
На основу члана 10. став (2) Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 

обавеза Босне и Херцеговине за 2020. годину („Службени гласник БиХ“, број 46/20) и члана 10. и 

15. Одлуке о критеријима  за додјелу грант средстава Министарства за људска права и избјеглице 

Босне и Херцеговине за 2020. годину коју је Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио на 36. 

ванредној сједници одржаној 18.11.2020. године, Министарство за људска права и избјеглице 

Босне и Херцеговине објављује          

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за додјелу Гранта подршке јединицама локалне самоуправе за имплементацију  

Политике о сарадњи са исељеништвом 

 

1. Циљ и намјена Јавног позива 

Циљ додјеле грант средстава је јачање капацитета локалних заједница у развојној сарадњи са 

исељеништвом, пружање квалитетнијих услуга исељеништву на локалном нивоу, кориштење 

потенцијала исељеништва за локални развој, стимулисање локалног економског развоја, сарадња сa 

младим генерацијама у исељеништву, уз активан ангажман исељеништва у реализацији пројектних 

активности. 

Грант средства су намијењена јачању капацитета локалних заједница у развојној сарадњи са 

исељеништвом, кориштењу потенцијала исељеништва за локални развој, стимулисању локалног 

економског развоја, сарадње сa младим генерацијама у исељеништву уз активан ангажман 

исељеништва у реализацији пројектних активности. 

 

Грантом се могу подржати пројекти којима се проводе сљедеће активности:  

a) јачање капацитета јединица локалне самоуправе за сарадњу са исељеништвом, унапређење 

канала комуникације са исељеништвом, пружање квалитетнијих локалних услуга исељеништву, 

информисање и остваривање права исељеништва и слично; 

б) успостављање нових и унапређење постојећих информатичко-комуникацијских и аудио/видео 

рјешења (хардвер и софтвер) који су директно повезани с проведбом пројектних активности (нпр. 

виртуaлни матичар, wеб страница, базе података итд.);  

ц) промоција локалних развојних потенцијала уз учешће исељеништва; 

д) активности које ће допринијети развоју исељеничког туризма (туризма дијаспоре) у локалним 

заједницама, што може укључити посебне туристичке програме који би привукли већи број 

посјета исељеништва, промоцију туристичких потенцијала локалних заједница у исељеништву 

нарочито националних паркова, историјских локација, споменика културе, природних ресурса за 

планинарење, рафтинг и спортско рекреацијски туризам, као и промоцију аутохтоних домаћих 

производа, унапређење туристичке инфраструктуре, промоцију БиХ туризма у иностранству 

путем исељеништва и слично;    

e) развијање интензивније сарадње са младим генерацијама у исељеништву и њиховог везивања за 

мјесто поријекла (учење матерњих језика, едукацијски туризам младих у циљу упознавања земље 

поријекла, студентске праксе младих, волонтирање и слично); 

ф) пренос знања и нових технологија од стране исељеништва у сврху економског развоја и развоја 

људског капитала; 

г) у оквиру пројектних активности, израда и дистрибуција промотивних материјала и друге 

активности на промоцији пројекта одобреног из грант средстава, које не могу износити више од 

10% пројектом планираних финансијских средстава;  

х) aктивности мањег обима на реконструкцији/изградњи јавне инфраструктуре или објеката;  

и) mеђуопштинско/регионално умрежавање и сaрадња.  



Све пројектне активности финансиране Грантом морају бити проведене на територији Босне и 

Херцеговине.  

 

2. Корисници Гранта  
Право на подношење пројектних приједлога за додјелу грант средстава имају искључиво јединице 

локалне самоуправе у Босни и Херцеговини, укључујући и Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, 

као и више јединица локалне самоуправе заједничким пројектом (међуопштинска или регионална 

сарадња).   

 

Подносиоци пријаве, приликом подношења пројектног приједлога, могу:  

а) учествовати властитим средствима;  

б) властита средства удружити сa партнерима;  

и иста морају бити приказана у пројектном приједлогу.  

 

Уколико постоје партнери у пројекту, сви подносиоци пријаве су дужни навести партнере у 

пројекту (ЈЛС/организације исељеништва и/или појединци у исељеништву) и приложити Изјаву о 

партнерству (Образац VII).  

 

3. Вриједност појединачних пројеката и суфинансирање  
Грант подршке јединицама локалне самоуправе за имплементацију Политике о сарадњи са 

исељеништвом у износу од 100.000,00 КМ осигуран је текућим грантом у оквиру буџета 

Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.  

Да би пројектни приједлог могао бити узет у разматрање, исти мора бити у складу са 

финансијским критеријима:  

- износ средстава који се може додијелити по једном пројектном приједлогу је до 10.000,00 КМ; 

- уколико се ради о заједничким пројектима више јединица локалне самоуправе износ средстава 

који се може додијелити по једном пројектном приједлогу је до 20.000,00 КМ. 

 

4. Трајање пројеката  
Крајњи рок за имплементацију свих пројектних активности је 12 мјесеци од додјеле грант 

средстава.  

 

5. Општи услови 
Пријава пројектног приједлога мора испуњавати сљедеће опште услове: 

а) пријава мора бити достављена у року прописаном у јавном позиву;  

б) пријава мора бити достављена на прописаним обрасцима; 

ц) сви обрасци морају бити потписани и овјерени; 

д) пријава мора садржавати сву обавезну документацију. 

 

Пријаве које не испуњавају опште услове ће бити одбачене. 

 

6. Основни критерији 
Основни критерији за вредновање пројектних приједлога су сљедећи: 

a) пројектни приједлог мора одговарати намјени и циљевима гранта; 

б) пројекат мора бити окончан у року до 12 мјесеци од додјеле грант средстава;  

ц) пројекат не смије садржавати неприхватљиве трошкове у које спадају: 

1) дуговања и резерве за губитке или дуговања;  

2) дуговања по камати;  



3) ставке већ финансиране у склопу неког другог пројекта;  

4) куповина и изнајмљивање земљишта и постојећих зграда; 

5) трошкови режија (вода, струја, гријање, интернет и сл);  

6) трошкови лизинга;  

7) порези и царински трошкови;  

8) куповина кориштене опреме;  

9) трошкови јамстава и слични издаци;  

10) кредитирање трећих особа и сл;  

11) студијске посјете, уз изузетак да се могу финансирати из властитих средстава; 

12) куповина возила.  

 

Пријаве које не испуњавају основне критерије ће бити одбијене. 

Један подносилац пројектног приједлога се може пријавити само сa једним пројектним 

приједлогом.   

 

7. Потребна документација за пријаву 

Подносилац пројектног приједлога за додјелу грант средстава је дужан доставити сљедећу 

обавезну документацију и обрасце, како слиједи: 

a) Образац пројектног приједлога - Образац I;  

б) План активности - Образац II; 

ц) Буџет пројекта - Образац III; 

д) Логички оквир - Образац IV; 

e) Подаци о подносиоцу пројектног приједлога - Образац V;  

ф) Статут или Одлуку о оснивању (овјерена копија); 

г) Увјерење о пореској регистрацији (овјерена копија);  

х) Уговор с банком о отварању трансакциoнoг рачуна (овјерена копија); 

и) Потврда пословне банке да је трансакцијски рачун активан (не старија од дана објављивања 

јавног позива);  

ј) Изјава о партнерству (ако постоји партнерство између подносиоца пројектног приједлога и 

других субјеката)  – Образац VII . 

Сви Обрасци морају бити попуњени, потписани и овјерени од стране одговорне особе подносиоца 

пројектног приједлога. 

 

8. Начин подношења пријаве 

Све пријаве морају бити достављене на једном од службених језика у БиХ, благовремено и на 

прописаним обрасцима, укључујући све обавезне документе и прилоге. Обрасци пријаве налазе се 

на веб страници Министарства: www.mhrr.gov.ba . 

 

Пријаве се подносе лично или  путем поште, у затвореној коверти на адресу: 

 

Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

Трг Босне и Херцеговине бр. 3. 71 000 Сарајево 
са назнаком: 

 

НЕ ОТВАРАЈ 

„Јавни позив за додјелу Гранта подршке јединицама локалне самоуправе за имплементацију  

Политике о сарадњи са исељеништвом“. 

 

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


9. Крајњи рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана објављивања Јавног позива на веб страници 

министарства и обавијести о објави Јавног позива у три дневна листа који се дистрибуирају на 

цијелој територији Босне и Херцеговине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 

разматране.   

 

10. Додатне информације  

Сва додатна питања у вези Јавног позива се могу доставити путем електронске поште, најкасније 

7 дана до истека рока за подношење пројектног приједлога, са јасно назначеним називом Јавног 

позива у предмету поруке и то на сљедећу и-мејл адресу: marijana.knezevic@mhrr.gov.ba   

 

11. Критерији за вредновање пројектних приједлога 
Приликом разматрања пројектних приједлога Комисија ће вредновати сљедеће: 

a) релевантност пројекта у односу на циљеве гранта; 

б) квалитет и логика пројекта; 

ц) буџет пројекта;  

д) административни и финансијски капацитети подносиоца пројектног приједлога; 

e) одрживост пројекта; 

ф) додатни критерији (заједнички пројекти више јединица локалне самоуправе, да је пројект јасно 

повезан са локалним развојим приоритетима и да пројект има осигурано властито 

суфинансирање). 

 

12. Процедура и обавијест о резултатима Јавног позива  
Одабир корисника гранта, односно Пројектних приједлога врши Комисија за одабир корисника 

грант средстава именована на приједлог Министарства за људска права и избјеглице БиХ. 

Комисија за одабир корисника грант средстава прегледа пријаве у циљу елиминирања непотпуних 

и неблаговремених пријава, након чега приступа процедури одабира корисника гранта. Након 

завршене процедуре из претходног става, Комисија сачињава Приједлог одлуке о додјели грант 

средстава, односно, пројектних приједлога и доставља министру за људска права и избјеглице 

БиХ.  

Одлуку о додјели грант средстава доноси Савјет министара БиХ на приједлог министра за људска 

права и избјеглице БиХ. Министарство за људска права и избјеглице БиХ ће обавијест о 

резултатима одабира пројектних приједлога као и обавијести о евентуалном одбацивању или 

одбијању пројектних приједлога доставити свим подносиоцима пријава. 

 

13. Индикативни временски оквир  

Предвиђени индикативни временски оквир за окончање процеса запримања пријава је сљедећи:  

АКТИВНОСТ ДАТУМ 

Објављивање Јавног позива 20.11.2020. године 

Крајни рок за додатне упите и појашњења 28.11.2020. године 

Крајњи рок за подношење пријава 04.12.2020. године 

14. Саставни дио овог Јавног позива су: 

   - Одлука о критеријима  за додјелу грант средстава Министарства за људска права и избјеглице  

      БиХ за 2020. годину; 

   - Смјернице о поступку додјеле грант средстава Мнистарства за људска права и избјеглице БиХ; 

   - Обрасци I-V и VII . 

mailto:marijana.knezevic@mhrr.gov.ba

