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На основу члана 15. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/11, 63/14 и 90/16), члана 20. став 1. Статута Фонда 

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

Републике Српске", бр. 112/12 и 74/17), и чл. 6. и 23. 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) Управни одбор Фонда за заштиту 

животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, на 10. сједници одржаној                                                   

14.07.2022. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса 

 
I 
 

Овом одлуком расписује се Јавни конкурс за додјељивање бесповратних финансијских средстава 
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: 
Фонд) за суфинансирање пројеката из области енергетске ефикасности за физичка лица, за 2022. 
годину. 

II 
 

(1) Предмет овог јавног конкурса је додјела бесповратних финансијских средстава Фонда, ради 
улагања у  реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора 
енергије као мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, а које се односе на 
повећања енергетске ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву (приватни 
станови и куће).  

(2) Предмет пријаве на овај конкурс не могу бити објекти који су намијењени за даљу продају или 
изнајмљивање.  

(3) Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те 
пројекти којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије, као мјере 
енергетске ефикасности. 

(4) Овим јавним конкурсом, средства ће се додјељивати за суфинансирање пројеката који треба 
да укључују једну или више наведених мјера, и то: 
1) обнова спољне заштите објекта (постављање термоизолације на фасади, постављање 

термоизолације на стропу или крову, замјена вањске столарије) и 
2) повећање енергетске ефикасности система гријања и хлађења (набавка пећи и котлова, 

замјена инсталација). 
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III 

Поступак додјељивања финансијских средстава спровешће се у складу са одредбама 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). 
 

IV 
(1) Приједлог за одабир пројеката из тачке II ове одлуке утврдиће Комисија за  спровођење Јавног 

конкурса, која ће бити именована посебним рјешењем директора Фонда. 
(2) Комисија је дужна да сваку пријаву, која је благовремена, допуштена и изјављена од стране 

подносиоца на којег се Јавни конкурс односи, и која садржи сву обавезну документацију 
прописану Јавним конкурсом, оцјени у складу са Правилником, по редослиједу приспијећа све 
до искоришћења средстава утврђених за ову намјену. 

 
V 

Управни одбор Фонда, на приједлог директора, доноси Одлуку о избору корисника средстава 
Фонда по расписаном Јавном конкурсу. 
 

VI 
Након доношења Одлуке о избору корисника средстава Фонда, директор Фонда ће са сваким 
носиоцем одабраног пројекта потписати посебан уговор.  

 
VII 

Саставни дио ове одлуке чини План расподјеле средстава за спровођење Јавног конкурса. 
 

VIII 
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, 
дневном листу „Независне новине“,  као и на web страници Фонда www.ekofondrs.org. 

 
IX 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
Број: 1-18.3/22                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРA 
     
Датум: 14.07.2022. године                Сребренка Голић 
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ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ЗА 

ДОДЈЕЉИВАЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ 

ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ У 2022. ГОДИНИ 

 

РЕД.  
БР. 

ПРОJEKТНО ПОДРУЧЈЕ ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 
(КМ) 

ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА 
(y %) 

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС 
СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ МОЖЕ 
ДОДЈЕЛИТИ У ОКВИРУ 
ПОЈЕДИНАЧНОГ 
ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

1 2 3 4 5 

1. Обнова спољне заштите објекта 
(постављање термоизолације на 
фасади, постављање термоизолације 
на стропу или крову, замјена вањске 
столарије) 
 

 
 
 

300,000.00 

  
 
 

8,000.00 

2. Повећање ефикасности система 
гријања и хлађења  
(набавка пећи и котлова, замјена 
инсталација) 

 
 
 

100,000.00 

  
 
 

8,000.00 

 УКУПНО (у КМ): 
 

 
400,000.00 

  


