
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ, број 

10/20 
На основу члана 56а став 2. Закона о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине ("Службени 

гласник БиХ", бр. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 и 94/16), члана 17. Закона о Савјету министара Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на 

приједлог Министарства правде Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 

176. сједници, одржаној 05.08.2019. године, донио је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

 

О КРИТЕРИЈИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ ПРОВОДЕ УДРУЖЕЊА И ФОНДАЦИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

(Предмет) 

 

(1) Правилником о критеријима за финансирање и суфинансирање пројеката у областима од јавног 

интереса које проводе удружења и фондације (у даљњем тексту: Правилник) прописују се општи 

принципи, критерији, поступак додјеле и уговарања средстава из буџета Босне и Херцеговине за 

пројекте у областима од јавног интереса које проводе удружења и фондације, начин остваривања 

надзора над утрошком додијељених буџетских средстава и друга питања од значаја за планирање, 

финансирање и суфинансирање пројеката у областима од јавног интереса које проводе удружења и 

фондације, уколико посебним прописом није другачије уређено. 

 

(2) Одредбе овога правилника не примјењују се на директно финансирање и суфинансирање 

програма и дјелатности удружења и фондација из редовних буџетских средстава, у складу са 

законом. 

 

(3) Изрази који су у овом правилнику дати ради прегледности у једном граматичком роду без 

дискриминације се односе и на мушкарце и на жене. 

 

 

Члан 2. 

(Дефиниције) 

 

У смислу овога правилника: 

 

а) "програм" је скуп заокружених и тематски повезаних специфичних циљева усмјерених на 



остваривање дефинисаних стратегијских циљева јавних политика у надлежности институције Босне 

и Херцеговине које се реализују кроз пројекте удружења и фондација, у складу са Законом о 

удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 42/03, 63/08, 

76/11 и 94/16), 

 

б) "пројекат" је скуп тематски повезаних активности удружења и фондација усмјерених на 

реализовање неких од специфичних циљева јавних политика и програма институције Босне и 

Херцеговине које се проводе у јасно дефинисаном временском року и који су финансирани 

средствима из текућег гранта планираних буџетом Босне и Херцеговине, у складу са Законом о 

удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 32/01, 42/03, 63/08, 

76/11 и 94/16), 

 

ц) "области од јавног интереса" су области дефинисане Законом о удружењима и фондацијама 

Босне и Херцеговине: заштита и промовисање људских права, права лица с инвалидитетом, дјеце с 

потешкоћама у развитку, заштита и промовисање националних мањина, једнакости и 

равноправности у борби против дискриминирања, насиља, активности дјеце и младих, борба 

против различитих облика овисности, развој волонтерства, хуманитарне активности, социјална 

заштита, заштита околиша, природе, здравља људи те промовисање умјетности, образовања, 

културе и друге области које су посебним законом дефинисане као области од јавног интереса, 

 

д) "удружење и фондација" је организација цивилног друштва која је основана и уписана у регистар 

у складу са законима који уређују правни статус удружења и фондација у Босни и Херцеговини, 

 

е) "институција Босне и Херцеговине" (у даљњем тексту: институција) је буџетски корисник, односно 

министарство или управна организација као самостална управна организација, управна 

организација у саставу министарстава, као и друге институције Босне и Херцеговине основане 

посебним законом или којима је посебним законом повјерено обављање послова управе, а које 

додјељује буџетска средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења и фондација, 

 

ф) "носилац пројекта или апликант" је удружење или фондација која је носилац пријаве на јавни 

позив за финансирање и суфинасирање пројеката удружења и фондација из буџета Босне и 

Херцеговине и носилац проведбе одобреног пројекта по јавном позиву, 

 

г) "партнер" је удружење или фондација која с носиоцем пројекта учествује у припреми, пријави 

пројекта на јавни позив и проведби пројеката, и чији се трошкови учествовања у проведби пројекта 

могу покривати из средстава додијељених за проведбу пројекта. 

 

 

Члан 3. 

(Општи принципи финансирања и суфинансирања) 

 

Финансирање и суфинансирање пројеката заснива се на сљедећим принципима: 

 

а) планирање финансирања и суфинансирања, 

 

б) финансирање и суфинансирање на основу јавног позива, 

 

ц) једнак третман подносиоца пријаве на јавни позив, 



 

д) пропорционалност прописаних критерија за финансирање и суфинансирање, 

 

е) транспарентност поступка додјеле средстава, 

 

ф) ефикасан механизам надзора над утрошком одобрених средстава (мониторинг), 

 

г) мјерљивост учинка (евалуација). 

 

 

Члан 4. 

(Планирање) 

 

(1) Средства за финансирање и суфинансирање пројеката планирају се у буџету институције из 

члана 2. тачка е) овога правилника. 

 

(2) Средства из става (1) овога члана планирају се у буџету институције у оквиру дефинисаног 

програма, ако претходна анализа институције и проведене јавне консултације указују да је 

финансирање или суфинансирање пројеката удружења и фондација најефикаснији начин за 

реализовање дефинисаних циљева јавних политика у надлежности институције. 

 

(3) Расподјела средстава из става (1) овога члана врши се сагласно плану утрошка средстава 

институције за текућу буџетску годину. 

 

(4) Институција на интернет страници објављује годишњи план финансирања и суфинансирања 

пројеката удружења и фондација, у року од 30 дана од дана усвајања буџета Босне и Херцеговине 

за текућу годину. 

 

 

Члан 5. 

(Јавни позив) 

 

Институција додјељује средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења и фондација 

на основу објављеног јавног позива (Анекс I). 

 

 

Члан 6. 

(Једнак третман подносилаца пријаве) 

 

Институција осигурава једнак третман подносилаца пријаве на јавни позив из члана 5. овога 

правилника. 

 

 

Члан 7. 

(Пропорционалност) 

 



У дефинисању документације коју је потребно доставити из члана 14. овога правилника, начина 

извјештавања, начина проведбе надзора над реализовањем пројеката (мониторинг) и начина 

процјене ефеката проведених пројеката на реализовање дефинисаних циљева јавних политика 

(евалуација), институција примјењује принцип пропорционалности. 

 

 

Члан 8. 

(Транспарентност) 

 

Институција осигурава учествовање јавности и доступност докумената за учествовање у јавном 

позиву на својој интернет страници у свим фазама планирања и проведбе процедура додјеле 

средстава (уговарања) за финансирање и суфинансирање пројеката удружења и фондација. 

 

 

Члан 9. 

(Мјерљивост учинка) 

 

Институција у планирању програма дефинише јасне и мјерљиве индикаторе за процјену ефеката 

проведеног пројекта на дефинисане стратегијске циљеве јавних политика у надлежности 

институције. 

 

 

Члан 10. 

(Пријава за учествовање на јавном позиву) 

 

Удружење и фондација подноси пријаву за учествовање на јавном позиву из члана 5. овога 

правилника, појединачно или у партнерству са другим удружењима или фондацијама. 

 

 

Члан 11. 

(Забрана учествовања на јавном позиву) 

 

Право учествовања на јавном позиву из члана 5. овога правилника нема удружење и фондација: 

 

а) која није испунила обавезе и оправдала утрошак средстава у складу са уговором о додјели 

средстава за реализовање пројекта склопљеног са било којом институцијом у Босни и Херцеговини 

у претходних пет година, 

 

б) чији је оснивач држава, ентитет, Брчко дистрикт, кантон, општина или друго јавно-правно лице, 

 

ц) која није поднијела надлежном тијелу финансијски извјештај за претходну фискалну годину те 

измирила доспијеле здравствене и мировинске доприносе и пореске обавезе, 

 

д) која се налази у поступку стечаја или ликвидације, 

 

е) која је у року од пет година прије дана објављивања јавног позива из члана 5. овога правилника 



проглашена кривом за кривично дјело правоснажном пресудом. 

 

 

Члан 12. 

(Објављивање јавног позива) 

 

(1) Институција објављује јавни позив из члана 5. овога правилника на својој интернет страници. 

 

(2) Институција може објавити јавни позив у дневним новинама, на друштвеним мрежама и другим 

изворима и алаткама информисања. 

 

 

Члан 13. 

(Садржина јавног позива) 

 

Јавни позив (Анекс I) обавезно садржи: 

 

а) правни основ за расписивање јавног позива, укључујући и број одлуке надлежне институције о 

успостави програма, назив програма и референцу на буџетску линију из које се финансира програм, 

 

б) област од јавног интереса за који се расписује јавни позив за финансирање и суфинансирање 

пројеката удружења и фондација, 

 

ц) циљ финансирања и суфинансирања пројеката удружења и фондација, те његову везу са општим 

и специфичним циљевима програма институције, 

 

д) финансијски оквир за финансирање и суфинансирање пројеката удружења и фондација, који 

садржи: максимални и минимални износ планираних средстава по одобреном пројекту; 

максимални и минимални процентуални износ планираних средстава за суфинансирање већ 

одобрених пројеката; максимални процентуални износ од одобрених средстава који се може 

користити за покриће административних трошкова носилаца и партнера на пројекту (индиректни 

трошкови носилаца и партнера на пројекту), 

 

е) временски период за проведбу пројеката, 

 

ф) опште критерије за учествовање на јавном позиву, те разлоге за забрану учествовања на јавном 

позиву из члана 11. овога правилника, 

 

г) календар јавног позива, који садржи: датум објаве јавног позива на интернет страници 

институције; рок за подношење пријаве и документације, планирани датум објаве одлуке о додијели 

средстава на интернет страници институције, планирани датум закључивања уговора са носиоцем 

одобреног пројекта, 

 

х) листу обавезне конкурсне документације, 

 

и) начин бодовања пристиглих пројеката, 

 



ј) поступак закључења уговора, 

 

к) име и презиме, е-маил и број телефона у институцији надлежној за давање информација о јавном 

позиву, 

 

л) друге податке од значаја за подношење пријаве и одлучивање о расподијели средстава. 

 

 

Члан 14. 

(Пријава и документација за учествовање на јавном позиву) 

 

(1) Носилац пројекта, уз пријаву за учествовање на јавни позив (Анекс II), доставља поштом или 

лично на адресу институције: 

 

a) за пројекте чија вриједност не прелази 25.000 КМ: 

 

- попуњени образац приједлога пројекта (Анекс III), 

 

- буџет пројекта (Анекс IV), 

 

- изјаву о партнерству у случају да више удружења и фондација заједнички подноси пријаву 

пројекта (Анекс VI), 

 

- извод из регистра удружења и фондација носиоца пројекта, или носиоца пројекта и партнера, 

уколико више удружења и фондација заједнички подноси пријаву пројекта, који није старији од три 

мјесеца, 

 

- писану изјаву носиоца пројекта, или носиоца пројекта и партнера, уколико више удружења и 

фондација заједнички подноси пријаву пројекта, да нема правних препрека за учествовање на 

јавном позиву из члана 11. овога правилника. 

 

б) За пројекте чија вриједност прелази 25.000 КМ, носилац пројекта, осим докумената из става 1. 

тачка а) овога члана, доставља и логичку матрицу (Анекс V). 

 

(2) Институција може прописати и другу документацију за учествовање на јавном позиву поштујући 

принцип пропорционалности из члана 7. овога правилника. 

 

 

Члан 15. 

(Рок за доставу пријаве и документације) 

 

Рок за доставу пријаве за учествовање на јавном позиву и прописане документације не може бити 

краћи од 21 дана од дана када су јавни позив и обрасци за пријаву објављени на интернет страници 

институције. 

 

 



Члан 16. 

(Комисија за оцјену пројеката) 

 

(1) Руководилац институције рјешењем оснива комисију за оцјену пристиглих приједлога пројеката 

(у даљњем тексту: Комисија). 

 

(2) Комисија има секретара и најмање три члана који се именују из реда запослених у институцији, а 

по потреби и друге институције Босне и Херцеговине или стручне јавности. 

 

(3) Начин рада и одлучивања Комисије ближе се уређује пословником. 

 

(4) Институција осигурава техничке услове за рад Комисије. 

 

 

Члан 17. 

(Надлежности Комисије) 

 

(1) Комисија има сљедеће надлежности: 

 

а) провјерава да ли је пристигла пријава на јавни позив уредна и потпуна, односно да ли испуњава 

формално-правне критерије из члана 18. став (1) овога правилника, 

 

б) прегледа и оцјењује пристигле приједлоге пројеката који испуњавају формално-правне критерије 

у складу са методологијом за оцјену квалитета предложених пројеката прописаних овим 

правилником и Анексом XI овога правилника, 

 

ц) доставља руководиоцу институције приједлог ранг листе пројеката за финансирање и 

суфинансирање, с пратећом документацијом. 

 

 

Члан 18. 

(Испуњеност формално-правних критерија и начин бодовања пројекта) 

 

(1) Комисија оцјењује испуњеност формално-правних критерија за учествовање на конкурсу из чл. 

2. тачка д), 11. 14. и 15. овога правилника. 

 

(2) Комисија у форми закључка одбацује оне апликације које не испуњавају формално-правно 

критерије из става (1) овог правилника и доставља обавјештење апликантима. 

 

(3) Комисија оцјењује пристигле приједлоге пројеката који испуњавају формално-правне критерије 

из става (1) овог члана сагласно обрасцу за бодовање пројеката (Анекс XI). 

 

(4) Комисија утврђује приједлог ранг листе одобрених пројеката и висине средстава по одобреном 

пројекту. 

 

 



Члан 19. 

(Забрана сукоба интереса) 

 

(1) Прије разматрања и бодовања пристиглих пројеката члан Комисије потписује изјаву о 

непостојању сукоба интереса (Анекс XIII). 

 

(2) Сматрат ће се да је члан Комисије у сукобу интереса уколико је члан, његов сродник или блиски 

сродник, у складу са законом којим се уређује сукоб интереса у институцијама Босне и Херцеговине, 

члан скупштине или управе удружења, или је члан управе фондације која је носилац или учесник 

предложеног пројекта. 

 

(3) У случају сукоба интереса из става (2) овог члана, члан Комисије се изузима из процеса 

бодовања приједлога пројекта. 

 

 

Члан 20. 

(Одлука о додјели средстава) 

 

(1) Приједлог одлуке о додјели средстава руководилац институције упућује Савјету министара Босне 

и Херцеговине који доноси одлуку о додјели средстава за финансирање или суфинансирање 

пројеката удружења и фондација. 

 

(2) Руководилац институције доноси приједлог одлуке о додјели средстава за финансирање и 

суфинансирање пројеката удружења и фондација на основу приједлога ранг листе којега је 

Комисија припремила у складу са чланом 18. став (3) овога правилника, најкасније у року од 60 дана 

од дана затварања јавног позива. 

 

(3) Институција поставља на интернет страницу одлуку и листу одобрених пројеката са резултатима 

бодовања, у року од седам дана од дана доношења одлуке из става (1) овога члана. 

 

(4) Институција писано обавјештава подносиоца пријаве да је приједлог пројекта прихваћен, те о 

броју бодова који је приједлог пројекта добио по категоријама (Анекс XI), у року од седам дана од 

дана доношења одлуке из става (1) овога члана. 

 

(5) Институција писано обавјештава подносиоца пријаве да је приједлог пројекта одбачен из 

формално-правних разлога у складу са чланом 18. став 1. овога правилника, односно да није 

одобрен за финансирање или суфинансирање, у року од седам дана од дана доношења одлуке из 

става (1) овога члана. 

 

 

Члан 21. 

(Уговор о додјели средстава) 

 

(1) Институција закључује са носиоцем приједлога пројекта уговор о додјели средстава у року од 30 

дана од дана доношења одлуке из члана 20. став (1) овога правилника. 

 

(2) Уговор из става (1) овог члана обавезно садржи: 



 

а) податке о уговорним странама, 

 

б) назив пројекта за чију проведбу су одобрена средства, 

 

ц) висину додијељених средстава, начин и рокове исплате, 

 

д) временски рок за извршење уговора, 

 

е) начин праћења активности на пројекту, 

 

ф) обавезе носиоца пројекта у свези благовременог информисања институције о планираним 

активностима на пројекту, 

 

г) начин и рокове подношења периодичних извјештаја (квартални, полугодишњи) и завршног 

извјештаја, 

 

х) услове под којима се може вршити пренамјена одобрених средстава за проведбу пројекта, 

 

и) услове под којима институција може обуставити даљње финансирање пројекта, 

 

ј) начин рјешавања спорова из уговора. 

 

(3) Уговором се могу уредити и друга питања од значаја за регулисање међусобних односа 

уговорних страна. 

 

 

Члан 22. 

(Надзор над проведбом) 

 

(1) Институција прати проведбу одобреног пројекта анализом достављених периодичних извјештаја 

(Анекси VII и IX), присуством активностима на пројекту, непосредном комуникацијом са 

корисницима пројеката, давањем смјерница за корекције уочених недостатака у проведби 

пројеката и на други примјерен начин. 

 

(2) Носилац одобреног пројекта је дужан на захтјев институције доставити пројектну и финансијску 

документацију на увид. 

 

(3) Институција може, када то оцијени неопходним, извршити директну контролу на терену о 

начину реализовања одобреног пројекта и начину утрошка одобрених средстава. 

 

 

Члан 23. 

(Завршни извјештаји) 

 

Уколико уговором није другачије прописано, носилац одобреног пројекта доставља завршни 

извјештај о проведби пројекта (Анекс VIII) и завршни финансијски извјештај (Анекс X) у року од 30 



дана од дана завршетка пројекта. 

 

 

Члан 24. 

(Вањски ревизор) 

 

За одобрене пројекте у износу већем од 25.000 КМ, корисник је дужан ангажовати независну 

вањску ревизију у сврху контроле утрошка одобрених средстава. 

 

 

Члан 25. 

(Анекси) 

 

Анекси I-XIII саставни су дио овог правилника. 

 

 

Члан 26. 

(Прелазне одредбе) 

 

Поступци додјеле средстава за финансирање и суфинансирање пројеката удружења и фондација 

који до дана ступања на снагу овог правилника нису окончани бит ће проведени по одредбама 

прописа који је био на снази у тренутку покретања поступка за додјелу средстава. 

 

 

Члан 27. 

(Ступање на снагу) 

 

Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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