П РА В И Л Н И К
О ЈАВНОМ ПОЗИВУ, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОЦЈЕЊИВАЊА
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА/НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КОЈИ ЋЕ
СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

ПРАВИЛНИК
О ЈАВНОМ ПОЗИВУ, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОЦЈЕЊИВАЊА
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА/НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КОЈИ
ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 64. Статута општине Мркоњић Град („Службени
гласник општине Мркоњић Град” бр. 5/14, Начелник општине Мркоњић Град, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о Јавном позиву, критеријумима и начину оцјењивања пројеката удружења
грађана/невладиних организација, који ће се суфинансирати из буџета
општине Мркоњић Град
Члан 1.
Овим правилником, прописује се садржај, поступак јавног позива, критеријуми и начин
оцјењивања, као и праћење реализације пројеката удружења грађана / невладиних
организација, који ће се суфинансирати из буџета општине Мркоњић Град .
Члан 2.
На Јавни позив, могу се пријавити удружења грађана/невладине организације која дјелују
у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 52/01 и 42/05) и која:
а) имају правни субјективитет (регистровани су), сједиште и адресу на подручју општине
Мркоњић Град,
б) имају правни субјективитет (регистровани су), а немају сједиште и адресу на подручју
општине Мркоњић Град, али су, у складу са Законом о удружењима и фондацијама
Републике Српске и Статутом удружења, основале организациони облик дјеловања на
подручју града.

1. Садржај јавног позива
Члан 3.
(1) Јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана/невладиних организација за
суфинансирање из буџета општине Мркоњић Град (у даљем тексту: Јавни позив)
расписује Начелник општине Мркоњић Град.
(2) Јавни позив садржи:
а) назив органа који расписује Јавни позив,

б) учеснике позива,
в) рокове за достављање документације - који не могу бити краћи од 30 дана од дана
објаве Јавног позива,
г) доступност образаца-са упутствима за пријаву пројеката,
д) начин испуњавања образаца-у електронској форми,
ђ) териториј на којем се пројекти морају проводити,
е) приоритетне области на које се позив односи,
ж) број пројеката које удружење може кандидовати,
з) период реализације проjеката,
и) висина средстава која се додијељују по пројекту,
ј) назив тијела за оцјењивање пројектних приједлога,
к) рокове и начине објављивања резултата проведеног јавног позива.
2. Поступак Јавног позива
Члан 4.
1.) .Јавни позив објављује се на web-страници општине Мркоњић Град
www.mrkonjic-grad.rs.ba и Огласној табли општине М. Град.

(2) Обрасци са упутствима за пријаву пројектних приједлога постављају се на интернет
страници општине Мркоњић Град, a удружења грађана/невладине организације ( у даљем
тексту: удружењa) их могу преузети и у просторијама Административне службе општине
Мркоњић Град.
(3) Пројекти се пријављују путем обрасца МГ О 4.2.392 - Пријава за учешће у Јавном
позиву за предлагање пројеката.
(4) Приједлог пројекта се израђује искључиво у форми, на начин и према упутствима
објављеним на web-страници општине Мркоњић Град -уз Јавни позив.
(5) Приjедлог пројекта из става 4. садржи сљедеће прилоге:
а) Преглед буџета, и план потрошње (Прилог број 1),
б) Логички оквир рада (Прилoг број 2),
в) План активности и промоциjе (Прилог број 3),
г) Административни подаци о подносиоцу приједлога пројекта (Прилог број 4),
д) Финансиjска идентификациона форма (Прилог број 5),

ђ) Изjава (Прилог број 6),
е) Списак документације за провjеру (Прилог број 7).
(6) Удружења која се пријављују на Јавни позив дужна су, поред попуњених образаца
МГ О 4.2.392 и Приједлога пројекта са прилозима, доставити додатну документац
и то:
а) Рјешење о упису у јединствени регистар код Основног суда у Бањој Луци (за
носиоца приједлога пројекта и евентуалне партнере),
б) Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ),
в) Статут удружења (подносиоца пројекта и партнера),
г) Финансијски извјештај за протеклу годину (биланс стања и биланс успјеха овјерен
од стране надлежне агенције за финансијско пословање и од лиценцираног и овлаштеног
књиговође), осим ако је удружење регистровано у години објављивања јавног позива,
д) Наративни извјештај за претходну годину, осим ако је удружење регистровано
у години објављивања јавног позива,
ђ) План рада за текућу годину,
е) други дoкумeнти кojи мoгу бити рeлeвaнтни.
Члан 5.
(1) Свако удружење може предати више од један приједлог пројекта, али се у том случају
предају одвојени пријавни обрасци: МГ О 4.2.392
(2) Комплетна документација се предаје у затвореној коверти, лично, у Шалтер сали
шалтер 2- Општине Мркоњић Град, или поштом. Адреса: Трг Краља Петра 1
Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град.
(3) Општина Мркоњић Град , током трајања Јавног позива, осигурава консултације у вези
са испуњавањем образаца за учешће.
Члан 6.
(1) Резултати Јавног позива објављују се на web-страници општине Мркоњић Град у року
од 30 дана од дана затварања Јавног позива, и достављају се свим пријављеним
субјектима.
(2) Општина Мркоњић Град ће, са удружењима којима се одобри финансијска подршка,
потписати Уговор-којим ће, између осталих обавеза, бити предвиђена и динамика исплате
средстава.
(3) Одредбе овог правилника-примјењиваће се на пројекте удружења који се реализују из
приоритетних области, које ће дефинисати Одјељење за друштвене дјелатности, а у складу
са развоjним документима значајним за локалну заједницу.

Члан 7.
(1) Обављање административно – техничких и других послова у вези са прија-вом
пројекта, осигурава Одјељење за друштвене дјелатности Административне службе
општине Мркоњић Град.
(2) Комисија за оцјену и избор пројеката удружења грађана/невладиних организација за
суфинансирање из буџета општине (у даљем тексту: Комисија), на сједници утврђује:
а) доспјеће пројектне документације - у складу са Јавним позивом,
б) комплетност и испуњеност образаца МГ О 4.2.392 - Пријаве за учешће у Јавном позиву
за предлагање пројеката, Приједлога пројекта са прилозима и пратеће документације.
(3) Уколико нису испуњени услови из става 2. овог члана, пројекат и пројектна
документација не упућује се у даљи поступак оцјењивања.
Члан 8.
Неће се суфинансирати пројекти удружења:
а) која нису извршила своје обавезе из раније одобрених пројеката, суфинансираних из
буџета општине Мркоњић Град.
б) који се искључиво односе на једнократне манифестације, осим у случајевима када су
оне дио трајнијег и свеобухватнијег пројекта;
в) који се односе на повремене конференције ( осим ако су неопходне за успјешну
имплементацију пројекта);
г) који се односе на финaнсирaњe редовних активности пoднoсиoцa приједлога или
њихoвих пaртнeрa;
д) који се искључиво темеље на инвестиционим улагањима, изградњи или адаптацији
капиталних објеката, или на куповини опреме осим ако је неопходна за успјешну
имплементацију пројекта, а чија вриједност прелази 10% од укупно тражених средстава;
ђ) којима је предвиђени дио административних трошкова (људски ресурси,
путовања/превоз, канцеларијски трошкови), већи од 20% од укупних трошкова пројекта;
е) која представљају индивидуална спонзорства / стипендије за студије, или за
учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, тренинг
курсевима;
ж) који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима;
з) који су усмјерени према политичким активностима;

и) који су намијењени за искључиву добит појединца;
ј) који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни.
Члан 9.
Ограничења у кориштењу финансијских средстава односе се на:
а) Трошкове путовања: одобрава се кориштење воза (2 класа) и аутобуса у земљи, те
авиона - у економској класи, са иностранством - ако је у пројекту предвиђена међународна
сарадња. Не одобравају се трошкови превоза таксијем, као ни кориштење приватног
аутомобила - у службене сврхе.
Изузетци од овог правила могу бити - уколико постоји неприступачност одређених
подручја, учесталост активности које су везане за пројекат, превоз опреме за потребе
активности и сл.), што је потребно посебно образложити и дефинисати у спецификацији
трошкова;
б) Висину дневнице,
в) Неће се плаћати режијски трошкови (потрошња електричне енергије, воде, комуналија,
фиксних и мобилних телефона и сл.) - који гласе на име физичке особе, уколико није
приложен уговор о изнајмљивању за одређени простор.
г) Трошкове хране и пића, репрезентације.
д) Уговор о изнајмљивању приватног простора не може бити склопљен са особама које
обављају одређене функције у управљању удружењем, или су у родбинским односима;
ђ) Удружење, корисник одобрених финансијских средстава из буџета општине , може, без
посебног одобрења општине, за трошкове пројектних активности-пренамијенити
максимално 10% од укупно одобреног износа трошкова, а за износ преко 10 %, дужна је
тражити одобрење општине .
3. Критеријуми и начин оцјењивања пројеката
Члан 10.
Пројекте који су задовољили административно - техничке услове, услове из члана 8, а у
складу са чланом 9. овог Правилника, у даљем поступку - оцјењује Комисија.
Члан 11.
(1) Комисија је радно тијело које именује Начелник општине, својим рјешењем. Комисију
чине: два представника нво-сектора и другим удружењима грађана Скупштине општине,
два представника Одјељења за друштвене дјелатости, и један представник цивилног
сектора.
(2) Рад Комисије је волонтерски-за све чланове.

(3) У случају када се дио Јавног позива односи на област која није у надлежости Одјељења
за друштвене дјелатности, за члана Комисије именује се представник ресорног одјељења
Административне службе општине, за област која је предмет јавног позива.
(4) У случају сукоба интереса-који доводи у питање објективност и непристрасност члана
Комисије, члан Комисије ће бити искључен из разматрања и гласања - у предмету који
може представљати сукоб интереса.
Члан 12.
(1) Комисију, Рјешењем, именује Начелник општине на одређени период.
(2) Комисија вреднује приједлоге пројеката - према критеријумима, са припадајућим
бројем бодова:
а) Финансијски и оперативни капацитет
1) Да ли подносилац пројекта и партнери имају довољно искуства у управљању
пројектима- број бодова 1-5;
2) Да ли подносилац пројекта и партнери имају довољне стручне капацитете (посебно
познавање питања на које се пројекат односи) - број бодова 1-5;
3) Да ли подносилац пројекта и партнери имају довољне управљачке капацитете
(укључујући особље, опрему и способност за управљање буџетом пројекта) - број бодова
1-5;
б) Релевантност
1) Кoликo je прojeкат рeлeвaнтaн - у oднoсу нa циљ, jeдaн или вишe приoритeтa jaвнoг
пoзива - број бодова 1-5;
2) Колико су укључени у пројекат јасно дефинисани и стратешки одабрани (посредници,
крајњи корисници, циљне групе) - број бодова 1-5;
3) Да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и да ли им
пројекат прилази на прави начин- број бодова 1-5;
4) Да ли пројекат посједује додатне квалитете, као што су иновативан приступ и модели
добре праксе - број бодова 1-5;
5) Дa ли приjeдлoг зaгoвaрa мoдeл пoлитикe - бaзирaн нa прaвимa, и дa ли тo имa утицaja
нa пoдрeђeнe групe - број бодова 1-5;
в) Методологија
1) Да ли су план активности и предложене активности одговарајуће, практичне и
досљедне циљевима и очекиваним резултатима - број бодова 1-5;
2) Колико је досљедан цјелокупан опис пројекта (а нарочито - да ли одражава анализу
уочених проблема, могуће спољне факторе, и да ли је пројектом предвиђена евалуација) број бодова 1-5;

3) Да ли је ниво укључености и ангажовање партнера у реализацији пројекта
задовољавајући - број бодова 1-5 (уколико нема партнера, оцјена ће бити 1);
4) Да ли пројекат садржи објективно мјерљиве индикаторе резултата активности - број
бодова 1-5;
г) Одрживост
1) Да ли ће активности, предвиђене пројектом, имати конкретан утицај на циљне групе број бодова 1-5;
2) Да ли ће пројекат имати вишеструки утицај (укључујући могућност примјене на друге
циљне групе, или имплементацију у другим срединама, и/или продужавање ефеката
активности, као и размјене информација о искуствима са пројекта) – број бодова 1-5;
3) Да ли су очекивани резултати предложених активности институционално одрживи ( да
ли су структуре- које омогућавају да се активности реализују на пројекту одрживе и по
завршетку пројекта, и да ли ће постојати локално „власништво" над резултатима пројекта)
- број бодова 1-5;
4) Да ли су очекивани резултати предложених активности одрживи? (какав ће бити
структурални утицај проведеих активости - нпр - да ли ће доћи до побољшања правне
регулативе, метода и правила понашања) - број бодова 1-5;
5) Да ли је вјероватно да ће очекивани дугорочни резултати имати утицаја на локалне
економске услове и/или квалитет живота у циљним подручјима-број бодова 1-5;
д) Буџет и рационалност трошкова
1) Да ли је однос између процијењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући
- број бодова 1-5;
2) Да ли су предложени трошкови неопходни за имплементацију пројекта - број бодова 15;
3) Да ли је буџет јасан, да ли укључује и наративни дио ( оправдана потреба за техничку
опрему), и да ли је задовољен принцип - према којем административни трошкови (људски
ресурси, путовања/превоз иканцеларијски трошкови) не прелазе 20% укупних трошкова?број бодова 1-5.
Члан 13.
(1) Сваки елемент из члана 12. овог Правилника оцјењују појединачно чланови Комисије на прописаном Обрасцу за оцјењивање приједлога пројеката, са системом бодовања ( П-1).
(2) Оцјена приједлога пројекта је просјек броја бодова који су појединачно додијелили
чланови Комисије.
Члан 14.

(1) Оцијењене пројекте удружења - са приказом укупног броја бодова, Комисија доставља
Одјељењу за друштвене дјелатности, које израђује приједлог Одлуке о суфинансирању
пројеката удружења грађана/невладиних организација из буџета општине, те је просљеђује
Начелнику општине, на доношење.
(2) Одлука из предходног става, са табеларним приказом свих удружења, објављује се на:
www., www.mrkonjic-grad.rs.ba и доставља свим учесницима јавног позива.
Члан 15.
(1) Удружење или организациони облик удружења - којем је одобрено суфинансирање из
буџета општине, дужно је - Одјељењу за друштвене дјелатности, доставити наративни и
финансијски завршни извјештај, односно периодични извјештај, у зависности од
временског трајања пројекта и висини додијељених средстава.
(2) Рокови за доставу извјештаја - утврђују се уговором или у посебним случајевима, у
року који може да одреди Одјељење за друштвене дјелатности.
4. Праћење реализације пројеката
Члан 16.
(1) Праћење реализације пројеката врши Тим за праћење реализације пројеката који
именује Начелник општине.
(2) Тим чине два представника Одјељења за друштвене дјелатности: самостални стручни
сарадник за удружења грађана и самостални стручни сарадник - за област у оквиру које се
реализује одабрани пројекат.
(3) У случају када се пројекат односи на област која није у надлежости Одјељења за
друштвене дјелатности, за члана Тима, именује се представник ресорног одјељења
Административне службе општине - за област којој припада пројекат.
(4) Праћење се заснива на информацијама добијеним путем наративнх и финансијских
извјештаја, те са посјета на терену.
(5) Тим ће - у сврху сврси сходнијег праћења реализације пројеката донијети План за
праћење реализације пројеката, у којем ће се детаљно описати сви кораци који се
предузимају приликом праћења реализације пројеката удружења грађана.
Члан 17.
Образац „П-1“ из члана 13 - налази се у прилогу овог правилника и чини његов саставни
дио.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић

Мркоњић Град, јун 2015. године

П РА В И Л Н И К
О ЈАВНОМ ПОЗИВУ, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОЦЈЕЊИВАЊА
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА/НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КОЈИ ЋЕ
СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

