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ЈАВНИ ПОЗИВ
За додјелу гранта подршке НВО из буџета општине Милићи по пројектима

Милићи : 25.05.2017 године

1. Информације о Јавном позиву
1.1. Увод
Општина Милићи (у даљем тексту општина ) у буџету за 2017. годину обезбиједила је средстава у
износу од 40.000,00 КМ за подршку НВО по пројектима . У складу са Правилником о критеријима,
условима и поступку расподјеле средстава из буџета општине Милићи удружењима грађана и
невладином сектору 50 % (20.000,00 КМ) ће бити путем Јавног позива у виду гранта додјељено
НВО сектору . Средства ће бити намјењена за финансирање и суфинансирање пројеката НВО са
циљем подршке развоју НВО сектора, подизању капацитета организација, друштвено корисног
ангажмана организација . Реализација средства путем јавног позива допринјеће већој
транспарентности у трошењу буџетских средстава намјењених НВО сектору .
1.2. Области дјеловања-пројеката који могу имати финансијску подршку
-

Помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, дјеце и омладине, старих
особа, инвалида,жена , породица незапослених, избјеглица;
Афирмишу културне потенцијале општине, иницијативе и активности у циљу подизања
урбане културе;
Афирмишу и помажу заштиту животне средине и подижу ниво еколошке структуре;
Афирмишу развој села и очување традиције и обичаја;
Ангажују већи број волонтера,
Помажу рјешавање потреба грађана на социјалном и образовном плану;
Афирмишу јавност рада и помажу у процесу транформисања локалне самоуправе у
савремени сервис за пружање услуга грађанима.
Доприносе бољем развојном амбијенту, повећању запослености и повећању прихода
становништа .
Дјелују превентивно у циљу спречавања мржње и сукоба проузрокованих или подстицаних
из предрасуда и стереотипа

2. Услови и критерији
2.1. Услови које организације морају испунити да би имале право учешћа на Јавном позиву
а) да су основане и регистроване у БиХ
б) да пројектне активности које се проводе, реализују се на подручју општине Милићи
в) да су пројектне активности намјењене грађанима општине Милићи
г) да се пројектне акитвности односе на области дјеловања која се могу финансирати ускладу са
Јавним позивом
д) да организације не обављају било какву активност у име политичке партије
ђ) да су организације које су од општине Милићи добили финансијска средства по предходном
јавном позиву или пројектима испуниле обавезу подношење извјештаја о утрошку средстава уз
финансијску документацију, те да им је извјештај позитивно оцијењен .
е) пријава НВО ће се одбацити ако се по прдходном одобрењу средстава није могла извршити
контрола реализације активности које су финансиране-суфинансиране средствима општине
2.2. Критерији за одабир пројеката
а) Критерији на основу којих ће пројекти добијати бодове су :
(1) Релевантност пројекта, (пројектом се мора показати да се доприноси постизању резултата у
областима дефинисаним под 1.2. овог Јавног позива - максимално до 5 поена
(2) Волонтеризам (већи број поена добиће пројекти који подстичу волонтеризам и ангажују већи
број волонтера. Пројекат који не укључује волонтере неће добити поене по овном критерију, 1 бод

добиће пројекти који укључују до 5 волонтера, 2 бода до 10, 3 бода до 15, 4 бода до 20 и 5 бодова
преко 20 волонтера )
(3) Сарадња организација (додатних 5 поена додјелиће се пројекту у којем наступају у партнерству
НВО са другим организацијама или установама )
(4) Одрживост пројекта (додатни поени додијелиће се пројектима који ће бити одрживи по
завршетку пројектних активности. Уколико се пројектом докаже јасна одрживост након завршетка
активности у пројекту, Сваки члан може пројекату додјелити оцјену од 3-5 а пројекат ће добити
средњу вриједност добијених поена.)
(5) Социјално одговорни пројекти (додатне поене добиће пројекти који пружају подршку лицима или
рањивим групама (слаба и изнемогла лица, лица са посебним потрбама, сиромашни, млади,
незапослени...) . Пројекти који не третирају ова лица или групе неће добити поене по овом
критерију, 1 поед добиће пројекат који директно помогне до 5 особа, 2 поена добиће пројекат који
директно помогне од 6-10 одоба, 3 поена добиће пројекат који директно помогне 11-15 особа, 4
поена добиће пројекат који дирекно помогне 16-20 особа и 5 поена добиће пројекат који директно
помогне преко 20 особа )
(6) Већи број корисника пројекта (пројекат који третира до 5 особа неће добити поене по овом
критерију , пројекат који тертира од 6-10 особа из заједнице добиће 1 бод, пројекат који третира од
11-20 особа из заједнице добија 3 бода, пројекат који третира од 21-50 особа 4 бода и пројекат који
има општу друштвену корист и третира преко 50 особа из заједнице (директно и индиректно)
добиће 5 поена по овом критерију )
(7) Суфинансирање пројеката (додатних 5 поена добиће пројкти који обезбјеђују увећање
средстава путем суфинансирање било личног било другог донатора)
(8) Пројекти који доприносе запошљавању или повећању прихода становништва (додатних 5 поена
добиће пројекти који доприносе запошљавању или повећању прихода становништва)
б) Елиминаторни критерији:
1. Непотпуна и нетачна документација (пријава),
2. Максималан износ тражених средстава по једном пројекту већи од утврђеног,
3. Пројекат одражава озбиљно незнање,
4. Пројекту недостаје јасан приказ резултата,
5. Пројекту недостају кључне информације,
6. Активности предвиђене пројектом већ постоје.
7. Неблаговремена пријава
8. Пројекат није испуњен у траженој форми предоченој овим Јавним позивом
2.3. Вриједност по појединачном пројекту која може бити финансирана од стране општине
Максимална вриједност са којом се пројекат може подржати од стране општине износи 5.000,00 КМ.
Наведени лимит односи се и на финансирање и на суфинансирање појединачних пројеката . На
основу процјене коштања предложених активности представници општине могу преговарати са
апликантом о средствима потребним за реализацију прије закључења уговора .
(1) Одобрена средства општине користе се искључиво за реализацију одобрених пројектних
активности.
(2) Највише 15% одобрених средстава могу се користити за исплату накнада за реализацију
пројекта пројектном особљу и административних трошкова .
(3) Исплата одобрених средстава вршиће се у складу са динамичким планом исплате предложеним
од стане носиоца и буџетским приливом средстава .
(4) Одобреним средствима не могу се финансирати : куповина некретнина, покривање дефицита,
даривање капитала као ни ретроактивно финансирање пројеката који се проводе или су раније
окончани.
(5) Уговором дозначена средства исплаћиваће се искључиво на рачун удружења у предвиђеним
траншама а у складу са динамичким планом реализације пројекта .
(6) Једна организација може аплицирати и више пројеката али подршку може добити само један
пројекат

2.4. Рок за доставу пријава приједлога пројеката
Рок за доставу пријава је 30 дана од дана објаве позива . Позиви се достављају у запечаћеној
коверти у виду једног оригинала и једне копије у електронском облику (ЦД,ДВД,флеш меморија ...)
на протокол општине Милићи сваким радним даном до 15:00 часова . Уколико тридесети дан од
објаве позива пада у нерадни дан рок за доставу појериће се на први радни дан . Не благовремено
достављене и непотпуне пријаве ће се одбацити .
2.5. Трајање пројекта
Пројекат треба да траје највише годину дана од дана закључења уговора о финансирању .

2.6. Потребна документација
Приликом пријаве на јавни позив потребно је доставити следећу документацију :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Попуњен и потписан образац за пријаву пројектног приједлога (Образац дат у прилогу
јавног позива)
Рјешење о регистрацији (овјерена фотокопија)
Потписана изјава или споразум о партнерству уколико двије или више организација
партнерски подносе пројектну апликацију
Копија жиро рачуна организације на који ће се уплатити средства
ЈИБ организације/удружења (овјерена копија )
Статут организације/удружења (копија документа)
Уколико се пројекат суфинансира релевантан доказ (уговор, писмо намјере...) да је пројекат
подржан или ће бити подржан од стране другог донатора .

3. Оцјена пројектних приједлога
Оцјену приспјелих пријава које испуњавају формално-правне услове конурса вршиће комисија коју
својим рјешењем именује Начелник општине Милићи .
Комисија садржи три члана од којих су два из општинске управе а трећи члан је представник НВО
сектора који има свог замјенског члана .
Представник НВО не може бодовати пројекат своје организације већ то ради замјенски члан .
Сваки од чланова комисјие засебно будује пројекат на основу дефинисаних критерија јавним
позивом скалом од 0-5 .
Израчинавање просјечне оцјене по сваком од критерија и укупан број поена који осваја пројекат
врши службеник за НВО .
Комисија на основу добијених резултата сачињава извјештај и ранг листу пројектних приједлога
која садржи назив пројекта имеорганизације укупно освојен број поена .
Крајњи рок за доставу ранг листе од стране комисије је 30 дана од дана затварања јавног позива
Начелник општине доноси коначну одлуку о избору и закључује уговор о финансирању или
суфинансирању пројеката .
Подршку за финансирање добиће пројекти који освоје минимум 20 од могућих 40 поена. Подршку
ће добити пројекти који имају највећи број освојених поена . У случају већег броја пројеката са
истим бројем бодова предност ће имати пројекти који укључују већи број корисника и имају
изражену општу друштвену корист .

4. Извјештавање
Носилац пројекта доставља наративни и финансијски извјештај на прописаном обрасцу по
завршетку пројекта .
На захтјев службеника који врши надзор Носилац је дужан поднијети извјештај за тражени период у
току трајања пројекта .
Крајњи рок за подношење извјештаја је један мјесец по завршетку пројекта .

Начелник општине
Момир Лазаревић
____________________

