
На основу члана 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле 
средстава од игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 104/13 и 5/14) и члана 
7. Правилника о посебним критеријумима и поступку за расподјелу дијела прихода од игара на 
срећу ("Службени гласник Републике Српске", број 51/14) Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске,  расписује    
 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 
ЗА РАСПОДЈЕЛУ ДИЈЕЛА ПРИХОДА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2015. ГОДИНЕ 

 
I -Расподјела дијела прихода од игара на срећу вршиће се за финансирање 

програмских активности савеза организација лица са инвалидитетом које имају статус 
организација од јавног интереса и пројеката организација и установа социјалне заштите, који су 
усмјерени на заштиту дјеце без родитељског старања у складу са Стратегијом унапређења 
социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015–2020. године. 

 
II ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  
а) Од укупног износа  расположивог дијела прихода од игара на срећу 50% 

додјељује се за финансирање пројектних активности установа социјалне заштите и организација  
које се баве областима: социјалне заштите и хуманитарне дјелатности, проблема и 
задовољавања потреба лица са инвалидитетом, развоја цивилног друштва у области социјалне 
заштите, борбе против дроге и свих облика зависности. 

б) За финансирање наведених пројеката може се додјелити износ до 10.000,00 КМ 
по пројекту. 

в) Оцјењивање и вредновање пројеката вршиће се на основу сљедећих критеријума: 
-одговор пројекта на тематску област дефинисану у расписаном јавном конкурсу, 
-допринос пројекта смањењу стања социјалне искључености осјетљивих група грађана, 
-усмјереност ефеката пројектних активности према задовољавању социјалних и хуманитарних 
потреба грађана на нивоу локалне заједнице, 
 -обезбијеђена подршка центра за социјални рад, 
-квалитет пројектне пријаве (опис пројекта, којој популацији је намијењен, циљеви пројекта, 
вријеме трајања пројекта, мјесто или мјеста извођења, финансијски план трошкова за извршење 
предложеног пројекта са подацима о укупним трошковима извршења пројекта са назначеним 
средствима која ће се обезбиједити из властитих и других извора, те назначеним износом 
средстава која се потражују). 
              

III ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 
а) Од укупног износа  расположивог дијела прихода од игара на срећу 50% 

додјељује се савезима организација лица са инвалидитетом који имају статус организација од 
јавног интереса, који окупљају локална удружења, а чије је дјеловање усмјерено на област 
социјалне заштите дефинисано законом. 

                   б) Оцјењивање и вредновање програмских активности вршиће се на основу 
сљедећих критеријума: 
-допринос програмских активности организација и удружења грађана на заштити и 
унапрјеђењу положаја лица са инвалидитетом, 
-ниво развијености капацитета организација и удружења грађана: бројност чланства, постојање 
мреже организација и њихов број, обезбијеђене просторије за рад, начин финансирања, врста 
инвалидитета, 



-претходно остварени резултати организација и удружења грађана у унапрјеђењу области 
социјалне заштите и положаја лица са  инвалидитетом, 
-квалитет програмске пријаве (опис програма, којој популацији је намијењен, циљеви програма, 
вријеме трајања програма, мјесто или мјеста извођења, финансијски план трошкова за 
извршење предложених програма са подацима о укупним трошковима извршења програма са 
назначеним средствима која ће се обезбиједити из властитих и других извора, те назначеним 
износом средстава која се потражују). 
 

IV  ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
а)Пријаве на конкурс за финансирање пројеката треба да садрже: 

-основне податке подносиоца пријаве (назив, адреса, контакт особа, телефон, факс, e-mail, број 
жиро рачуна, назив банке, једнствени идентификациони број, циљеви оснивања, сврха и 
подручје дјеловања, назив проjeкта), 
-образложење суфинансирања пројекта, 
-финансијски извјештај за претходну годину, 
-списак реализованих пројекта у претходне двије године, 
-извод из судског регистра о оснивању организација и удружења, 
-доказ о постојању подршке центра за социјални рад. 
 

б)Центри за социјални рад достаљају само основне податке и образложење 
суфинансирања пројекта. 

 
в) Пријаве на конкурс за финансирање програмских активности треба да садрже: 

-основне податке подносиоца пријаве (назив, адреса, контакт особа, телефон, факс, e-mail, број 
жиро рачуна, назив банке, једнствени идентификациони број, циљеви оснивања, сврха и 
подручје дјеловања), 
-план и програм рада савеза за текућу годину, 
-финансијски извјештај за претходну годину, 
- списак  реализованих пројеката  у последње двије године,  
- извод из судског регистра о оснивању. 
 
  г) Савези организација који су за финансирање програмских активности поднијели 
пријаву на први јавни конкурс у текућој години, не подносе пријаву на овај конкурс. 
 
              V- Заинтересовани за учешће на конкурс треба да доставе потпуну документацију у 
затвореној коверти на адресу Министарства здравља и социјалне заштите, 78000 Бањалука, Трг 
Републике Српске 1, са назнаком „за Конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу“. 
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено и 
непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране. 

 
VI-  Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Независне новине“,  дневном листу  
„Глас Српске“ и на интернет  страници Министарства здравља и социјалне заштите. 
 

 
Број: 11/05-122-63/15             М И Н И С Т А Р 
Бањалука, 01. децембар 2015. године 
                                                                                                                          Драган Богданић  др мед. 
                               


