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) и 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 1.1 - 31.12.2022. године, те Одлуком Управног одбора Фонда за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност Републике Српске, број: 1-18.3/22, од 14.7.2022. године, директор
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
I - Предмет Јавног конкурса
Предмет овог јавног конкурса је додјела бесповратних финансијских средстава Фонда за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) ради улагања
у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као
мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима, а који се односе на повећања енергетске
ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву (приватни станови и куће). Предмет
пријаве на овај конкурс не могу бити објекти који су намијењени за даљу продају или
изнајмљивање.
Прихватљиви су пројекти реконструкције, реновирања, смањења потрошње енергије, те пројекти
којима се доприноси повећању коришћења обновљивих извора енергије као мјере енергетске
ефикасности.
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),
2) повећање ефикасности система гријања и хлађења (набавка пећи и котлова, замјена
инсталација).
II - Средства Фонда и корисници средстава
А) Средства Фонда
Средства Фонда по овом јавном конкурсу додјељиваће се до искоришћења расположивих
средстава утврђених за ову намјену.
Расположива средства за суфинансирање пројеката по овом јавном конкурсу утврђена су Планом
рада и финансијским планом Фонда за период 1.1 - 31.12.2022. године и износе 400.000,00 КМ.
Фонд задржава право да не додијели сва расположива средства планирана за овај јавни конкурс,
као и да повећа износ укупно расположивих средстава за додјелу у оквиру овог јавног конкурса.

Бесповратна средства по овом јавном конкурсу додјељују се као донација, а максимални износ
средстава која могу бити додијељена по једној пријави је 8.000,00 КМ.
Б) Корисници средстава Фонда
Право на средства Фонда и подношење пријава, односно право учешћа на овом јавном конкурсу
за област енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мјера енергетске
ефикасности имају физичка лица која испуњавају услове Јавног конкурса.
III - Услови које су подносиоци пријава дужни испунити
Подносиоци пријава могу добити средства Фонда само ако:
- имају пребивалиште у Републици Српској,
- улажу властита средства у пројекте енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,
- прихвате услове заједничког учешћа у суфинансирању пројеката за које се одобравају средства
Фонда, прописане општим актима Фонда,
- поднесу захтјев за коришћење средстава Фонда у складу са актима Фонда,
- склопе уговор са Фондом о заједничком улагању у пројекте за које се одобравају средства
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, прописао је Фонд, а налазе се на
интернет страници Фонда www.ekofondrs.org.
За области дефинисане у складу са предметом Конкурса могу конкурисати физичка лица која
доставе сљедећу документацију:
- попуне пријавни образац - пријава на Конкурс;
- доставе изјаву о износу средстава, најмање од 30% у односу на укупну вриједност пројекта,
којима ће корисник учествовати у суфинансирању реализације пројекта којим се аплицира на
овом јавном конкурсу – примјер изјаве доступан на web страници Фонда (потписану од
подносиоца пријаве);
- 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
подносиоца пријаве);

- доставе овјерену фото-копију личне карте;
- доставе доказ да је физичко лице власник објекта - стана или куће, и то:
1) за стан - извод из књиге уложених уговора (овјерена фото-копија),
2) за кућу - лист непокретности или земљишнокњижни уложак или посједовни лист, или
грађевинску дозволу, а за куће које немају грађевинску дозволу доставити доказ о подношењу
захтјева за издавање грађевинске дозволе (овјерена фото-копија);
- доставе изјаву да је корисник средстава спреман обезбиједити инструмент осигурања у складу са
закљученим уговором - примјер изјаве доступан на web страници Фонда (потписану од
одговорног лица и овјерену печатом).
Додатна обавезна документација
Подносиоци пријава који имају право да поднесу пријаву, односно да конкуришу за област која је
предмет овог јавног конкурса обавезни су да доставе и сљедећу документацију:
1. за мјере обнове спољне заштите објекта (постављање термоизолације на фасади, постављање
термоизолације на стропу или крову, замјена вањске столарије) обавезно је достављање
Спецификације робе/материјала која се набавља и релевантног документа (уговор, предуговор
или предрачун и сл.) којим се потврђује обављање извођења радова или различитих активности
на реализацији наведених мјера (потписану и овјерену од стране одговорног лица),
2. за мјере повећања ефикасности система гријања и хлађења (набавка пећи и котлова, замјена
инсталација) обавезно је достављање Спецификације робе/опреме која се набавља и релевантног
документа (уговор, предуговор или предрачун и сл.) којим се потврђује набавка, обављање
извођења радова или различитих активности на реализацији наведених мјера (потписану и
овјерену од стране одговорног лица).
V - Достављање понуда
Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу
“Независне новине”, као и на web страници Фонда www.ekofondrs.org.
Конкурс је отворен до искоришћења расположивих средстава утврђених за ову намјену.
Обавјештење о затварању Јавног конкурса биће доступно јавности путем web странице Фонда
www.ekofondrs.org.
Пријаве се подносе обавезно у електронској и штампаној верзији, лично или поштом, на адресу:
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Ул. краља Алфонса
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 - Обрада запримљених пријава
1. Током обраде пријава Фонд провјерава податке из пријаве и достављену документацију:

- Фонд може од подносиоца пријаве да тражи допуну документације или појашњење у року за
доставу пријаве, а најкасније до доношења одлуке,
- у случају измјене или допуне, пријава добија нови редни број који се тада сматра редним бројем
подношења пријаве, док појашњење пријаве на тражење Фонда не утиче на редни број пријаве,
- у случају недостављања допуне или појашњења у остављеном року, сматраће се да је
подносилац пријаве одустао од Конкурса.
2. Пријаве се разматрају према редном броју запримања до искоришћења средстава утврђених за
ову намјену:
- пријаве пристигле на овај јавни конкурс које су благовремене, допуштене и изјављене од стране
подносиоца на којег се овај конкурс односи, а садрже сву обавезну документацију прописану
овим конкурсом, оцјењују 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).
3. Комисија за спровођење Јавног конкурса, именована Рјешењем директора, број: 2.01.1-1708/22,
од 19.9.2022. године, доноси Правилник о бодовању пројеката, којим се утврђују правила
бодовања 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.
VII - Реализација прихваћених пријава
Одлуку о додјели средстава доноси Управни одбор Фонда.
Фонд ће са носиоцем одабраног пројекта сачинити посебан уговор о правима и обавезама, 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,
- обавеза одабраних корисника средстава да стан или кућу задрже у власништву или коришћењу у
одређеном року,
- 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 само са једним пројектом.
Документи који се шаљу на Јавни конкурс не враћају се подносиоцу пријаве.
Неадекватно попуњене пријаве и некомплетни захтјеви неће се 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 број: 051/231-340 или е-поштом на info
@ekofondrs.org, те у сједишту Фонда, Краља Алфонса XIII број 21, Бања Лука.

Број: 2.01.1-1730/22
23.9.2022. године Директор Фонда,
Бањалука Срђан Тодоровић, с.р

