство ва ња
сјед ни ца ма Управ ног одбо ра испла ћу је се на начин и у
виси ни како је то про пи са но општим актом за рад ни ке
Фон да.

ДИРЕК ТОР ФОН ДА

Члан 26.

(1) Руко во ди лац посло ва ња Фон да је дирек тор.

(2) Дирек то ра име ну је и разр је ша ва Вла да по поступ ку
јав не кон ку рен ци је.

(3) Посту пак јав не кон ку рен ци је за избор и име но ва ње
дирек то ра Фон да спро во ди над ле жно Мини стар ство.

(4) Дирек тор се име ну је на пери од од четири (4) годи -
не.

Члан 27.

(1) Дирек тор Фон да:

а) засту па и пред ста вља Фонд,

б) одго во ра за зако ни тост рада и посло ва ња Фон да,

в) пред ла же про грам рада и финан сиј ски план Фон да,

г) извр ша ва одлу ке осни ва ча и Управ ног одбо ра,

д) ста ра се о извр ше њу про гра ма рада и финан сиј ског
пла на Фон да,

ђ) пред ла же опште акте које доно си Управ ни одбор, те
доно си акте утвр ђе не овим ста ту том,

е) пот пи су је управ не акте у вези са оства ри ва њем јав -
них овла шће ња Фон да утвр ђе них Зако ном о Фон ду, ако
овим ста ту том или на осно ву њега доне се ним општим
акти ма нису та овла шће ња пре не се на на дру ге рад ни ке
Фон да,
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ж) орга ни зу је и спро во ди посту пак напла те накна да од
обве зни ка пла ћа ња,

з) скла па уго во ре с кори сни ци ма сред ста ва Фон да,

и) ста ра се о намјен ском тро ше њу одо бре них сред ста -
ва кори сни ци ма сред ста ва Фон да,

ј) ста ра се о спро во ђе њу општих ака та и доно си упут -
ства у вези с тим,

к) одлу чу је о пра ви ма из рад ног одно са запо сле них у
Фон ду,

л) доно си пра вил ник о уну тра шњој орга ни за ци ји и
систе ма ти за ци ји рад них мје ста у Фон ду, уз прет ход но при -
ба вље но мишље ње над ле жног Мини стар ства и мини стар -
ства над ле жног за посло ве енер ге ти ке, на који сагла сност
даје Вла да,

љ) под но си Управ ном одбо ру извје штај о оства ри ва њу
годи шњег пла на рада и финан сиј ског пла на Фон да,

м) под но си Управ ном одбо ру при је дло ге и мишље ња о
поје ди ним пита њи ма у вези са радом и посло ва њем Фон -
да,

н) одре ђу је лица овла шће на за супот пи си ва ње финан -
сиј ске и дру ге доку мен та ци је Фон да,

њ) оба вља и дру ге посло ве утвр ђе не Зако ном о Фон ду,
овим ста ту том и општим акти ма Фон да.

(2) Дирек тор Фон да има сва овла шће ња у прав ном про -
ме ту у окви ру дје лат но сти упи са них у суд ски реги стар.

(3) Дирек то ра Фон да у слу ча ју одсут но сти замје њу је
лице које он одре ди у окви ру њего вих овла шће ња.

Члан 28.

(1) Дирек тор Фон да не може без сагла сно сти Управ ног
одбо ра скла па ти прав не посло ве о оту ђе њу или опте ре ће -
њу некрет ни на Фон да.

(2) Дирек тор Фон да овла шћен је скло пи ти прав ни
посао чија ври јед ност не пре ла зи износ од 30.000,00 КМ, у
скла ду са пла ном рада и финан сиј ским пла ном Фон да.

(3) За прав не посло ве који пре ла зе износ од 30.000,00
КМ дирек тор је дужан при ба ви ти сагла сност Управ ног
одбо ра.

Члан 29.

(1) Дирек тор Фон да одго ва ра за свој рад и посло ва ње
Фон да Вла ди и Управ ном одбо ру.

(2) Фонд под но си извје штај о извр ше њу пла на рада и
финан сиј ског пла на Фон да Народ ној скуп шти ни Репу бли -
ке Срп ске, Вла ди и над ле жном Мини стар ству један пут
годи шње на начин и у роко ви ма про пи са ним Зако ном о
Фон ду и овим ста ту том.

(3) Фонд под но си извје штај из ста ва 2. овог чла на уз
прет ход но при ба вље но мишље ње мини стар ства над ле -
жног за посло ве енер ге ти ке.

Члан 30.

Дирек тор може писме но овла сти ти поје ди не рад ни ке
Фон да за пред у зи ма ње одре ђе них рад њи у циљу извр ша ва -
ња посло ва Фон да.

Члан 31.

(1) Дирек тор Фон да може дати пуно моћ у гра ни ца ма
сво јих овла шће ња дру гом лицу да засту па Фонд у прав ном
про ме ту, у скла ду са зако ном.

(2) Садр жај и тра ја ње пуно мо ћи одре ђу је дирек тор
Фон да при њеном изда ва њу. 

(3) Дирек тор Фон да оба вје шта ва Управ ни одбор о изда -
тим пуно мо ћи ма, а изда ва ње гене рал не пуно мо ћи упи су је
се у суд ски реги стар.

Члан 32.

(1) Јав ни кон курс за избор и име но ва ње дирек то ра ра -
спи су је и спро во ди над ле жно Мини стар ство.

(2) За дирек то ра Фон да може бити име но ва но лице које
има висо ку струч ну спре му и нај ма ње три (3) годи не рад -
ног иску ства у стру ци, те дока за не струч не, рад не и орга -
ни за ци о не спо соб но сти.

(3) Ман дат дирек то ра тра је четири (4) годи не и исто
лице може се поно во име но ва ти.

Члан 33.

(1) Уго вор о раду са дирек то ром скла па, у име Фон да,
пред сјед ник Управ ног одбо ра.

(2) Уго вор садр жи поје ди но сти про пи са не Зако ном о
раду.

Члан 34.

(1) Дирек тор Фон да раз ри је ши ће се дужно сти и при је
исте ка рока на који је име но ван кад се утвр ди да не испу -
ња ва оба ве зе про пи са не зако ном, ако сам затра жи разр је -
ше ње или ако наста ну раз ло зи који дово де до пре стан ка
рад ног одно са дирек то ра.

(2) О разр је ше њу дирек то ра због неис пу ња ва ња обве за
про пи са них зако ном одлу ку доно си Вла да.

V - ПЛА НИ РА ЊЕ РАДА, ПОСЛО ВА ЊЕ И НАД ЗОР

ПОСЛО ВА ЊА ФОН ДА

Члан 35.

Фонд има сред њо роч ни про грам рада, годи шњи план
рада и финан сиј ски план.

Члан 36.

(1) Сред њо роч ним про гра мом рада утвр ђу ју се пра вац,
дина ми ка и поли ти ка раз во ја Фон да за пери од који не
може бити кра ћи од три годи не.

(2) Вла да даје сагла сност на сред њо роч ни про грам
рада, уз прет ход но при ба вље на мишље ња над ле жног
Мини стар ства и мини стар ства над ле жног за посло ве енер -
ге ти ке.

Члан 37.

(1) Фонд има годи шњи план рада и финан сиј ски план,
којим пла ни ра посло ве за наред ну кален дар ску годи ну, нај -
ка сни је до 15. децем бра теку ће годи не за наред ну кален -
дар ску годи ну.

(2) Вла да даје сагла сност на годи шњи план рада и
финан сиј ски план Фон да, уз прет ход но при ба вље на
мишље ња над ле жног Мини стар ства и мини стар ства над -
ле жног за посло ве енер ге ти ке.

(3) У пла ну рада и финан сиј ском пла ну одво је но се
при ка зу ју про гра ми и про јек ти за област зашти те живот не
сре ди не од про је ка та и про гра ма за област енер гет ске ефи -
ка сно сти и обно вљи вих изво ра енер ги је.

(4) Финан сиј ски план Фон да доно си Управ ни одбор
Фон да на начин и у поступ ку про пи са ном за небуџет ске
фон до ве.

Члан 38.

Над зор посло ва ња Фон да врше над ле жно Мини стар -
ство и Глав на слу жба за реви зи ју јав ног сек то ра Репу бли ке
Срп ске.

Члан 39.

У Фон ду се успо ста вља уну тра шња кон тро ла кори шће -
ња и рас по ла га ња финан сиј ским сред стви ма на начин про -
пи сан општим актом Фон да.

Члан 40.

(1) Ради оба вља ња над зо ра или струч них посло ва у
вези с уну тра шњом кон тро лом, Управ ни одбор може име -
но ва ти стал на или повре ме на кон трол на тије ла.

(2) Актом о осни ва њу тих тије ла одре ђу ју се њихов
састав и дје ло круг рада у скла ду са овим ста ту том и дру -
гим општим акти ма.
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VI - ИМО ВИ НА ФОН ДА

Члан 41.

Имо ви ну Фон да чине ства ри, пра ва и оста ла сред ства
осни ва ча, као и сред ства која Фонд оства ри на дру ги начин
у скла ду са зако ном.

Члан 42.

(1) Фонд рас по ла же имо ви ном у скла ду са одред ба ма
Зако на о Фон ду и овим ста ту том.

(2) О рас по ла га њу имо ви ном Фон да одлу чу ју Управ ни
одбор и дирек тор Фон да у окви ру сво јих овла шће ња.

VII - НАМЈЕ НА, РАС ПО РЕ ЂИ ВА ЊЕ И КОРИ ШЋЕ ЊЕ
СРЕД СТА ВА ФОН ДА

Члан 43.

Фонд сво јим сред стви ма у оба вља њу сво је дје лат но сти
обез бје ђу је финан сиј ску подр шку за оства ри ва ње циље ва
и наче ла зашти те живот не сре ди не и уна пре ђе ња енер гет -
ске ефи ка сно сти, дефи ни са них репу блич ким стра те шким
доку мен ти ма и локал ним еко ло шким акци о ним пла но ви ма
једи ни ца локал не само у пра ве, ради поди за ња ква ли те та
систем ског и цје ло ви тог очу ва ња живот не сре ди не, очу ва -
ња при род них зајед ни ца и раци о нал ног кори шће ња при -
род них доба ра и енер ги је, као основ них усло ва одр жи вог
раз во ја, те оства ри ва ња пра ва човје ка на здра ву живот ну
сре ди ну.

Члан 44.

(1) Сред ства Фон да кори сте се за финан си ра ње зашти -
те живот не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и обно вљи -
вих изво ра енер ги је, а наро чи то за:

а) зашти ту, очу ва ње и побољ ша ње ква ли те та вазду ха,
воде, земљи шта и шума, као и убла жа ва ње про мје на кли ме
и зашти ту озон ског омо та ча,

б) сани ра ње депо ни ја отпа да, под сти ца ње сма ње ња
настан ка отпа да, понов ну упо тре бу и реци кла жу отпа да,

в) под сти ца ње на уво ђе ње тех но ло шких про це са који
сма њу ју или пот пу но ели ми ни шу нега тив не ути ца је на
живот ну сре ди ну,

г) зашти ту и очу ва ње био ди вер зи те та и гео ди вер зи те -
та,

д) под сти ца ње одр жи вог кори шће ња зашти ће них при -
род них доба ра,

ђ) под сти ца ње одр жи вог раз во ја рурал них под руч ја,

е) под сти ца ње уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти,

ж) под сти ца ње реа ли за ци је про је ка та енер гет ске ефи -
ка сно сти и обно вљи вих изво ра енер ги је у јав ном сек то ру,

з) под сти ца ње кори шће ња и истра жи ва ња обно вљи вих
изво ра енер ги је и њихо вог кори шће ња у свр ху пове ћа ња
енер гет ске ефи ка сно сти,

и) под сти ца ње чисти јег тран спор та,

ј) под сти ца ње обра зов них, истра жи вач ких, ино ва тор -
ских и раз вој них сту ди ја, про гра ма и про је ка та из обла сти
зашти те живот не сре ди не,

к) финан си ра ње про гра ма еко ло шког обра зо ва ња и
јача ња јав не сви је сти о пита њи ма очу ва ња живот не сре ди -
не и одр жи вог раз во ја.

(2) Сред ства Фон да кори сте се и за рад и посло ва ње
Фон да те оства ри ва ње дру гих актив но сти утвр ђе них годи -
шњим пла ном рада или тро го ди шњим про гра мом рада
Фон да.

Члан 45.

Фонд може уче ство ва ти у финан си ра њу про гра ма, про -
је ка та и дру гих актив но сти на тери то ри ји Репу бли ке за
намје не утвр ђе не у чла ну 44. став 1. овог ста ту та ако их
орга ни зу ју и финан си ра ју међу на род не орга ни за ци је,
финан сиј ске инсти ту ци је и тије ла или дру га стра на прав на
лица.

Члан 46.

(1) Сред ст ва Фон да додје љу ју се кори сни ци ма ради
финан си ра ња про гра ма, про је ка та и сту ди ја утвр ђе них
Зако ном о Фон ду, посред ством под сти цај них сред ста ва,
дона ци ја, бес по врат них сред ста ва и помо ћи.

(2) Начин кори шће ња сред ста ва Фон да утвр ђу је се
општим акти ма Фон да у скла ду са Зако ном о Фон ду.

VIII - РАС ПО ДЈЕ ЛА СРЕДСТAВА ФОН ДА И ЊИХО ВО
КЊИ ГО ВОД СТВЕ НО ВОЂЕ ЊЕ

Члан 47.

(1) Финан сиј ским пла ном Фон да утвр ђу је се рас по дје -
ла сред ста ва Фон да за финан си ра ње при пре ме, спро во ђе -
ња и раз во ја про гра ма, про је ка та и слич них актив но сти у
обла сти зашти те живот не сре ди не, те за финан си ра ња
енер гет ске ефи ка сно сти и кори шће ња обно вљи вих изво ра
енер ги је у скла ду са намје ном утвр ђе ном Зако ном о Фон -
ду.

(2) Финан сиј ским пла ном утвр ђу ју се потреб на сред -
ства за оба вља ње управ но-прав них, струч них, финан сиј -
ских и дру гих посло ва Фон да из укуп ног при хо да Фон да.

(3) Рас по дје ла сред ста ва утвр ђе на финан сиј ским пла -
ном утвр ђу је се у скла ду са годи шњим пла ном рада и тро -
го ди шњим про гра мом рада Фон да.

(4) Сред ства нами је ње на за зашти ту живот не сре ди не и
сред ства нами је ње на за енер гет ску ефи ка сност књи го вод -
стве но се воде одво је но.

IX - ПОСТУ ПАК, УСЛО ВИ И НАЧИН ДОДЈЕ ЉИ ВА ЊА
СРЕД СТА ВА ФОН ДА

Члан 48.

Посту пак, усло ви и начин додје љи ва ња сред ста ва Фон -
да, кри те ри јуми и мје ри ла за оцје њи ва ње при је дло га за
додје љи ва ње сред ста ва Фон да, те начин пра ће ња намјен -
ског кори шће ња сред ста ва и уго во ре них пра ва и обве за
уре ђу ју се општим акти ма Фон да.

X - ВОЂЕ ЊЕ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА И БАЗА ПОДА ТА КА У
ФОН ДУ

Члан 49.

(1) Фонд је оба ве зан да води еви ден ци ју обве зни ка
пла ћа ња накна де.

(2) Обве зник је дужан да у року од 30 дана при ја ви
Фон ду:

а) про мје ну вла сни штва, заку па или дру гог пра ва обве -
зни ка, 

б) поче так рада поје ди нач ног изво ра зага ђе ња,

в) про мје ну у раду изво ра зага ђе ња која има ути цај на
живот ну сре ди ну и 

г) датум и ефек те трај ног затва ра ња посто је ћег изво ра
зага ђе ња.

(3) Упис обве зни ка у еви ден ци ју из ста ва 1. овог чла на
оба вља се на осно ву рје ше ња које доно си Фонд. 

(4) Мини стар над ле жан за зашти ту живот не сре ди не
доно си пра вил ник о обли ку, садр жа ју и начи ну вође ња
еви ден ци је обве зни ка пла ћа ња накна де и посеб не накна де.

(5) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на је јав на.

Члан 50.

(1) Фонд, поред еви ден ци је из чла на 49. овог ста ту та,
успо ста вља еви ден ци је и базе пода та ка о про гра ми ма, про -
јек ти ма и слич ним актив но сти ма из обла сти зашти те
живот не сре ди не и из обла сти енер гет ске ефи ка сно сти.

(2) Еви ден ци је и базе пода та ка воде се одво је но за
област зашти те живот не сре ди не и за област енер гет ске
ефи ка сно сти, те збир но.

(3) Начин вође ња еви ден ци ја и база пода та ка Фон да
про пи су је се посеб ним пра вил ни ком.
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XI - ЈАВ НОСТ РАДА

Члан 51.

(1) Рад Фон да је јаван.

(2) Фонд бла го вре ме но и исти ни то, а на начин про пи -
сан овим ста ту том, оба вје шта ва јав ност о оба вља њу дје -
лат но сти за коју је осно ван.

(3) Фонд је дужан да јав но сти и сред стви ма јав ног
инфор ми са ња на њихов захтјев даје инфор ма ци је о оба -
вља њу посло ва из сво је дје лат но сти, те да им омо гу ћи
увид у зах ти је ва ну доку мен та ци ју, у скла ду са Зако ном о
сло бо ди при сту па инфор ма ци ја ма.

Члан 52.

Фонд је дужан јав но сти, те овла шће ним орга ни ма и
прав ним лици ма који оба вља ју јав не или дру ге дужно сти,
на њихов захтјев, дати инфор ма ци је о оба вља њу сво је дје -
лат но сти, а посеб но о начи ну кори шће ња сред ста ва и
постиг ну тим ефек ти ма на уна пре ђи ва њу ста ња живот не
сре ди не и енер гет ске ефи ка сно сти.

Члан 53.

(1) Фонд је дужан омо гу ћи ти увид у одго ва ра ју ћу доку -
мен та ци ју овла шће ним и дру гим прав ним и физич ким
лици ма када она то зах ти је ва ју у скла ду са овим ста ту том
и општим акти ма Фон да.

(2) Фонд може ускра ти ти дава ње инфор ма ци ја, одно -
сно увид у доку мен та ци ју ако је про пи са на као слу жбе на
или послов на тај на.

(3) Управ ни одбор и дирек тор Фон да посеб ним актом
утвр ђу ју која доку мен та ци ја Фон да пред ста вља слу жбе ну
или послов ну тај ну.

Члан 54.

(1) Дирек тор Фон да или лице које он овла сти, путем
сред ста ва јав ног инфор ми са ња, инфор ми шу јав ност о дје -
лат но сти Фон да, а посеб но о рад ња ма које има ју ути цај
или би могле има ти ути цај на зашти ту живот не сре ди не и
енер гет ску ефи ка сност. 

(2) Оба вје шта ва ње јав но сти мора бити пра во вре ме но и
исти ни то.

Члан 55.

Фонд је дужан оба вје шта ва ти јав ност путем сред ста ва
јав ног инфор ми са ња о свим рад ња ма које има ју ути цај или
би могле има ти ути цај на зашти ту живот не сре ди не и енер -
гет ску ефи ка сност.

XII - ПОСЛОВ НА И СЛУ ЖБЕ НА ТАЈ НА

Члан 56.

Послов ном и слу жбе ном тај ном (у даљем тек сту:
послов на тај на) сма тра ју се доку мен ти и пода ци чије би
саоп шта ва ње или дава ње на увид нео вла шће ним лици ма
било у супрот но сти са посло ва њем Фон да или би ште ти ло
послов ном угле ду, одно сно инте ре су и угле ду Фон да и
кори сни ка сред ста ва Фон да.

Члан 57.

Послов ном тај ном сма тра ју се:

а) доку мен ти које дирек тор или Управ ни одбор про гла -
се послов ном тај ном,

б) пода ци које над ле жни орган репу блич ке упра ве као
повјер љи ве саоп шти Фон ду,

в) мје ре и начин посту па ња у слу ча ју настан ка ван ред -
них окол но сти,

г) план физич ко-тех нич ког оси гу ра ња обје ка та и имо -
ви не Фон да и

д) дру ги доку мен ти и пода ци чије би саоп шта ва ње не -
о вла шће ном лицу било у супрот но сти са инте ре си ма Фон -
да, њего вог осни ва ча, дру гим орга ни ма репу блич ке упра ве
и кори сни ци ма сред ста ва Фон да, одно сно у супрот но сти са
зако ном.

Члан 58.

(1) Доку мен те и подат ке који пред ста вља ју послов ну
тај ну дру гим лици ма могу саоп шти ти дирек тор и лице које
он овла сти.

(2) Повре да дужно сти чува ња послов не тај не пред ста -
вља тежу повре ду рад не оба ве зе.

(3) О чува њу послов не тај не непо сред но се бри не
дирек тор и по њему дру го овла шће но лице.

Члан 59.

Након пре стан ка рада у Фон ду рад ни ци Фон да дужни
су чува ти послов не тај не, у скла ду са важе ћим про пи си ма.

XIII - САРАД ЊА СА ДРЖАВ НИМ ОРГА НИ МА ТЕ 

ДРУ ГИМ ПРАВ НИМ И ФИЗИЧ КИМ ЛИЦИ МА

Члан 60.

(1) Ради оства ри ва ња сво је дје лат но сти, Фонд сара ђу је
са над ле жним Мини стар ством, као и дру гим орга ни ма
репу блич ке упра ве и репу блич ким управ ним орга ни за ци ја -
ма.

(2) Фонд сара ђу је са једи ни ца ма локал не само у пра ве
на реа ли за ци ји зајед нич ки дого во ре них про гра ма и про је -
ка та у обла сти зашти те живот не сре ди не, енер гет ске ефи -
ка сно сти и обно вљи вих изво ра енер ги је.

(3) Фонд сара ђу је са науч ним и дру гим струч ним
инсти ту ци ја ма, пред у зе ћи ма и дру гим прав ним и физич -
ким лици ма у циљу оства ри ва ња и уна пре ђе ња дје лат но -
сти Фон да и про мо ви са ња зашти те живот не сре ди не и
енер гет ске ефи ка сно сти, а посеб но у циљу утвр ђи ва ња
кри те ри ју ма, пра ће ња и оства ри ва ња резул та та ути ца ја на
живот ну сре ди ну или енер гет ску ефи ка сност кори сни ка
сред ста ва Фон да.

Члан 61.

Фонд успо ста вља међу на род ну сарад њу на про гра ми -
ма, про јек ти ма и слич ним актив но сти ма у обла сти зашти -
те живот не сре ди не, енер гет ске ефи ка сно сти и обно вљи -
вих изво ра енер ги је, а у циљу доби ја ња сред ста ва за ула га -
ња у зашти ту живот не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност.

Члан 62.

Фонд сара ђу је са прав ним и физич ким лици ма која
кори сте сред ства Фон да, са прав ним и физич ким лици ма
која су обве зни ци пла ћа ња накна да, као и дру гих сред ста -
ва про пи са них Зако ном о Фон ду.

Члан 63.

(1) Ради под сти ца ња ула га ња у зашти ту живот не сре -
ди не и енер гет ску ефи ка сност, Фонд сара ђу је с послов ним
бан ка ма и дру ги ма финан сиј ским инсти ту ци ја ма, посеб но
ради суб вен ци о ни са ња кама та или оства ри ва ња дру гих
финан сиј ских помо ћи.

(2) Ради оси гу ра ња сред ста ва Фон да и сарад ње на реа -
ли за ци ји истра жи вач ких и раз вој них про гра ма, про је ка та и
дру гих актив но сти у обла сти зашти те живот не сре ди не,
енер гет ске ефи ка сно сти и обно вљи вих изво ра енер ги је,
Фонд сара ђу је и са међу на род ним финан сиј ским и дру гим
инсти ту ци ја ма и тије ли ма.

XIV - ЗАШТИ ТА И УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЖИВОТ НЕ 

СРЕ ДИ НЕ

Члан 64.

(1) Рад ни ци Фон да има ју пра во и дужност да у окви ру
сво јих редов них рад них посло ва и зада та ка пред у зи ма ју
мје ре зашти те и уна пре ђе ња живот не сре ди не.

(2) О сва кој актив но сти и дје лат но сти која угро жа ва
живот ну сре ди ну рад ник је дужан оба ви је сти ти дирек то ра
Фон да и Управ ни одбор.
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XV - ОПШТИ АКТИ

Члан 65.

Општи акти Фон да су Ста тут и Етич ки кодекс, пра вил -
ни ци, послов ни ци и одлу ке који ма се на општи начин уре -
ђу ју поје ди на пита ња из дје лат но сти Фон да.

Члан 66.

(1) Ста тут Фон да доно си Управ ни одбор Фон да, уз
прет ход но при ба вље но мишље ње над ле жног Мини стар -
ства и уз сагла сност Вла де. 

(2) Осим Ста ту та, Фонд има сље де ће опште акте:

а) Пра вил ник о уну тра шњој орга ни за ци ји и систе ма ти -
за ци ји рад них мје ста у Фон ду, који доно си дирек тор Фон -
да, уз прет ход но при ба вље но мишље ње над ле жног Мини -
стар ства и мини стар ства над ле жног за посло ве енер ге ти ке,
на који сагла сност даје Вла да, 

б) Пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу и начи ну рада
Фон да, 

в) Пра вил ник о пла та ма, накна да ма, награ да ма и оста -
лим при ма њи ма рад ни ка Фон да,

г) Пра вил ник о начи ну и кри те ри ју ми ма за додје лу
финан сиј ских сред ста ва Фон да и мје ри ли ма за оцје њи ва ње
пријед ло га за додје љи ва ње сред ста ва Фон да,

д) Пра вил ник о вође њу еви ден ци ја и базе пода та ка о

про гра ми ма, про јек ти ма и слич ним актив но сти ма у обла -

сти зашти те живот не сре ди не и енер гет ске ефи ка сно сти,

ђ) Пра вил ник о финан сиј ским и рачу но вод стве ним

поли ти ка ма Фон да,

е) Пра вил ник о интер ним кон трол ним поступ ци ма,

ж) Пра вил ник о дисци плин ској и мате ри јал ној одго -

вор но сти,

з) Пра вил ник о зашти ти на раду,

и) Пра вил ник о про тив по жар ној зашти ти,

ј) Послов ник о раду Управ ног одбо ра и 

к) дру ге опште акте у скла ду са зако ном, дру гим про -

пи си ма и овим ста ту том.

(3) Опште акте из ста ва 2. т. б) - ј) овог чла на доно си
Управ ни одбор Фон да уз прет ход но при ба вље но мишље ње
над ле жног Мини стар ства и мини стар ства над ле жног за
посло ве енер ге ти ке.

XVI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 67.

(1) Измје не и допу не Ста ту та врше се на начин про пи -
сан за њего во доно ше ње.

(2) Тума че ње поје ди них одред би овог ста ту та даје
Управ ни одбор Фон да.

Члан 68.

Опш тe актe из чла на 66. ста в 2. т. б) - ј) овог ста ту та

дони је ће Управ ни одбор Фон да, у року од шест (6) мје се -

ци од дана сту па ња на сна гу овог ста ту та.

Члан 69.

Сту па њем на сна гу овог ста ту та престајe да се

примјењујe Ста тут Фон да за зашти ту живот не сре ди не

(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 12/07 и 91/07).

Члан 70.

Овај ста тут сту па на сна гу даном сту па ња на сна гу
одлу ке Вла де о дава њу сагла сно сти на исти, а обја ви ће се
у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 02/1.3.1/12 Предсједник
13. јуна 2012. годи не Управног одбора,
Бања Лука Свје тла на Раду син, с.р.
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