
АНЕКС I: ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

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 14. 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 усвојило на 36. ванредној сједници одржаној 

18.11.2020. године, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине 

објављује       

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за додјелу Грантова за активности према исељеништву 

 

 

1. ЦИЉ ФИНАНСИРАЊА/СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 

Циљ додјеле грант средстава је подршка невладиним организацијама и удружењима у 

њиховим активностима према исељеништву. 

 

2. УКУПАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

Грант средства су намијењена јачању културне, образовне, привредне и спортске 

сарадње са исељеништвом, очувању идентитета, културе и матерњег језика (Б/Х/С), уз 

активан ангажман исељеништва у реализацији пројектних активности, у износу од 

10.000,00 КМ и осигурана су у оквиру буџета Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине за 2020. годину. 

Грантом се могу подржати пројектни приједлози којима се проводе сљедеће 

активности:  

а) активности које доприносе приступу правима исељеништва у БиХ; 

б) увезивање и заједничке активности са организацијама у исељеништву које имају за 

циљ јачање сарадње у области образовања, културе, спорта и слично; 

ц) активности на очувању традиције, културе и идентитета и матерњих језика (Б/Х/С); 

д) сарадња са младима у исељеништву у циљу њиховог везивања са БиХ; 

е) промоција локалних развојних потенцијала Босне и Херцеговине; 

ф) активности везане за привлачење дијаспорских инвестиција у Босну и Херцеговину, 

организирање бизнис форума и слично. 

 

Све пројектне активности финансиране Грантом морају бити проведене на територију 

Босне и Херцеговине.  

 

3. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПО ОДОБРЕНОМ 

ППРОЈЕКТУ 

Износ средстава који се може додијелити по једном пројектном приједлогу је у износу 

до 5.000,00 КМ. 

 

4. ОПШТИ УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

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

б) пријава мора бити достављена на прописаним обрасцима/анексима; 

ц) сви обрасци/анекси морају бити потписани и овјерени; 

д) пријава мора садржавати сву обавезну документацију. 

 

 Пријаве које не испуњавају опште услове ће бити одбачене. 

 



5. ОСНОВНИ КРИТЕРИЈИ  

(1) Основни критерији за вредновање пројектних приједлога су сљедећи: 

а) пројектни приједлог мора одговарати намјени и циљевима гранта из члана 14. 

Одлуке о критеријима  за додјелу грант средстава Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине за 2020. годину;  

б) у случају да се пројектом предвиђа накнада за пројектно особље, трошкови не могу 

прелазити 10% од износа додијељених грант средстава;  

ц) ако се у пројекту предвиђа набавка опреме, она мора бити повезана са реализацијом 

пројектне активности и средства за ове намјене не могу прелазити 20% од укупног 

буџета пројекта; 

д) 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 јемстава и слични издаци;  

10) кредитирање трећих особа и сл;  

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

средстава; 

12) куповина возила.  

(2) Пријаве које не испуњавају основне критерије ће бити одбијене. 

 

6. ЛИСТА ОБВЕЗНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

а) пријава (Анекс II); 

б) приједлог пројекта (Анекс III);  

ц) буџет пројекта (Анекс IV); 

д) изјава о партнерству (Анекс VI); 

е) извод из регистра удружења и фондација носиоца пројекта, или носиоца пројекта и 

партнера,  уколико више удружења и фондација заједнички подноси пријаву пројекта 

(не старији од три мјесеца); 

ф) извод из оснивачког акта или статута (из којег су видљиви статутарни циљеви 

носиоца и партнера на пројекту, уколико исти нису видљиви из рјешења о упису у 

регистар); 

г) писана изјава овлаштеног лица носиоца пројекта како су достављени подаци 

истинити, да носилац и партнери на пројекту, уколико се ради о заједничком пројекту, 

испуњавају услове из  члана 11. Правилника о критеријима за финансирање и 

суфинансирање пројеката у подручјима од јавног интереса које проводе удружења и 

фондације. 

 

7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА 

Пројектни приједлози се достављају лично или путем поште на адресу Министарства 

за људска права и избјеглице БиХ, Трг Босне и Херцеговине број 3. 71000 Сарајево, у 

затвореним ковертама, са назнаком:   

НЕ ОТВАРАЈ 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ  

ГРАНТОВА ЗА АКТИВНОСТИ ПРЕМА ИСЕЉЕНИШТВУ 

 

 

 



8. 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. 

   

9. 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 имејл адресу: 

marijana.knezevic@mhrr.gov.ba.  

 

10. КРИТЕРИЈИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА  
Приликом разматрања пројектних приједлога Комисија ће вредновати сљедеће:  

1. квалитет предложеног пројекта;     

2. буџет пројекта и одрживост; 

3. институционални капацитети удружења/ фондације; 

4. предности пројекта и додатни критерији (заједнички пројекти са организацијама 

исељеништва и да пројекат има осигурано властито суфинансирање) 

 

11. 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. Само они пројектни приједлози који након 

евалуације и бодовања остваре 50 и више бодова од могућих 100, уврштавају се на ранг 

листу за финансирање. Коначна одлука о пројектним приједлозима који ће бити 

финансирани из овог гранта ће бити донесена на основу листе најбоље рангираних 

пројектних приједлога. 

Комисија сачињава Приједлог одлуке о одабиру корисника гранта, односно пројектних 

приједлога и доставља министру за људска права и избјеглице БиХ. Одлуку о одабиру 

корисника гранта, односно пројектних приједлога 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. 

 

12. КАЛЕНДАР ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Датум објављивања јавног позива на веб 

страници министарства. 
20.11.2020. године 

Крајњи рок за упуте и појашњења 

 
28.11.2020. године 

Рок за подношење пријаве и документације  04.12.2020. године 

 

13. САСТАВНИ ДИО ОВОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА СУ: 

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

избјеглице Босне и Херцеговине за 2020. годину 

Обвезна конкурсна документација: Анекси II-IV и VI (обавезно попунити и 

доставити); 

-Анекс VII: ПРИМЈЕР ФИНАЛНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРОЈЕКТ;  

-Анекс VIII: ПРИМЈЕР ЗАВРШНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА. 
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