
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

С М Ј Е Р Н И Ц Е  
 

за подношење приједлога програма и пројекта  
 

Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката 
 број: 20.06/401-2476/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



На основу члана 14. ст. 3. и 4. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2015. 
годину („Службени гласник Републике Српске“, број 119/15), члана 82. став 2. Закона о 
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), члана 18. Закона о омладинском организовању („Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилника о условима и 
критеријима за финансирање програма и пројеката за побољшање положаја младих и 
унапређење и развој омладинског организовања („Службени гласник Републике Српске“, 
број 104/12), и чланом 2. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте 
који се финасирају или суфинансирају средствима буџета Републике 
Српске,Министарство породице, омладине и спорта је расписало Конкурс за 
(су)финансирањe омладинских програма и пројеката. 
 
 

1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ: 
 
На Конкурс се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и 

републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински 
регистар који води ово министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском 
организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и 
Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, 
број 45/12). 

 
Основни услови за  учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских 

програма и пројеката: 
1. да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици 

Српској, 
2. да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене 

обавезе према Министарству, 
3. да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или 

јединицу локалне самоуправе, 
4. да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и 

активностима Омладинске политике Републике Српске, 
5. да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности 

и/или као крајње кориснике, 
6. да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област 

дефинисану у конкурсу и 
7. да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања 

Конкурса. 
 
 

2. НАМЈЕНА И ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА: 
 
Укупан износ средстава која ће бити додијељена по конкурсу за (су)финансирање 

омладинских програма и пројеката је 130.000,00 КМ. Максималан износ појединачних 
средстава која се додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских 
организација и организација за младе је 3.000,00 КМ, а републичких омладинских 
организација је 10.000,00 КМ. 

 
Тематске области на које приједлози програма/ пројекта требају да се односе 

су:  
1. развој компетенција неопходних за развој личних потенцијала, активно 

учешће у друштву и бољу запошљивост младих, 
2. побољшање положаја младих у руралним срединама – омладински рад, 

слободно вријеме и партиципација младих у друштву, 



3. континуирани програми и активности засновани на методама и принципима 
неформалног образовања, 

4. међународна сарадња – одржива сарадња са младима и омладинским 
организацијама у региону, 

5. слободно вријеме, партиципација младих у друштву и мобилност младих, 
6. побољшање положаја друштвено осјетљивих категорија младих и 
7. промоција људских права и утицај на смањење говора мржње. 

 
 
3. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА: 
 

- Износ тражених средстава од стране Министарства породице, омладине и спорта не 
смије бити већи од 3.000,00 КМ за (су)финансирање програма и пројеката 
омладинских организација и организација за младе и 10.000,00 КМ за 
(су)финансирање програма и пројеката републичких омладинских организација. 

- Приједлог буџета треба јасно подржати активности које су описане у пријавном 
формулару. 

- У дијелу „Директни трошкови“ планиране трошкове је потребно повезати са 
активностима које су описане у пријавном формулару уз прецизно навођење износа 
средстава за сваку ставку. 

- Дио „Оперативни пројектни трошкови“ се попуњава за све оне ставке које се не могу 
директно повезати са програмским/ пројектним активностима. 

- Оперативни трошкови (кирија, струја, телефон, интернет, канцеларијски материјал) 
не смију износити више од 10% укупног буџета пројекта. 

- Хонорари за организаторе не смију износити више од 5% укупног буџета пројекта. У 
ово не спадају трошкови за волонтере настали током обављања волонтерских 
активности који су прописани чланом 25. Закона о волонтирању („Службени гласник 
Републике Српске“, број 89/13). 

- Путни трошкови морају бити планирани на тај начин да учесници у програму/ 
пројекту и организатори користе јавни транспорт када је то могуће. 

- Потребно је прецизно навести о томе у ком износу ће планирани трошкови бити 
финансирани из других извора и у оквиру других пројеката. 

- Пројекат који подносилац аплицира не може бити финансиран од стране више 
министарстава Владе Републике Српске. 
 

Недозвољени трошкови: 
 

- забава (нпр. банкети, церемоније додјеле награда, карте за представе и спортске 
догађаје и алкохолна пића), 

- трошкови за кориштење такси превоза и превоза аутомобилом (уколико то 
специфичност пројектних активности или здравствено стање лица укључених у 
пројектне активности не захтијева), 

- куповина или штампање промотивних материјала којима се нарушава здравље или се 
промовише неприхватљив стил живота, 

- дугови и казне подносиоца пријаве, 
- сви трошкови који су у вези куповине или активности које су нелегалне на основу 

важећих закона, 
- сви трошкови који нису директно повезани са програмом/ пројектом су недозвољени, 
- „разно“ и „непредвиђени трошкови“ нису дозвољене ставке. Сви трошкови морају 

бити детаљно описани у буџету. 
 

Општа упутства о финансијском извјештавању 
 



Предлажемо да се приликом попуњавања приједлога буџета упознате са општим 
упутствима о финансијском извјештавању која су дио Образца за наративни и 
финансијски извјештај о реализацији пројекта који можете пронаћи на web страници 
www.vladars.net  министарства  Министарство породице, омладине и спорта  
Образци: 
 
- За сваки појединачни трошак је неопходно попунити образац за правдање трошкова 

и уз њега приложити одговарајућу књиговодствену документацију (извод из банке, 
фактура, дневник благајне, уговор, уплатница, рачун и слично); 

- фискалне рачуне обавезно копирати и повезати са фактурама на начин да се може 
видјети врста добра или услуге која се плаћа; 

- потребно је доставити и посебан доказ да је са банковног рачуна извршено плаћање 
са обиљеженим износима и бројем фактуре по којој је плаћање извршено;  

- уколико се користи готовина, у складу са Уредбом о условима и начину плаћања 
готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/12 и 10/14), а у 
ситуацијама када је немогуће реализовати финансијске обавезе на други начин, 
обавезна је документација која се односи на коришћење средстава у готовини (извод, 
дневник благајне са документацијом на основу којих се исплаћује готовина и др.); 

- одговарајући обрасци о плаћеним порезима и доприносима;  
- путни трошкови се правдају картама за јавни превоз и фискалним рачунима, а као 

доказ о исплати путних трошкова прилаже се дневник благајне или извод из банке. 
трошкови настали употребом личног аутомобила или таксија нису дозвољени; 

- уколико су у питању документи који могу да изблиједе, обавезно их благовремено 
копирати да би се износи и намјена јасно видјели и разумјели; 

- Министарству се достављају копије поменуте документације, док се оригинали чувају 
у складу са прописима; 

- сваки документ и страна овог извјештаја мора да садржи потпис овлашћеног лица 
овјерен печатом; 

- у дијелу Напомена Обрасца за правдање трошкова, а уз документацију која се односи 
на правдање административних трошкова уколико су исти финансирани из буџета 
(нпр. закуп просторија, трошкови телефона, интернета, струје и сл.) потребно је 
доставити и информацију о томе у ком проценту су поменути трошкови финансирани 
из других извора и у оквиру других пројеката  (потребно је навести и донатора и 
назив пројекта). 

 
 

4.  ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ПРИЈАВА: 
 
Посебни критеријуми на основу којих ће се вршити избор програма/ пројекта: 
 
а) да се приједлози односе на једну или више тематских области утврђених овим 
конкурсом, 
б) број партнерских организација које учествују у реализацији програма/ 
пројекта, 
в) подржаност програма/ пројекта од стране других извора финансирања, 
г) промовисање и развој волонтеризма, 
д) иновативност програма/ пројекта. 
 
Комисија за утврђивање приједлога омладинских програма и пројекта за 

финансирање из Буџета Ресора за омладину по конкурсу за 2015. годину ће разматрати 
пристигле пријаве у складу са Поступком и критеријумима за оцјену пријава наведеним у 
Смјерницама за подношење приједлога програма и пројекта. Комисија ће након 
разматрања пристиглих пријава доставити министрици приједлог омладинских 
програма и пројекта за (су)финансирање од стране министарства. Министрица доноси 

http://www.vladars.net/


коначну Одлуку о омладинским програмима и пројектима који ће се, на основу овог 
конкурса, (су)финансирати од стране Министарства.  
 

Комисија за утврђивање приједлога омладинских програма и пројекта ће 
утврдити сљедеће: 

 
1. Испуњење административних услова 

 Пријавни образци комплетно попуњени у складу са Смјерницама за подношење 
приједлога програма и пројекта; 

 Комплетна документација достављена у року на адресу Министарства; 
2. Испуњење услова који се тичу подносиоца пријаве  

 Потврда да апликант испуњава услове наведене у конкурсу.  
3. Процјена квалитета програма/ пројекта и финансијска евалуација 

 Процјена квалитета програма/ пројекта, укључујући и предложени буџет, биће 
извршена у складу са критеријумима утврђеним у табели за евалуацију. 

 
Систем бодовања: 
 
Комисија за утврђивање приједлога омладинских програма и пројекта ће 

бодовати програме/ пројекте на основу образца за оцјењивање. За оцјену програма/ 
пројекта према критеријима користи се скала од 0 до 5 бодова за сваки критериј 
појединачно. Коначна оцјена сваког појединачног пројекта представља збир 
појединачног бодовања. Приоритет при одобравању средстава имаће програми/ 
пројекти са највише бодова. 

 
Комисија ће након разматрања пристиглих пријава доставити министрици 

приједлог омладинских програма и пројеката за (су)финансирање од стране 
Министарства. Министрица доноси коначну Одлуку о омладинским програмима и 
пројектима који ће се, на основу овог конкурса, (су)финансирати од стране 
Министарства. Подносиоци пријава чији ће програми и пројекти бити финансијски 
подржани по овом конкурсу, потписаће са Министарством уговор о (су)финансирању, 
којим се регулишу међусобна права и обавезе.  



 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ - ПОПУЊАВА КОМИСИЈА 
 

Назив пројекта  
 

Административни број  

Јесу ли задовољени елиминаторни 
критерији 

ДА   /   НЕ 

 
Општи критерији 

КРИТЕРИЈИ 1 2 3 4 5 ЗБИР 
1. Начин на који је пројекат укључен или 
наслоњен на Омладинску политику Републике 
Српске, односно на који начин доприноси 
реализацији одређене активности 

      

2. Које ефекте ће имати по заједницу која 
услуга, односно јавно добро ће остати 
заједници након завршетка пројекта и да ли ће 
добробити/бенефити за заједницу који 
настану из тог пројекта бити трајни и на који 
начин 

      

3. Број људи који ће имати користи од датог 
пројекта 

      

4. Усмјереност пројекта на циљне групе (особе 
са инвалидитетом, социјално угрожене особе, 
маргинализоване групе и сл.)  

      

5. Да ли је буџет реалан и у складу са 
активностима 

      

6. Остваривост планираних резултата и 
мјерљивост индикатора 

      

7. Развојна, институционална и финансијска 
одрживост пројекта 

      

Укупан број бодова за опште критерије       
 
Посебни критерији 

КРИТЕРИЈИ 1 2 3 4 5 ЗБИР 
1. да се приједлози односе на једну или 
више тематских области утврђених овим 
конкурсом. 

      

2. број партнерских организација које 
учествују у реализацији програма/ 
пројеката 

      

3. подржаност програма/ пројеката од 
стране других извора финансирања 

      

4. промовисање и развој волонтеризма 
 

      

5. иновативност програма/ пројеката 
 

      

 
Укупан број бодова за посебне критерије 

 
 
 

    



 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА 

      

 
 
 
 

Пројекат ЈЕСТЕ – НИЈЕ подржан 
 

ДА   /   НЕ 

Образложење комисије: 
 
 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЈЕНУ И ИЗБОР: 
 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
4. _________________________ 
5. _________________________ 

 



 

 
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА: 
 
Образци за пријаву и Смјернице за подношење приједлога програма и 

пројеката могу се преузети на web страници Владе Републике Српске (www.vladars.net  
министарства  Министарство породице, омладине и спорта  Конкурс за 
(су)финансирањe омладинских програма и пројеката. 

 
На конкурс се доставља сљедећа документација у складу са Смјерницама за 

подношење приједлога програма и пројеката: 
 

1. Попуњен пријавни образац -Прилог 1, 
2. Образац за буџет - Прилог 2, 
3. Задњи биланс стања и биланс успјеха који је поднесен АПИФ-у, 
4. Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке) и 
5. Увјерење о измиреним порезима и доприносима за запослене (уколико има 

запослене). 
 
Комплетну документацију потребно је доставити најкасније до 17. новембра 

2015. године поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, 
омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за 
(су)финансирање омладинских програма и пројеката“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Документацију је потребно доставити и у електронској 
форми на e-mail: s.ugren@mpos.vladars.net.   

 
Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојне и тачне 

податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је 
подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке, његова пријава се неће 
узимати у разматрање.  

Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима из 
Буџета за 2015. годину Министарства породице, омладине и спорта. Министарство 
породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу 
висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2015. години, као и 
у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2015. годину. 

Конкурс се објављује у најмање једном штампаном медију доступном на 
територији Републике Српске, као и на интернет страници Министарства породице, 
омладине и спорта (www.vladars.net  Министарство породицe, омладинe и спортa  
Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“). Све додатне 
информације о овом конкурсу можете добити на телефон: 051/338-912 (контакт особа: 
Саша Угрен, виши стручни сарадник). 
 

6. РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 
 
Списак омладинских програма и пројекта који буду изабрани по овом Конкурсу, 

објавиће се на web страници www.vladars.net  министарства  Министарство 
породице, омладине и спорта.   
 

http://www.vladars.net/
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