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УВОД 

 

Циљ ових смјерница је давање јасног упутства свим удружењима у процесу 

подношења пројектних приједлога у оквиру јавног огласа финансирање пројеката 

удружења грађана. 

 

Финансирањем пројеката удружења грађана пружена је могућност невладиним 

организацијама да учествују у доношењу одлука које су битне за њихову егзистенцију, 

развитак креативних способности као и развој локалне заједнице. 

 

Градоначелник расписује јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на 

подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима 

грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 

3/16). 

 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ОГЛАСА 

 

Општи циљ финансирања пројеката који се могу предати у оквиру овог јавног огласа је 

даље јачање партнерских односа између организација цивилног друштва и ЈЛС изградњом 

свијести о користи међусобне сарадње и подстицању одрживог дијалога, а све у циљу 

пружања бољих услуга локалној заједници. 

 

Пројекти треба да буду креирани као одговор на специфичне потребе локалне заједнице 

и одређене циљне групе идентификоване пројектом.  

 

 Приоритетне области, односно пројекти који ће се финансирати  су они који: 

 

 помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа, 

омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника, 

 помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова), породица 

погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних 

инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша, 

 афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града, иницијативе и 

активности у циљу подизања урбане културе, 

 афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа 

и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним 

приходима, 

 афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне 

самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима, 

 помажу развој спорта и физичке културе, 

 афирмишу,  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво 

еколошке културе,  

 афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја, 

 афирмишу и помажу пољопривредну производњу,  

 помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу, 

 укључују и ангажују већи број волонтера, 
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Финансијска средства ће бити додјељена оним организацијама цивилног друштва 

чији пројекти доприносе рјешавању једног или више приоритета, а који испуњавају остале 

услове Јавног огласа. 

 

Сљедећи пројекти неће бити финансирани:  

 Пројекти удружења која нису извршила своје обавезе по раније одобреним 

пројектима финансираним из Буџета Града, 

 Пројекти који се искључиво односе на једнократне манифестације, осим у 

случајевима када су дио трајнијег и свеобухватнијег пројекта 

 Пројекти кoји се однoсе на повремене конференције, осим ако су неопходне за 

успјешну имплементацију пројекта, 

 Пројекти који се односе на финансирање редовних активности подносиоца 

пројектног приједлога или њихових партнера, 

 Пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, адаптацији или 

изградњи капиталних објеката или на куповину опреме осим ако је неопходна за 

успјешну имплементацију пројекта, 

 Пројекти којима је предвиђен дио административних трошкова (људски ресурси, 

путовања/превоз, канцелариjски трошкови) већи од 20% укупних трокова 

пројекта, 

 Пројекти који представљају индивидуална спонзорства/стипендије за школовање 

или за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, 

тренинг курсевима, 

 Пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима, 

 Пројекти који су усмјерени према политичким активностима, 

 Пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца, 

 Пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни, 

 Недостатак формалних услова за кандидовање пројекта (непотпуна или нетачна 

документација), 

 Максималан износ тражених средстава по једном пројекту је већи од утврђеног, а 

нема доказа о суфинансирању, 

 Пројекат одражава озбиљно незнање и предрасуде везане за проблем, 

 Пројекту недостаје јасан приказ резултата, 

 У приједлогу пројекта недостају кључне информације, 

 Активности предвиђене пројектом већ постоје. 

 

ИЗНОСИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 

Укупан износ планираних средстава за финансирање пројеката удружења грађана 

185.000,00 КМ, с тим да Градска управа Града Бијељина задржава право да не додијели сва 

доступна финансијска средства. 

 

Минималан износ средстава за финансирање пројеката удружења грађана из буџета 

Града Бијељина је 1.000,00 КМ, док је максималан износ средстава за финансирање 

пројеката удружења грађана 7.000,00 КМ. 

 

Удружење грађана може конкурисати за укупна средства потребна за реализацију 

пројекта или недостајући дио који мора бити назначен. Предност имају пројекти који се 
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реализују у партнерском односу више удружења и пројекти који се финансирају из више 

извора. Удружење може аплицирати највише са два пројекта. 

 

Административни трошкови пројекта који ће се финансирати (људски ресурси, 

путовања/превоз, канцелариjски трошкови)  не смију бити већи од 20% укупних трошкова 

пројекта. 
 

Начин исплате биће дефинисан у уговору. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Удружење подноси Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката на 

прописаном обрасцу. 

 

Уз Захтјев се обавезно доставља: 

1. Рјешење о упису у регистар удружења у Босни и Херцеговини, односно 

Републици Српској (овјерена копија), 

2. Идентификациони број из регистра пословних субјеката - ЈИБ (овјерена копија), 

3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима 

(оригинал, слободна форма), 

4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава (оригинал, израђен на 

обрасцу који је у прилогу захтјева), 

5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат - 

уколико тражи суфинансирање (оригинал, израђен на обрасцу који је у прилогу 

захтјева), 

6. Изјаву овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора 

за пројекат, или дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас (оригинал, 

слободна форма). 

Кратко појашњење: 

 Рјешење о упису у судски регистар на нивоу Републике Српске добија се у 

Основном суду, а на нивоу Босне и Херцеговине рјешење се добија од 

Министарства правде Босне и Херцеговине 

 Идентификациони број из регистра пословних субјеката - ЈИБ  добија се у 

Пореској управи,  ПЈ Бијељина 

 Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава – удружење прилаже 

образац за кандидиовање пројекта који се добија уз захтјев за финансирање и 

суфинансирање пројеката НВО 

 Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат 

уколико тражи суфинансирање – уз образац за суфинансирање који се добија уз 

захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО прилажу се докази који 

то потврђују.  

 Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за 

пројекат, или дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас – Овлаштено лице 

удружења даје изјаву у слободној форми коју потврђује потписом и печатом 

удружења. 

 Такса на захтјев се не плаћа.  
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ТРАЈАЊЕ И ЛОКАЦИЈА 

 

Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована на подручју БиХ, 

односно Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина, и чији се пројекти 

у цјелини реализују на подручју Града Бијељина. Трајање пројекта планирано је за 

годину у којој се објављује јавни оглас.  

 

ГДЈЕ И КАКО ПРЕУЗЕТИ ПОТРЕБНЕ ОБРАСЦЕ 

 

 Захтјев са потребном документацијом у запечаћеној коверти се предаје лично (путем 

писарнице), или препорученом поштом на адресу: 

  

 Градска управа Града Бијељина 

 Трг краља Петра Првог Карађорђевића  1. 

 Комисија за расподјелу средстава удружењима грађана са назнаком: НЕ 

ОТВАРАЈ! 

 

 Сви неопходни обрасци, могу се преузети у у пријемној канцеларији Градске управе 

Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 или на адреси званичне интернет 

презентације Града Бијељина: www.gradbijeljina.org  (секција НВО на дну странице). 

 

 Обрасце попунити у електронској форми! 

 

Јавни оглас за расподјелу средстава траје 21 дан од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Бијељина“. 

 

Пројектни приједлози који буду пристигли послије наведеног рока ће бити разматрани 

једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.  

 

Пројектни приједлози послати на било који други начин неће бити узети у разматрање. 

 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ! 

 

ЕВАЛУАЦИЈА И ОДАБИР ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА 

 

 Пројектни приједлози ће бити размотрени и процијењени од стране евалуционе 

комисије. Комисија има укупно 5 чланова, од којих су три из реда службеника Градске 

управе, један члан из реда одборника и један члан из реда удружења грађана. Градска управа 

бира и замјеника представника из реда удружења грађана, како би свим удружењима било 

омогућено учешће на Јавном огласу, а да чланови комисије не би били у сукобу интереса. 

 

 

 Евалуциона комисија ће вршити процјену у слиједећим фазама: 

 

1. Утврђивање да ли пријава садржи обавезну документацију која је комплетно 

попуњена (За овај корак Комисија ће користити образац „Преглед достављених 

докумената уз кандидовани пројекат по јавном огласу“) 

http://www.gradbijeljina.org/
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2. Друга фаза је елиминисање пројеката по члану 8а Одлуке о поступку за додјелу 

средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник 

Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), 

3. Процјена квалитета пројекта и финансијска евалуација – Комисија вриједнује 

приједлоге пројеката по ЛОД методологији (За овај корак сваки члан Комисије ће 

користити појединачни образац „Табела за оцјењивање“, затим образац „Збирна 

табела за оцјењивање“ у којој ће бити приказан коначан број бодова) 

 

Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног огласа утврдити приједлог за 

додјелу средстава, сачинити прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли 

Градске управе. На прелиминарну ранг – листу, учесник јавног огласа, може  изјавити 

приговор Градоначелнику у року од 5 радних дана. Градоначелник одлучује о приговору у 

року од 15 дана од дана подношења приговора, а након прибављеног мишљења  Комисије.  

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

Коначну Одлуку о расподјели средстава доноси Градоначелник. 

 

Одлука о финансирању пројеката удружења грађана у 2023. години објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Бијељина“, огласној табли Градске управе Града и званичној 

интернет страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org  (секција „НВО“ на дну странице). 

  

На основу Одлуке о додјели средстава Градоначелник закључује уговор са удружењима 

грађана којима су додијељена средства. Уговоре потписују искључиво овлаштена лица.  

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 

Након закључивања уговора, слиједи исплата прве транше одобрених средстава. Након 

сваке добијене транше удружење је дужно да Тиму за праћење реализације пројеката 

удружења грађана (именованом од стране Градоначелника Града Бијељина) достави 

финансијски и наративни извјештај, као и финални финансијски и наративни извјештај у 

року од 30 дана по реализацији пројекта, а најдаље до краја године у којој је објављен јавни 

оглас.  

 

Удружење којем су одобрена финансијска средства за реализацију пројекта је дужно да 

наведена средства утроши на начин наведен у пројекту.  

 

Уколико удружење не поднесу благовремено наративни и финансијски извјештај 

о реализацији пројекта и намјенском утрошку додијељених средстава, губе право 

учешћа на наредном јавном огласу за финансирање пројеката удружења грађана и има 

обавезу да исплаћена средства врати на рачун Градске управе.   

 

 
Одјељење за друштвене дјелатности 

http://www.gradbijeljina.org/
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