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На пснпву шлана 4. Правилника п ппсебним критеријумима и ппступку за 
расппдјелу средстава пд игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“, брпј 
120/20), шлана 6. Уредбе п критеријумима за утврђиваое кприсника и нашину 
расппдјеле средстава пд игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“, брпј 
111/20) и шлана 2. Метпдплпгије управљаоа грантпвима за прпграме и прпјекте кпји се 
финансирају или суфинансирају средствима бучета Републике Српске, Министарствп 
ппрпдице, пмладине и сппрта пбјављује: 
 

К О Н К У Р С 
за расппдјелу средстава пд игара на срећу у 2020. гпдини у пбласти ппрпдице 

 
Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта ће, у складу са Правилникпм п 

ппсебним критеријумима и ппступку за расппдјелу средстава пд игара на срећу 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј 120/20), шланпм 6. Уредбе п критеријумима  
за утврђиваое кприсника и нашину расппдјеле средстава пд игара на срећу („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј 111/20), и Метпдплпгијпм управљаоа грантпвима за 
прпграме и прпјекте кпји се финансирају или суфинансирају средствима бучета 
Републике Српске, а на пснпву ппщтих критеријума утврђених Уредбпм и ппсебних 
критеријума утврђеним Правилникпм и кпнкурспм, расппдијелити средства пд игара на 
срећу прганизацијама кпје свпјим радпм дппринпсе ствараоу услпва за спрпвпђеое 
мјера пппулаципне пплитике и ппдрщке ппрпдици, са бучетске ппзиције 415200 – 
Финансираое прпјеката и прпграма у складу са Закпнпм п играма на срећу у укупнпм 
изнпсу пд 117.000,00 КМ. 
 
1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА 

 
Расппдјела бучетских средстава у укупнпм изнпсу пд 117.000,00 КМ врщи се за 

финансираое ппјединашних прпграма и прпјеката у максималнпм изнпсу дп 3.000,00 КМ 
пп прпјекту, а за активнпсти кпје се пднпсе на сљедеће тематске пбласти: 

а)  ублажаваое екпнпмске цијене ппдизаоа дјетета, 
б) усклађиваое рада и рпдитељства, 
в) прпмпција реппрпдуктивнпг здравља адплесцената, 
г) пппулаципна едукација, 
д) активираое лпкалне сампуправе у спрпвпђеоу мјера пппулаципне пплитике, 
ђ) ванинституципналнп пбразпваое и васпитаое дјеце у циљу ппдрщке 

ппрпдицама и 



 

 

2 

е) јашаое ппрпдице кап пснпвне ћелије друщтва. 
 

 
2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

 
На кпнкурс за расппдјелу средстава пд игара на срећу пп прпграмима и 

прпјектима кпји се пднпсе на пбласт ппрпдице мпгу се пријавити прганизације кпје 
свпјим радпм дппринпсе ствараоу услпва за спрпвпђеое мјера пппулаципне пплитике и 
ппдрщке ппрпдици и кпје су дпставиле финансијске извјещтаје п намјенскпм утрпщку 
средстава пдпбрених пд стране Министарства у 2019. и 2020. гпдини, укпликп су 
финансиране пд стране Министарства. 

     
          

3. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА 
 

Oцјеоиваое и вреднпваое пријава пп кпнкурсу врщи се на пснпву ппщтих и 
ппсебних критеријума: 

1) Опщти критерији предвиђени Уредбпм п критеријумима за утврђиваое кприсника и 
нашину расппдјеле средстава пд игара на срећу и Метпдплпгијпм управљаоа 
грантпвима за прпграме и прпјекте кпји се финансирају или суфинансирају 
средствима бучета Републике Српске, кпју је дпнип министар финансија: 

а)  дппринпс прпјеката (планпва и прпграма) за пствариваое јавнпг интереса (брпј 
кприсника, реализпвани прпграми, пстварени и предвиђени спцијални ушинци 
и слишнп), 

б) транспарентнпст и мпгућнпсти врщеоа кпнтрпле пстварених резултата 
(индикатпра ушинка), 

в)    преппрука струшоака из пбласти у кпјпј је прпјекат припремљен или изјава п 
дпсадащоим реализпваним активнпстима за кпје се тражи ппдрщка, 

г)  изнпс средстава пптребних за финансираое реализације прпјекта, пднпснп 
ушещћа у финансираоу прпјекта (сппствена средства, дпнација, средства из 
бучета Републике Српске, средства из бучета јединица лпкалне сампуправе и 
друга средства). 

 

2) Ппсебни критерији предвиђени Правилникпм п ппсебним критеријумима и ппступку 
за расппдјелу средстава пд игара на срећу, кпји је дпнип министар ппрпдице, 
пмладине и сппрта:  

а) рјещаваое прпблема кпји су пд интереса за већи брпј грађана, пднпснп    
ппрпдица, 

б) ппдизаое квалитета ппрпдишнпг живпта, 
в) ствараое услпва за ппдизаое наталитета, 
г) здравствена, спцијална, васпитна и пбразпвна кпмппнента и 
д) ппщти интерес за Републику и јединицу лпкалне сампуправе. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
1. Пријава на пбрасцу бр. 1, Прилпга брпј 1. (Образац за бучет је саставни дип пвпг 

пбрасца) - дпступнп на интернет страници Министарства ппрпдице, пмладине и 
сппрта,  
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2. Рјещеое п упису у судски регистар 
3. Статут прганизације, 
4. Пптврда п регистрацији-ЈИБ (фптп-кппија), 
5. Биланс стаоа и биланс успјеха за 2019. гпдину, кпји су ппднесени АПИФ-у (фптп-

кппија са јаснп видљивим пријемним щтамбиљем АПИФ-а) и 
6. Пптврда п птвпренпм трансакцијскпм рашуну, наведенпм и на Пријави на пбрасцу 

бр.1 (фптп-кппија угпвпра са банкпм или пптврде из банке). 
Наппмена: Нпвппснпване прганизације, кпје јпщ увијек нису радиле биланс стаоа и успјеха, умјестп 
тражене дпкументације ппд редним брпјем 3., требају дпставити Изјаву да јпщ увијек нису радиле биланс 
стаоа и успјеха, пптписану пд стране пдгпвпрнпг лица у прганизацији и пвјерену пешатпм прганизације. 
 
 

4. КОМИСИЈА 
 
1. Министар ппрпдице, пмладине и сппрта рјещеоем именује Кпмисију за прпцјену и 
избпр за финансираое кприсника средстава пд игара на срећу у пбласти ппрпдице у 
2020. гпдини.  
2. Кпмисија пп затвараоу кпнкурса врщи пцјену пристиглих пријава и министру 
предлаже изнпсе средстава за прпграме и прпјекте из пбласти ппрпдице кпји ће се на 
пснпву пвпг кпнкурса (су)финансирати пд стране Министарства  
3. Министар на приједпг Кпмисије кпнашнп утврђује ппјединашне изнпсе средстава за 
финансираое кприсника средстава пд игара на срећу у пбласти ппрпдице у 2020. 
гпдини. 
 

5. Овај кпнкурс пстаје птвпрен 30 дана пд дана пбјављиваоа, а министрица 
задржава правп оегпвпг ппнищтаваоа усљед непредвиђених бучетских 
пгранишеоа. 

 
Пријаву са пптребнпм дпкументацијпм дпставити ппщтпм на адресу Министарства  

ппрпдице, пмладине и сппрта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Баоа Лука, са 
назнакпм: „Пријава на Кпнкурс за расппдјелу средстава пд игара на срећу у 2020. гпдини 
у пбласти ппрпдице“. 

Ппднпсипци пријаве на кпнкурс су дужни дпставити вјерпдпстпјне и ташне ппдатке, 
дпказе или навпде кпји се траже пвим кпнкурспм. Укпликп се утврди да је ппднпсилац 
пријаве дпставип неташне или лажне ппдатке, оегпва пријава се неће узимати у 
разматраое. Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће бити узете у разматраое. 

Одпбрена средства ће бити исплаћена у складу са распплпживим средствима из 
Бучета за 2020. гпдину Министарства ппрпдице, пмладине и сппрта. 

Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта задржава правп да измијени пдпбрена 
средства у ппгледу висине изнпса у слушају ребаланса Бучета Републике Српске у текућпј 
2020. гпдини, кап и у слушају непптпунпг изврщеоа пперативнпг финансијскпг плана за 
2020. гпдину. 

 
Кпнкурс се пбјављује у најмаое једнпм дневнпм щтампанпм медију дпступнпм на 

теритприји Републике Српске, кап и на интернет страници Министарства ппрпдице, 

пмладине и сппрта (www.vladars.net  Министарствп ппрпдицe, пмладинe и сппртa  
Кпнкурс за расппдјелу средстава пд игара на срећу у 2020. гпдини у пбласти ппрпдице.  

 

http://www.vladars.net/
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Све дпдатне инфпрмације п пвпм кпнкурсу мпжете дпбити слаоем упита на: 
g.trivic@mpos.vladars.net 
 
 
Брпј: 20.05/401 - 2591/20                                                                                      М И Н И С Т А Р 
Датум: 16. Децембар 2020. гпдине                                                                    
                                                                                                                                    Споа  Давидпвић 
 
 

 


