
На основу члана 14. став 3. и 4. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2012. 

годину („Службени гласник Републике Српске“ број 3/12), члана 82. став 2.  Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10 и 24/12), члана 18. Закона о омладинском организовању („Службени гласник 

Републике Српске” бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилника о условима и критеријумима 

за финансирање омладинског рада, дјеловања и активности („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/08) Министарство породице, омладине и спорта  расписује 

 

К О Н К У Р С 

за суфинансирањe омладинских пројеката 

 

Министарство породице, омладине и спорта позива омладинске организације, 

организације за младе и неформалне омладинске групе да доставе приједлоге 

омладинских пројеката на Конкурс за суфинансирањe омладинских пројеката. 

 

1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ: 
 

На Конкурс се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и 

неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова из оних јединица 

локалне управе и самоуправе у којима не постоји омладинска организација или 

организација за младе која је уписана у Омладински регистар Министарства. Неформалне 

омладинске групе мора представљати најмање једна пунољетна особа, а омладинске 

организације и организације за младе морају бити уписане у Омладински регистар 

Министарства до тренутка подношења коначног приједлога пројекта. На конкурс се могу 

пријавити само они субјекти који су испунили све претходно утврђене обавезе према 

Министарству. 

 

2. НАМЈЕНА И ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА: 
 

Износ појединачних средстава која се додјељују овим конкурсом: 

• за суфинансирање пројеката неформалних омладинских група до 500,00 КМ 

• за суфинансирање пројеката омладинских организација и организација за младе до 

3.000,00 КМ 

• за суфинансирање пројеката/манифестација омладинских организација и 

организација за младе до 20.000,00 КМ 
 

Тематске области на које пројектни приједлози требају да се односе су:  

1. мотивисање младих, стварање услова и активности за активно и креативно 

провођење слободног времена младих, 

2. активности усмјерене на побољшање положаја младих у руралним срединама и 

3. међународна сарадња и мобилност младих 

 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА: 
 

Образци за пријаву и Смјернице за подношење пројектних приједлога се могу 

преузети на web страници Владе Републике Српске (www.vladars.net � министарства � 

Министарство породице, омладине и спорта � Конкурс за суфинансирањe омладинских 

пројеката). 
 

На конкурс се доставља сљедећа документација: 

1. попуњен пријавни формулар  

2. попуњен приједлог пројектног буџета (за пројекте омладинских организација и 

организација за младе) 

3. писмо подршке јединице локалне управе и самоуправе на чијем подручју се реализују 

активности (за пројекте омладинских организација и организација за младе) 
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Документацију под редним бројем 1. и 2. је потребно доставити и у електронској 

форми (на CD-у). Комплетну документацију је потребно доставити најкасније до 21. јуна 

2012. године поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, 

омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за 

суфинансирање омладинских пројеката“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

разматрати. 

 

4.  ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ПРИЈАВА: 
 

Основни критеријуми на основу којих ће се вршити избор пројеката: 

а) да су пројекти од општег интереса за Републику Српску,  

б) да се пројектни приједлози односе на једну или више тематских области прописаних 

овим конкурсом, 

в) допринос имплементацији Омладинске политике Републике Српске,  

г) учешће јединице локалне управе и самоуправе у финансирању пројеката омладинских 

организација и организација за младе,  

д) виши степен заступљености омладине у реализацији и/или као крајњих корисника,  

ђ) допринос побољшању положаја младих,  

е) промовисање волонтеризма и 

ж) квалитет пројектне пријаве (оперативни капацитет подносиоца пријаве, релевантност 

пројекта, методологија, одрживост и  економски рационално планирана финансијска 

средства неопходна за реализацију пројекта). 
 

Посебни  критеријуми за суфинансирање пројеката/манифестација омладинских 

организација и организација за младе до 20.000,00 КМ су: 

а) да је неформално образовање дио пројектних активности, 

б) да постоји план за наставак и самоодрживост  пројекта, 

в) да пројекат/манифестација нуди иновативна рјешења проблема младих, 

г) да је остварена регионална заступљеност тј. да је пројектом/манифестацијом 

обухваћено минимално 70% општина у Републици Српској, било директно кроз учеснике 

у манифестацији, или индиректно (да су резултати видљиви у минимално 70% општина 

у Републици Српској) и 

д) да ће се пројектом/манифестацијом утицати на повећање броја младих у процесу 

доношења одлука. 
 

Комисија за одабир омладинских пројеката ће након разматрања пристиглих 

пријава доставити министрици приједлог пројеката за финансирање од стране 

министарства. Министрица Рјешењем доноси коначну одлуку о пројектима који ће се, на 

основу овог конкурса, финансирати од стране Министарства. Списак пројеката који буду 

изабрани по овом Конкурсу, објавиће се на web страници www.vladars.net � 

министарства � Министарство породице, омладине и спорта � Конкурси. 
 

Подносиоци пријава чији се пројекти финансијски подрже по овом конкурсу, 

потписаће са Министарством уговор о суфинансирању, којим се регулишу међусобна 

права и обавезе.  
 

Представницима одабраних организација и неформалних омладинских група који 

су одговорни за реализацију пројеката ће бити обезбијеђена подршка од стране 

Министарства кроз обуку за управљање пројектним циклусом. 

 

 

Број: 20.06/401-473/12        М И Н И С Т Р И Ц А  

Дана: 01.06.2012. године                 

            Проф. Нада Тешановић 


