
BOSNA I HERCEGOVINA 
 
 
 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 
             Ministry for human rights and refugees 

 

Sarajevo, Trg BiH 1, Tel./Fax: 033/206-140, 206-273 

На основу члана 61. Закона о управи Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 

и 102/09), члана 12. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 

6/13 и 19/16), Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне 

и Херцеговине за 2016. годину („Службени гласник БиХ“, бр. 101/15), Смјерница о поступку 

додјеле грант средстава Министарства за људска права и избјеглице БиХ, бр. 01-16-1-538/16 од 

23. 2. 2016. године и Одлуке Савјета министара Босне и Херцеговине о критеријима за додјелу 

средстава из „Гранта за помоћ невладиним организацијама које се баве питањима расељених 

лица, повратника и избјеглица“, донесене на 65. сједници Савјета министара Босне и 

Херцеговине, одржане 21. 7. 2016. године, Министарство за људска права и избјеглице Босне и 

Херцеговине расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за додјелу помоћи невладиним организацијама које се баве  

питањима расељених лица, повратника и избјеглица 

 

 

I Предмет и циљ Јавног позива 

Предмет Јавног позива је додјела помоћи невладиним организацијама које се баве питањима 

расељених лица, повратника и избјеглица, у циљу давања подршке, развоја партнерства и 

јачања невладиног сектора кроз суфинансирање пројеката из програма рада невладиних 

организација. 

II Расположива средства 

Укупна средства за додјелу помоћи невладиним организацијама износе 100.000,00 КМ. 

Максималан износ средстава за додјелу помоћи по једној невладиној организацији износи 

7.000,00 КМ. 

III Право на подношење пројектних приједлога 

Право на подношење пројектних приједлога имају невладине организације, регистроване са 

сједиштем у Босни и Херцеговини, а које се приоритетно баве питањима расељених лица, 

повратника и избјеглица. 

IV Обавезна пројектна документација и начин доставе 

Пријава на Јавни позив укључује доставу сљедеће документације: 

1. Образац пројектног приједлога (Образац I), 

2. План активности (Образац II), 

3. Буџет пројекта (Образац III), 

4. Логички оквир (Образац IV), 

5. Подаци о подносиоцу пројектног приједлога (Образац V), 

6. Увјерење о пореској регистрацији и ID броју (овјерене копије), 

7. Уговор с банком о отварању трансакцијског рачуна (овјерена копија), 

8. Статут/Одлука о оснивању (овјерена копија), 

9. Рјешење/Увјерење о регистрацији (овјерена копија), 

10. Биланс стања за претходну годину (овјерена копија), 

11. Биланс успјеха за претходну годину (овјерена копија). 

 

Пријава и обрасци морају бити попуњени, потписани и овјерени од стране одговорног лица. 
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Текст Јавног позива, пријава и обрасци су доступни на WEB страници Министарства за људска 

права и избјеглице БиХ (www.mhrr.gov.ba). 

Наведена документација се ковертира и препорученом поштом доставља на адресу: 

Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Сектор за избјеглице, расељена лица, 

реадмисију и стамбену политику, Трг БиХ број 3, 71 000 Сарајево, са назнаком „ЗА 

ЈАВНИ ПОЗИВ – пријава за додјелу помоћи у сврху подршке невладином сектору. Не 

отварај!“. 

На полеђини коверте навести тачан назив и адресу сједишта невладине организације, име и 

презиме одговорног лица и контакт телефон. 

V Рок доставе   

Рок за доставу пријава на Јавни позив је 21 дан од дана објављивања Јавног позива. 

Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће бити предмет 

разматрања. 

VI Процедура 

- Одабир корисника помоћи, односно одабир Пројектних приједлога врши Комисија за 

провођење процедуре о додјели помоћи невладиним организацијама које се баве 

питањима расељених лица, повратника и избјеглица, при Министарству за људска права 

и избјеглице БиХ; 

- Запримљене пријаве по Јавном позиву достављају се техничком секретару Комисије; 

- Комисија отвара и прегледа пријаве у циљу елиминисања непотпуних и 

неблаговремених пријава, након чега приступа процедури евалуације и вредновања 

пројектних приједлога; 

- Након завршене процедуре из претходног става, Комисија сачињава ранг листу 

пројектних приједлога са приједлогом одлуке о додјели грант средстава, и исту доставља 

на сагласност министрици за људска права и избјеглице БиХ; 

- Одлуку о додјели грант средстава доноси Савјет министара Босне и Херцеговине; 

- Министарство за људска права и избјеглице БиХ писменим путем извјештава одабране 

апликанте о додјељеној помоћи; 

- Са субјектима којима су одобрена средства према одлуци Савјета министара Босне и 

Херцеговине, Министарство за људска права и избјеглице БиХ закључује Уговор о 

додјели грант средстава. 

VII Критерији за вредновање поднесених пројектних приједлога по Јавном позиву 

Приликом разматрања поднесених пројектних приједлога на Јавни позив вреднују се сљедећи 

критерији: 

a) Релевантност пројекта; 

b) Квалитет и логика пројекта; 

c) Буџет пројекта; 

d) Административни и финансијски капацитети подносиоца пријаве; 

e) Одрживост пројекта 

 

Све додатне информације, у вези са Јавним позивом, могу се добити на телефон број 033/703-

916. 

 

 

Број: 01-02-2-1241-9/16 

Сарајево, 01.09.2016. године 

           МИНИСТРИЦА 

           Семиха Боровац 

                   

http://www.mhrr.gov.ba/

