
REPUBLIKA SRPSKA, OPŠTINA SOKOLAC 
NAČELNIK 

Adresa:  Glasinačka 13, 71350 Sokolac 
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska 

Telefon:  Centrala: + 387 (0) 57 448 056 
Mobilni: + 387 (0) 65 583 017 

Фаx:  + 387 (0) 57 448 056 

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net  

 

На пснпву шлана 82. став 3. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, брпј 97/16), шлана 67. Статута ппщтине Спкплац („Службене нпвине Града Истпшнп 

Сарајевп“, брпј 17/17) и шлана 3. Правилника п критеријима, нашину и ппступку расппдјеле 

средстава невладиним, непрпфитним прганизацијама и удружеоима грађана шији се прпјекти 

финансирају или суфинансирају средствима из бучета ппщтине Спкплац  брпј: 02-400-182 пд 

24.04.2016. гпдине, Нашелник ппщтине Спкплац  расписује : 

Ј А В Н И   П О З И В 

за расппдјелу средстава невладиним, непрпфитним прганизацијама и удружеоима грађана 

чији се прпјекти финансирају из буџета Oпштине Спкплац за 2019. гпдину 

 

Члан 1. 

Предмет Јавнпг ппзива је расппдјела дијела планираних средстава у изнпсу пд 76.000,00 КМ из 

бучета ппщтине Спкплац за 2019. гпдину намјеоених за финансираое или суфинансираое 

прпјеката невладиних, непрпфитних прганизација и удружеоа грађана кап и сппртска друщтва 

(у даљем тексту: Удружеоа). 

Члан 2. 

Правп ушещћа на Јавнпм ппзиву за расппдјелу средстава имају сва Удружеоа кпја су 

регистрпвана у ппщтини Спкплац  и свпје активнпсти реализују на ппдрушју ппщтине Спкплац. 

Наведеним средствима Бучета ппщтине намјеоеним прпјектима удружеоа мпгу се 

финансирати или суфинансирати самп пни прпјекти кпји се реализују на ппдрушју ппщтине 

Спкплац. 

Члан 3. 

Пријава на Jавни ппзив ппднпси се на прпписанпм пбрасцу кпји се мпже преузети на  веб 

страници ппщтине Спкплац  ( www.opstinasokolac.net )  и у Одјељеоу за привреду и финансије  

у : 

– Згради Опщтине Спкплац, улица Гласинашка бр.13, канцеларија за мјесне заједнице и 

невладине прганизације брпј 2. 

Пријаве кпје не буду дпстављене на прпписанпм пбрасцу неће се разматрати. 

 

Члан 4. 

Уз прпписану пријаву пбавезнп дпставити: 

1. Прпјекат пппуоен на прпписанпм апликаципнпм пбрасцу, 

http://www.opstinasokolac.net/
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2. Изјаву пвлащтенпг лица да апликант није дпбип средства пд другпг дпнатпра или из других 

извпра у укупнпј вриједнпсти пријављенпг прпјекта, 

3. Овјерена кппија рјещеоа п регистрацији 

Члан 5. 

Расппдјела средстава бучета ппщтине намјеоених за прпјекте удружеоа утврђује се на пснпву 

Правилника п критеријима, нашину и ппступку расппдјеле средстава невладиним, 

непрпфитним прганизацијама и удружеоима грађана шији се прпјекти финансирају или 

суфинансирају средствима из бучета ппщтине Спкплац. Правилник је пбјављен на веб 

страници ппщтине  Спкплац. 

Оцјена прпјеката ће се врщити на пснпву следећих критерија: 

1. Важнпст прпјекта из наведене пбласти за ппщтину Спкплац 

2. Припритетне пбласти: 

2.1   Унапријеђеое културних и сппртских садржаја на ппдрушју ппщтине Спкплац 

2.2 Прпјекти кпји ппдржавају и прпмпвищу укљушиваое свих спцијалнп искљушених категприја 

станпвнищтва у активнпсти у заједници, 

2.3 Прпјекти кпји прпмпвищу пдгпвпран пднпс према прирпди и унапријеђеоу квалитета 

живпта, 

2.4 Прпјекти кпји прпмпвищу афирмацију слпбпде тплеранције и других етнишких вриједнпсти, 

2.5 Прпјекти  руралнпг развпја крпз унапређеое ппљппривредне прпизвпдое и  ппдстицаое 

сампзаппщљаваоа, 

2.6 Прпјекти рјещаваоа прпблема дјеце, пмладине, ппрпдице, ппвратника, старих пспба и 

пспба са ппсебним пптребама. 

2.7 Прпјекти кпји прпмпвищу оегпваое традициципналних вриједнпсти и ппщтину Спкплац,  

3. Кпнтинуитет и самппдрживпст прпјекта /да ли ће прпјекат прпизвпдити ппзитивне 

дугпрпшне ефекте на лпкалну заједницу уз услпве сампфинансираоа/ 

4. Укупна вриједнпст прпјекта, финансијскп ушещће апликанта и изнпс тражених средстава 

/преднпст имају прпјекти кпји захтјевају маое ушещће ппщтине у финансираоу/ 

5. Квалификпванпст шланпва удружеоа за реализацију прпјекта и ангажпваое вплпнтера 

6. Динамишки план – вријеме пптребнп за реализацију прпјекта /преднпст имају прпјекти кпји 

захтјевају краћи перипд за реализацију/ 

7. Утицај прпјекта на лпкалну заједницу и циљне групе /брпј пптенцијалних кприсника/. 
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Члан 6. 

Неће се разматрати пни прпјекти: 

1. Кпји нису ппднесени на прпписанпм пбрасцу и нису дпстављени у прпписанпм рпку 

2. Кпји немају пптпуну дпкументацију или недпстају кљушне инфпрмације за пцјену прпјекта 

3. Кпд кпјих изнпс тражених средстава прелази укупнп планирана средства 

4. Кпји се имплементирају ван ппдрушја ппщтине Спкплац 

5. За кпје не ппстпји заинтереспванпст ппщтине 

6. Чији ппднпсилац није дпставип наративнп – финансијски извјещтај за правдаое 

дпдијељених средстава /укпликп су били кприсници средстава/ из бучета ппщтине за 

претхпдну бучетску гпдину. 

Члан 7. 

Јавни ппзив за расппдјелу средстава птвпрен је петнаест  дана пд дана пбјављиваоа. Пријава 

на Јавни ппзив ппднпси се у затвпренпј и запешаћенпј кпверти на адресу: Опщтина Спкплац – 

Одјељеое за привреду и финансије, са назнакпм „За расппдјелу средстава бучета ппщтине 

Спкплац у 2019. гпдину за невладине прганизације“, Гласинашка 13, 71350  Спкплац, а предаје 

се у пријемнпј канцеларији Опщтине - Прптпкпл, лишнп или ппщтпм. 

Члан 8. 

Одлука п расппдјели пдпбрених средстава бучета ппщтине Спкплац за 2019. гпдину за прпјекте  

удружеоа биће пбјављена на веб страници ппщтине Спкплац у рпку пд пет дана пд дана 

дпнпщеоа Одлуке. 

Члан 9. 

Писана  жалба на пдбијене прпјекте се ппднпси у згради Опщтине Спкплац у пријемнпј 

канцеларији – Прптпкпл, лишнп или путем ппщте. Остављени рпк за жалбу изнпси пет (5) 

радних дана , тј. пд 01.03.  дп 08.03.2019. гпдине. 

 

Брпј:   

Датум:  31.01.2019. гпдине,  Спкплац                                                                         НАЧЕЛНИК                            

                                                                                                                                      мр  Милпван Бјелица 


