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финансира Влада Уједињеног Краљевства, путем средстава УК Аид-а и проводе ТАФ Wестерн Балканс 

и Луцид Линx Сарајево а проводе ТАФ Wестерн Балканс и Луцид Линx Сарајево. Стандарди су базирани 
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Општина Теслић је опредијељена за транспарентну додјелу средстава 
по основу јавних позива, у складу са планским документима Општине, 

уз примјену објективних критерија и механизама за праћење утрошка 

средстава 

Овај документ представља опредјељење Општине Теслић да усвоји сет стандарда 

интегритета и транспарентности у области додјеле новчаних средстава појединцима, 

непрофитним организацијама и пословним субјектима чиме се Општина обавезује на њихову 

досљедну примјену и о њима обавјештава све кориснике општинских услуга и учеснике у 

поступцима Општинске управе. Граматички изрази употријебљени овом документу за 

означаване мушког или женског рода подразумијевају оба пола. 

 

Ови стандарди представљају водич за поступање службеника Општинске управе у 

поступцима додјеле новчаних средстава (грантови, подстицаји и друга новчана давања) 

путем јавног позива како би се осигурао интегритет и транспарентност провођења поступака, 

уз обавезно осигурање забране дискриминације. Ови стандарди такођер дају упте за 

доношење, унапређење и измјену нормативних аката којима се дефинишу уређују поступци 
додјеле новчаних средстава појединцима. Стандарди су идентифицирани на основу 

претходно анализираних ризика за интегритет и транспарентност у поступку додјеле 

новчаних средстава по јавним позивима.  

 

Сет стандарда је заснован на позитивним прописима, стратешким документима и добрим 

праксама.1  Његова интенција није да цитира законске одредбе већ да поступајућим 

службеницима обезбиједи својеврсну контролну листу за провјеру интегритета и 

транспарентности у поступцима у којима учествују. Овај сет стандарда се такођер ставља на 

увид и располагање становницима Општине Теслић, другим корисницима општинских 

услуга, као и свим учесницима у поступцима Општинске управе, ради формирања њихових 

очекивања у смислу интегритета и транспарентности општинске управе у поступцима 

запошљавања. 

 

Стандарди осигуравају једнообразно поступање надлежних одјељења у поступцима 

планирања, додјеле, праћења и евалуације утрошка средстава. Стандарди су базирани на 

принципима интегритета, транспарентности и забрани дискриминације, те спречавању 

                                                           
1 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16, 36/19), Статут Општине Теслић („Службени 
гласник Општине Теслић“ број 4/17), Стратегија запошљавања РС и Акциони план запошљавања РС, Буџет 
Општине, Стратегија развоја општине Теслић за период 2017-2028. година, Правилник о планирању, праћењу 
и вредновању годишњег рада Општинске управе и извјештавању („Службени гласник Општине Теслић“ Број 
3/18, Гендер акциони план општине Теслић за период 2020-2024. година, Акциони план запошљавања 
општине Теслић, Одлука о начину одабира пројеката организација цивилног друштва /невладиних/ 
непрофитних организација по ЛОД методологији („Службени гласник општине Теслић", бр. 10/13), сви други 
нормативни акти који уређују специфичне области за које се додјељују новчана средства. 



     
 
сукоба интереса и других неправилности. Стандарди у поступку додјеле новчаних средстава 

се односе средства која се додјељују појединцима, непрофитним организацијама и привреди 

по основу јавног позива. Стандарди се не односе на додјелу средстава по основу законом 

стечених права (социјалних давања), интервентних средстава или средстава која се могу 

додијелити без објаве јавног позива, али се добре праксе које проистичу из ових стандарда 

могу примијенити и на ове поступке. 

   

Стандарди се примјењују у сврху успостављања, развоја и имплементације одговарајућег, 

ефикасног, ефективног и економичног финансијског управљања и контроле односно 

осигуравања управљачке одговорности. За примјену ових стандарда задужена су сва 

одјељења Општинске управе која учествују у додјели новчаних средстава путем јавног позива 

те имају улогу у процесима планирања, провођења, праћења и евалуације додјеле средстава 

са позиција подстицаја и субвенција. Начелник или одјељење односно лице које он одреди 

врши надзор над примјеном стандарда и поступа по пријавама о уоченим неправилностима 

као и по службеној дужности.  

У оквиру својих надлежности, надзор на примјеном стандарда могу вршити и екстерна 

ревизија и буџетска инспекција. У случају суфинансирања програма или пројеката у сарадњи 

са донаторима, надзор над примјеном стандарда у поступку додјеле могу вршити и 

представници донатора складу са потписаним споразумима.



     

 

 

Стандарди интегритета и транспарентности у додјеле новчаних средстава 

по основу јавних позива Општине Теслић   

ОВИ СТАНДАРДИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСТУПКЕ ДОДЈЕЛЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПО 

ОСНОВУ ЈАВНИХ ПОЗИВА СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ОСИГУРА ПЛАНСКА ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА 

КОЈА ЈЕ УСМЈЕРЕНА НА ПОСТИЗАЊЕ СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ ЦИЉЕВА ОПШТИНЕ, 

БЕЗ АРБИТРАРНОСТИ И ДИСКРЕЦИЈЕ, КОЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА ЗАКОНУ, ЗАЈЕДНИЧКИМ 

ПРИНЦИПИМА ОБЈЕКТИВНОСТИ, ОДГОВОРНОСТИ, ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ЗАБРАНЕ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ДОБРИМ ПРАКСАМА И ПОСТУПЦИМА КОЈЕ ОПШТИНСКА УПРАВА 

ПРОВОДИ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ФАЗЕ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ СВОГ БУЏЕТА, ОДНОСНО 

ПЛАНИРАЊЕ, ДОДЈЕЛУ, ТЕ ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ УТРОШКА СРЕДСТАВА. 

 

1. Стандарди за поступак планирања додјеле средстава 
Провођењем додјеле средстава по основу јавног позива на плански начин, у складу са 

планским и оперативним документима, умањују се сљедећи ризици за интегритет и 

транспарентност додјеле средстава Општине: 

 Расходи нису планирани у складу са стратешким и другим планским документима 

или циљевима планова рада даваоца средстава; 

 Финансирају се активности које не доприносе остваривању циљева планских 

докумената. 

Општина препознаје ове ризике за интегритет и транспарентност додјеле средства и 

адресира их успостављањем и примјеном стандарда који слиједе. 

 

1.1. Општина осигурава усклађеност циљева у плановима рада са 

стратешким оквиром и са процесом израде буџета 
Процес планирања средстава на позицијама грантова и субвенција је интегрални дио 

процеса финансијског и нефинансијског планирања Општине. На основу циљева и 

приоритета дефинисаних у развојним и секторским стратегијама и утврђеним 

приоритетима, другим примјењивим стратешким документима на свим нивоима власти, 

те обавеза према законски утврђеним правима, Општина у оквиру своје надлежности кроз 

програме утрошка утврђује приоритете за додјелу буџетских средстава одобрених у буџету 

за наредну календарску годину. Да би се осигурала усклађеност додјеле средстава за 

планским и оперативним документима, циљеви програма утрошка су обавезно: 

a) специфични, односно конкретно доприносе остварењу ширег циља 

утврђеног стратегијама и/или процијењеним потребама у предметној 

области,  

b) мјерљиви, на начин да је могуће сагледати очекиване резултате у току и 

након провођења финансирања средствима предвиђеним у програму 

утрошка а у вези са стратешким приоритетима Општине,  

c) оствариви у временском периоду од годину дана за коју се припрема и усваја 

програм утрошка. 



     

 

Информације о активностима које се планирају финансирати са позиција грантова и 

субвенција су дио плана рада одјељења које је надлежно за њихову додјелу.  

1.2. Општина осигурава партиципативно планирање кроз консултације са 

заинтересованим странама 
Кроз институт јавних консултација, Општина благовремено омогућава увид у нацрте 

планова рада и програма утрошка на својој интернет страници, те ствара прилике за јавне 

расправе о нацрту програма са могућим корисницима средстава и другим 

заинтересованим странама, укључујући Привредни савјет те донаторе који могу бити 

заинтересовани за суфинансирање. Благовременим објављивањем програма утрошка и 

јавног позива за додјелу средстава, Општина осигурава информисање највећег могућег 

броја квалификованих подносилаца пријаве.  

2. Стандарди за поступак додјеле средстава  
Општина препознаје сљедеће ризике за интегритет и транспарентност поступка додјеле 

средстава по јавном позиву: 

 Критерији за додјелу средстава погодују појединим категоријама могућих 

подносилаца пријава за финансирање; 

 Критерији за додјелу средстава нису довољно јасни и објективни; 

 Критерији за додјелу средстава нису мјерљиви; 

 Постоји  ризик двоструког финансирања или финансирања истих активности из 

више извора 

 Није осигурана непристрасност чланова комисије за селекцију и оцјењивање 

пријава за додјелу средстава; 

 Информације о додјели средстава и могућности подношења пријаве за 

финансирање нису подијељене са широким кругом потенцијалних примаоца 

средстава; 

 Јавни позив не садржи све потребне информације и/или информације нису 

представљене на јасан и недвосмислен начин; 

 У разматрање се узимају узете пријаве које не испуњавају опште критерије 

(критерије учешћа у јавном позиву), а не узимају се у разматрање пријаве које 

испуњавају опште критерије; 

 Поступак оцјењивања није објективизиран; 

 Изостанак обраде приговора или жалби који упућују на сумње на нарушавање 

интегритета поступка, превару или корупцију; 

 Одредбе уговора су супротне критеријима из Програма утрошка; финансијске 

одредбе уговора нису у складу са прихватљивим/неприхватљивим трошковима; 

финансијске одредбе нису у складу са оперативним плановима даваоца средстава; 

 Није осигурана заштита (поврат) средстава у случају неиспуњења уговорних 

одредби од стране корисника финансирања; 

 Нису прописани јасни услови за раскид уговора. 

Општина препознаје ове ризике за интегритет и транспарентност додјеле средства и 

адресира их успостављањем и примјеном стандарда који слиједе. 

 



     

 

2.1. Програмом утрошка дефинисани су кључни параметри за додјелу 

средстава, укључујући опште и посебне критерије  
Програмом се јасно дефинишу општи и посебни циљеви програма за област која се 

финансира, општи и посебни услови (критерији учешћа и критерији за оцјењивање) за 

подношење пријаве за финансирање, поступци, врста, висина и начин исплате, обавезе 

корисника и потребна документација и обрасци. Програм усваја Скупштина општине. 

Програм је транспарентан и доступан свим потенцијалним корисницима средстава путем 

wеб странице Општине. 

Критерији учешћа представљају опште услове које подносиоци пријаве требају 

задовољавати како би могли конкурисати за додјелу буџетских средстава. Општи услови 

су дефинисани на начин да омогућавају селекцију и у правилу обуватају:  

- локацију пребивалишта/сједишта подносиоца пријаве, 

- регистрацију подносиоца пријаве у одговарајућим регистрима,  

- испуњавање одговарајућих индустријских стандарда и добрих пракси од стране 

подносиоца пријаве, 

- испуњавање осталих услова прописаних секторским законодавством од стране 

подносиоца пријаве,   

- уредно испуњавање обавеза подносиоца пријаве из свих претходно склопљених 

уговора о финансирању из буџетских средстава,  

- уредно испуњавање обавезе подносиоца пријаве у погледу плаћања пореза и 

доприноса,  

- да се против подносиоца пријаве, односно лица овлаштених за заступање и вође 

програма иии пројекта, не води кривични поступак и није правоснажно осуђен за 

прекршај и/или кривично дјело,  
- достављање потпуне и тачне пријаве, осим ако условима јавног позива није 

предвиђена могућност допуне пријаве, 

- достављање пријаве у роковима наведеним у програму утрошка и јавном позиву. 

 

За непрофитне организације (удружења и фондације, осим непрофитних организација од 

посебног интереса за општину), општи услови у правилу обухватају:  

- локацију оснивања и регистрације у БиХ,  

- да је одговорно лице држављанин БиХ,  

- реализацију активности на подручју Општине,  

- намјену пројеката становништву Општине,  

- усмјереност пројеката на области које је Општина одредила као стратешке у својим 

планским документима,  

- да су независне од политичког утицаја и да не обављају активности у име 

политичких субјеката. 

Програмом утрошка се превиђају и било који додатни општи услове из јавног позива које 

може прописати Општина као давалац буџетских средстава. Прописани општи услови су 

постављени на начин који омогућује доношење недвосмислене одлуке о томе испуњава Ии 
одређена пријава прописане услове или не. За непотпуне пријаве надлежна 

служба/одјељење односно комисија сачињава и доставља обавијест о допуни пријаве у 

роковима и на начин допуштен јавним позивом. 

 



     

 

Посебни критерији представљају посебне услове по којима се врши оцјењивање пријава за 

које је претходно потврђена испуњеност општих услова и предлаже њихов одабир за 

финансирање. Посебни критерији могу обухватати: 

- усклађеност циљева програма или пројеката са циљевима и приоритетним областима 

из стратешких докумената из којих су изведени приоритети за додјелу средстава,  

- квалитет и релевантност пријаве,  

- организацијске и финансијске капацитете подносилаца пријаве (укључујући 

финансијски, оперативни и управљачки капацитет за непрофитне организације),  

- досадашње искуство подносилаца пријаве у провођењу истог или сличних програма 

иии пројеката,  

- учешће других партнера у реализацији (уколико су предвиђени позивом) и њихови 

капацитети и досадашње искуство,  

- квалитет планираних активности и методе провођења, те њихова повезаност са 

проблемима који су били основ за утврђивање приоритета,  

- буџет програма или пројекта разрађен са информацијама о: 

o укупан износ финансијских средстава потребан за провођење програма иии 

пројекта; 

o износ који се тражи од даваоца буџетских средстава 

o износ који се за провођење очекује или који је већ добивен од других донатора 

или других давалаца буџетских средстава (суфинансирање, уколико програм 

утрошка омогућава овај модалитет додјеле);  

o износ властитих средстава који ће подносилац пријаве сам уложити у провођење 

програма иии пројекта (суфинансирање);  

o директни трошкови провођења програма или пројекта разрађени по изворима 

финансирања;  

o индиректни трошкови провођења програма или пројекта, 

- информације о ризицима и могућим проблемима у проведби програма иии пројекта,  

- одрживост програма или пројекта (обим у којем ће се резултати наставити користити 

од стране крајњих корисника), утицај програма иии пројекта, односно промјене које се 

очекују од провођења програма иии пројекта. 

 

Ради објективног оцјењивања, давалац буџетских средстава за сваки посебни критериј 
додатно разрађује подкритерије и сваком од њих одређује важност, додјељујући том 
критерију/подкритерију вриједност бода или проценат. У специфичним случајевима када 
су критерији додјеле утврђени законом иии посебним актом, давалац буџетских средстава 
примјењује тако утврђене критерије, док критерије са ове листе користи у сврху допуне 
или прецизирања законом или посебним актом утврђених критерија. 
 
Јавни позив и припремљена документација, са садржајем припремљеним према овим 
стандардима, објављује се на службеној wеб страници Општине у посебно одређеном 
дијелу за објављивање информација о додјели средстава по основу јавног позива, у 
средствима јавног информисања и на огласној табли Општине. У зависности од циљаних 
група које су потенцијални примаоци буџетских средстава, висине и намјене средстава из 
Програма за који се објављује јавни позив, могу се користити и други облици јавног 
комуницирања (електронске иии писане публикације даваоца средстава, електронски 
медији, електронске друштвене мреже).  
Општи и посебни критерији не могу бити дефинисани на начин да крше одредбе Закона о 
дискриминацији.  



     

 

2.2. Јавни позив са потпуном пратећом документацијом осигурава 

транспарентност и конкурентност поступка додјеле  
Одабир програма и пројеката за финансирање проводи се путем јавног позива због потребе 

осигуравања транспарентности додјеле буџетских средстава и одабира најквалитетнијих 

програма и пројеката, обавјештавања шире јавности о приоритетним областима дјеловања 

Општине. Јавни позив проводи Општина, у правилу путем надлежног одјељења/службе 

и/или комисије за провођење поступка додјеле средстава. Јавни позив остаје отворен 

најмање 15 дана од дана објављивања. Јавни позив обавезно садржи све елементе 

програма/правилника и потребне обрасце, а минимално:  

- назив даваоца буџетских средстава,  

- кратак опис програма са циљевима за које се додјељују средства (шта се жели постићи 

додијељеним средствима),  

- приоритетне области на које се позив односи, 

- укупан износ расположивих средстава, укључујући најнижи и највиши износ који се 

може одобрити за финансирање појединог програма и/или пројекта, те процената иии 

износа средстава који се односи на финансирање административних трошкова,  

- право учешћа, односно главну циљну групу, потенцијалне подносиоце пријава,  

- временски период за који се јавни позив расписује,  

- рокове (трајање позива и консултација, рокови и начин за предају пријава, рок у којем 

ће подносиоци пријаве бити обавијештени о избору); рок за пријаву програма и 

пројекта одређује се у складу са намјеном средстава која се додјељују и не може бити 

краћи од 15 дана од дана јавног објављивања,  

- начин на који се може доћи до документације из позива (уколико се документација не 

објављује у прилогу јавног позив),  

- информације о начину комуникације са даваоцем буџетских средстава током трајања 

јавног позива (контакт особа, контакт подаци, начин захтијевања додатних или 

појашњење постојећих информација о јавном позиву, начин пружања одговора, итд.),   

- поступци за спречавање сукоба интереса, укључујући могућност подносилаца пријаве 

да пријаве сумњу на постојање сукоба интереса и начин одлучивања о појединачним 

пријавама, и 

- рокове и начин објављивања резултата јавног позива. 

У случајевима када се очекује велики број пријава, Општина може планирати 

провођење јавних промоција позива потенцијалним подносиоцима пријава. Планиране 

промоције се најављују у јавном позиву са дефинисаним временом и мјестом 

одржавања. 

2.3. Доступна су свеобухватна и прецизна упутства за подносиоце захтјева 
Као дио пратеће документације уз објављени јавни позив, надлежно одјељење Општинске 

управе омогућује свеобухватна и јасна упутства за подносиоце пријаве. Упутствима су 

обухваћене минимално сљедеће информације:  

 опис проблема у одређеној области која је предмет финансирања,  

 опште и посебне циљеве Програма који је предмет јавног позива и приоритете, са 

основним и специфичним програмским областима за додјелу буџетских средстава,  

 укупну вриједност Програма и износе предвиђене за поједине програмске области, 

најнижи и највиши финансијски износ који може бити додијељен за поједини 

програм иии пројект и по могућности очекивани број програма или пројеката који ће 

се финансирати из Програма, односно појединих програмских области,  



     

 

 потенцијалне подносиоце пријава (циљну групу) који имају право да поднесу пријаву, 

прихватљиве активности за провођење програма или пројекта,  

 прихватљиве трошкове који се могу финансирати додијељеним средствима,  

 проценат или износ средстава који се односи на финансирање административних 

трошкова, неприхватљиве трошкове који се не могу финансирати додијељеним 

средствима,  

 правила видљивости (промоција програма, пројеката и резултата) која се требају 

поштовати у провођењу програма или пројекта,  

 опис поступка административне провјере (селекције) пријаве (услови које подносиоци 

пријаве требају задовољавати како би могли конкурисати за додјелу буџетских 

средстава), опис поступка одабира програма и пројеката који ће бити финансирани,  

 разлоге, рокове и начин подношења и рјешавања приговора,  

 опис поступка уговарања одабраних програма или пројеката,  

 опис поступка праћења провођења програма или пројеката,  

 оквирни календар провођења свих поступака. 

Подносиоцима чије пријаве нису задовољиле прописане услове позив достављају се 

дописом или путем електронске поште информације о разлозима одбијања пријаве и 

оставља могућност приговора у року не дужем од осам дана од дана доношења 

одлуке/рјешења ако посебним законима и/или другим правилима није другачије 

одређено. 

 

2.4. Општина осигурава транспарентно одлучивање о додјели средстава на 

темељу рада стручних комисија  
Начелник именује комисију за селекцију и оцјењивање пријава са непарним бројем 

чланова из реда запослених надлежног одјељења који посједују стручна знања у области за 

коју се додјељују средства за сваки поступак. Начелник рјешењем може у комисију 

именовати независне стручњаке (независне у односу на даваоца и потенцијалне примаоце 

средстава) из области која је предмет позива. Чланови комисије који нису запослени у 

Општини не могу представљати већину од укупног броја чланова комисије. Најмање један 

члан треба посједовати неопходна стручна знања и искуство из области буџета и 

финансија. Начелник актом о именовању осигурава замјену члана комисије на адекватан 

начин.  

Минимални задаци Комисије за селекцију и оцјењивање пријава су обрада пристиглих 

захтјева за средствима, провјера достављене документације и испуњености услова и 

примјењивих стандарда. Након истека рока за пријаву, Комисија евидентира све пријаве 

запримљене путем протокола, те провјерава испуњеност прописаних општих услова 

позива (критерије учешћа), односно законом прописаних услова за остваривања права. 

Пријаве пристигле изван рока или са непотпуном документацијом се не узимају у 

разматрање. Претходна провјера испуњености општих услова може захтијевати увид у 

стање на терену што се документују записником.  

 

2.5. Општина управља ризицима од сукоба интереса у поступку оцјењивања 

и одлучивања о додјели средстава 
С циљем спречавања потенцијалног сукоба интереса чланова комисије, у вријеме објаве 

јавног позива објављују се и подаци о саставу комисије за селекцију и оцјењивање пријава. 

Непристрасност чланова комисије се осигурава утврђивањем стандарда за препознавање 



     

 

и управљање сукобом интереса. Чланови комисије потписују изјаву да немају сукоб између 

приватног и јавног интереса у провођењу конкретног поступка додјеле (изјава о 

непостојању сукоба интереса). Више о управљању сукобом интереса у поступку 

запошљавања, као и у другим поступцима које проводи Општинска управа, погледајте у 

посебном поглављу стандарда интегритета и транспарентности „Спречавање и управљање 

сукобом интереса“. 

 

2.6. Оцјењивање пријава које испуњавају критерије је транспарентан, 

објективан и правичан процес 
Оцјењивање пријава које испуњавају опште критерије обавља се према утврђеним 

критеријима (посебни услови или критерији одабира) које одређује Општина за сваки 

јавни позив или програмску област у оквиру једног позива. Чланови комисије за селекцију 

и оцјењивање достављају појединачне извјештаје за сваку прегледану пријаву, приједлог 

програма или пројекта на посебном обрасцу за оцјену. Пратећи примјере добре праксе, 
оцјењивање појединачних пријава може бити уређено на начин да се приликом оцјене за 

сваки појединачни програм или пројект сабирају све појединачне оцјене чланова комисије, 

а средња вриједност од укупног збира бодова утврђује као коначна оцјена која се преноси 

на ранг листу пристиглих пријава. Комисија адекватно документује сваку појединачну 

оцјену за све пријаве. 

Комисија након разматрања листе свих оцијењених пријава програма или пројекта даје 

приједлог за додјелу буџетских средстава и израђује приједлог одлуке о додјели средстава. 

Комисија је приједлог одлуке о расподјели средстава дужна доставити у року од 15 дана од 

дана окончања јавног позива, са минимално осам дана за подношење жалбе. Након истека 

рока за жалбу, начелник доноси коначну одлуку о расподдјели средстава или појединачна 

рјешења. Усвојене одлуке/рјешења стављају се на располагање одјељењу за финансије у 

сврху планирања и праћења. 

Подносиоцима пријаве којима нису одобрена буџетска средства може се, на њихов захтјев, 

омогућити увид у збирну оцјену њихове пријаве. Подносиоцима пријаве по јавном позиву 

допушта се изјављивање приговора према упутству које се објављује уз јавни позив и 

садрже разлоге због којих се приговор може поднијети, начин и рокови за његово 

подношење. Општина у случајевима рјешавања о приговору о додјели буџетских средстава 

примјењује одредбе важећих прописа о рјешавању приговора. Општина је у обавези 

подузети све потребне активности за рјешавање сваког приговора у што краћем року, 

односно не краће од осам односно дуже од 15 дана од дана пријема приговора (уколико 

посебним законима и/или другим правилима није другачије одређено). Приговор у 

правилу не одгађа извршење одлуке и наставак провођења поступака додјеле. 

Одлуку о додјели средстава доноси начелник на основу мишљења и ранг листе приједлога 

комисије по сваком појединачном захтјеву који испуњава опште и посебне критерије. Све 

одлуке о додјели средстава се јавно објављују се на wеб страници Општине у посебно 

одређеном дијелу за објављивање информација о додјели средстава по основу јавног 

позива и на огласној табли Општине. 

 

2.7. Процедурама уговарања и плаћања осигурава се благовременост, 

транспарентност и заштита финансијских интереса буџета општине   
Општина је обавезна са примаоцима којима је одобрено финансирање програма или 

пројекта (у даљем тексту: корисником средстава) потписати уговор о финансирању 



     

 

најкасније 15 дана од дана доношења одлуке о додјели буџетских средстава. Уговор о 

додјели средстава потписује начелник са руководиоцем корисника средстава или његовим 

законским заступником.  

Уговор о финансирању минимално садржи сљедеће елементе:  

a) основне информације о даваоцу буџетских средстава и примаоцу - кориснику 

средстава, 

b) сврху додјеле средстава, односно за које намјене се додјељују средства, 

c) укупан износ средстава која се додјељују, 

d) вријеме и мјесто провођења програма иии пројекта, 

e) динамику и модалитете за дозначавање средстава, модалитете за праћење и 

оцјењивање, те намјенско трошење додијељених средстава, укључујући: 

 обавезну документацију коју треба водити корисник средстава, а којом доказује 

намјенско трошење додијељених средстава, поступање са имовином (опремом и 

сл.) која се набавља из додијељених средстава,  

 наративни извјештај о активностима и финансијско извјештавање, те рокове 

предаје извјештаја,  

 теренске посјете,  

 увид у финансијско пословање и друге административне и пројектне обавезе 

корисника средстава,  

 могућности увида и контрола уговора од стране интерне и екстерне ревизије, 

буџетске инспекције и слично, 

f) услове и начин промјене одредби уговора, 

g) услове раскида уговора,  

h) услове осигурања поврата средства у случају невраћања више уплаћених или 

ненамјенски утрошених средстава, 

i) начин рјешавања спорова, 

j) обавезе видљивости резултата, 

k) пријенос власништва, кориштење резултата и опреме ако су произишли из 

финансираних активности. 

У случајевима суфинансирања, уговором се дефинишу услови и начин суфинансирања 

програма иии пројекта од треће стране. Потребно је најмање дефинисати активности 

и/или трошкове који ће се финансирати додјељеним буџетским средствима, начин 
извјештавања о утрошку и провођењу активности и сл. Дефинирање права и обавезе треће 

стране врши се с циљем избјегавања евентуалних нејасноћа и конфликата који би 

потенцијално могли утјецати на провођење програма и пројекта. 

Нацрт уговора припрема надлежно одјељење. Потписани уговори требају бити 

евидентирани и доступни и одјељењу за финансије ради праћења потенцијалних обавеза 

Општине, израде оперативних буџетских планова и планирања ликвидности, те интерног 

извјештавања за потребе праћења извршења буџетских средстава. 

Оцјењивање пријава, доношење одлуке о додјели буџетских средстава и вријеме 

потписивања уговора о финансирању не би требало трајати дуже од 30 дана од задњег дана 

рока за доставу пријава. 

Средства могу бити дозначена једнократно или у ратама, директним плаћањем на 

трансакционе рачуне корисника или принципом рефундације у складу са одредбама 

уговора на основу којих је додјељено финансирање.  



     

 

Општина може обуставити даље финансирање и активирати механизме поврата средстава 

према одредбама уговора у случају ненамјенског трошења буџетских средстава које се 

утврди кроз поступке текућег праћења. 

 

3. Стандарди за поступак праћења и евалуације  
Општина препознаје сљедеће ризике за интегритет и транспарентност поступка додјеле 

средстава по јавном позиву у фази праћења и евалуације: 

 Извјештаји о утрошку средстава не садрже све потребне информације (прилоге) за 

провођење активности праћења, укључујући прилоге за адекватно правдања 

средстава (уговори, банковни изводи, потврде, обрачуни и пријаве, фискални 

рачуни, слике са догађаја, наративни извјештаји, чињенични докази и сл.) 

 Извјештаји о кориштењу и додјели средстава не садрже индикаторе успјешности по 

којима је могуће евалуирати допринос финансираних активности остваривању 

циљева Општине. 

 Теренске посјете се не проводе и/или не обухватају финансијски најзначајније или 

најризичније пројекте 

 Врши се непримјерен утицај корисника финансирања на службенике који проводе 

теренску провјеру. 

 

3.1. Осигурани су адекватни механизми за праћење и евалуацију 

(вредновање) ефеката провођења програма или пројеката, сразмјерни 

додјељеним средствима и процјењеним ризицима   
Општина проводи поступке праћења финансираних програма и пројект и намјенског 

трошења додијељених буџетских средстава, те евалуира (вреднује) учинак додјељених 

буџетских средстава. Ниво и обим праћења и евалуације заснива се на начелу 

пропорционалности и ризичности, на начин да већа вриједност иии сложеност програма 

или пројекта захтијева већи обим праћења и евалуације. 

 

Послове праћења и евалуације Општину повјерава надлежној служби или за ове послове 

може именовати комисију чији су чланови стручна лица из реда запослених у Општинској 

управи. Приликом именовања чланова, води се рачуна да чланови Комисије за праћење и 

евалуацију не могу бити исти запослени који су учествовали у поступцима селекције и 

оцјењивања пријава. 

Облици праћења провођења програма и пројеката, те намјенског утрошка средстава из 

буџета у оквиру уговореног финансирања минимално обухватају: 

a) Преглед свих извјештаја (описних и финансијских) у односу на сваки потписани 

уговор на основу којих су додијељена буџетска средства без обзира на њихову 

висину и намјену. 

b) Обавезне теренске посјете кориснику финансирања чији је период провођења 

најмање годину дана и чија вриједност премашује 20.000,00 КМ. 

c) Теренске посјете корисницима који на основу утврђених фактора ризичности 

спадају у категорију високих ризика. 

 



     

 

У случају непотпуног или неблаговременог извјештавања корисника средстава о утрошку, 

Општина на темељу извјештаја надлежне службе или Комисије за праћење и евалуацију 

благовремено проводи мјере предвиђене уговором о финансирању у циљу заштите својих 

финансијских интереса, укључујући могућности привремене и потпуне обуставе 

финансирања до момента отклањања недостатака или раскида уговора.  

 

Задаци надлежног одјељења односно Комисије за праћење и евалуацију за активност 

провођења теренских посјета најмање садржи: 

a) Израду плана теренских посјета (контрола на лицу мјеста), 

b) Провођење контрола на терену са листом предмета који се контролишу и сл., 

c) Израду извјештаја о проведеној контроли, који садржи налазе и приједлоге мјера. 

Надлежно одјељење односно Комисија за праћење и евалуацију врши теренске посјете у 

пару и подлијеже истим правилима за управљање сукобом интереса као и Комисија за 

селекцију и оцјењивање. 

За разлику од праћења провођења, евалуација ефеката представља поступак процјене 

средњорочних и дугорочних ефеката програма или пројекта у односу на утврђене 

приоритете финансирања. Циљ је утврдити да ли су се додјељеним средствима 

(реализацијом програма или пројеката) остварили постављени циљеви, односно 

очекивани резултати према утврђеним приоритетима, односно у којем је степену 

појединачни програм или пројект допринио остваривању циљева. Евалуација ефеката 

обухвата: 

a) Анализу резултата на нивоу више пројеката у оквиру одређене програмске 

области и финансираног програма у цјелини, 

b) Анализу финансијских показатеља према програмским областима, односно 

анализу односа средстава планираних за додјелу и утрошених средстава, 

c) Анализу учинковитости додијељених буџетских средстава, односно анализу 

односа утрошених средстава и остварених директних и индиректних резултата, 

односно ефеката. 

На основу проведених анализа, Општина израђује и јавно објављује збирни извјештај за 

сваки појединачни програм утрошка. Извјештај је објављује на службеној wеб страници 

Општине у посебно одређеном дијелу за објављивање информација о додјели средстава по 

основу јавног позива. 

3.2. Општина извјештава о напретку у провођењу програма или 

пројеката финансираних средствима Општине и ефектима 

проведених мјера  
Извјештавање о напретку у провођењу програма или пројеката финансираних средствима 

ЈСЛ је интегрални дио полугодишњег и годишњег извјештавања о реализацији планова 

рада надлежних одјељења у складу са ППВИ процедуром, гдје је доступна, с циљем праћења 

напретка и уочавања евентуалних одступања од плана на којима је потребно корективно 

дјеловати. Извјештај о утрошку средстава и ефектима програма објављује се на службеној 

wеб страници Општине у посебно одређеном дијелу за објављивање информација о 

додјели средстава по основу јавног позива. Извјештај се обавезно подноси Скупштини 

општине на усвајање И одлука се објављује у Службеном гласнику.  

 



     

 

4. Управљање неправилностима и ризиком од преваре са додјељеним 

средствима 
Под појмом неправилност подразумијева се „непридржавање или погрешна примјена 

закона и других прописа која произлази из радњи или пропуста корисника јавних 

средстава, а која има или би могла имати штетан утицај на буџетска средства и средства из 

других извора.” Основна питања код утврђивања постојања неправилности у вези са 

додјељеним средствима су: да ли је дошло до кршења важећих прописа, процедура и 

правила, те да ли је тиме остварен негативан ефект на средства Општине? 

Право пријављивања сумње у неправилности отворено је свим заинтересованим странама 

у свим фазама поступка додјеле средстава. Могуће је интерно и вањско пријављивање, 

укључујући анонимне пријаве. Подносиоци пријаве сумње на неправилност пријаву 

подносе на типском обрасцу на коме се идентификују све познате чињенице о могућој 

неправилности. 

Сумњу на неправилност разматрају лица квалификована за предметну област, која именује 

начелник. Информација о потврђеним неправилностима доставља се без одлагања и по 

службеној дужности надлежним органима у зависности од природе неправилности. 

Запослени код даваоца средстава који пријављују сумњу на неправилности су заштићени у 

складу са законским оквиром о заштити узбуњивача/пријавитеља корупције.  

Поновљене или сличне неправилности могу указивати на системске недостатке интерних 

контрола које треба узети у обзир приликом наредног циклуса планирања утрошка 

средстава. Општина осигурава да су информације о начину и поступку подношења сумње 

на неправилности јавно доступне путем wеб странице као и кроз одредбе програма 

утрошка. 

 

 


