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На основу члана 6. Став 1 тачке е) ф) г)  х)  и и) Меморандума о разумијевању за 

имплементацију Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у 

области здравствене заштите потписаног између ЈЗУ Института за јавно здравство 

Републике Српске и Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске у поступку одабира ромских удружења 

расписује: 

Ј А В Н И    П О З И В 

За расподјелу средстава за пројектне активности промоције здравља и превенције 

болести у ромским заједницама у Републици Српској 

I УВОД 

Распоред средстава вршиће се за финансирање пројектних активности ромских 

организација које имају статус регистрованог удружења грађана и којe су усмјеренe на 

унапређење здравља Рома у складу са Акционим планом за рјешавање проблема Рома у 

области здравствене заштите за 2020. годину. 

II ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

Средства се додјељују регистрованим удружењима грађана за финансирање пројекта који 

се односи на активности које су у складу са Акционим планом за рјешавање проблема Рома 

у области здравствене заштите за 2020. годину, а које се односе на следеће мјере:  

 Унапређење хигијенских навика у популацији дјеце до седме године старости 

 Имунизација дјеце предшколског узраста 

 Едукација родитеља о значају и начину правилне прехране дјеце предшко9лског 

узраста старости 

 Промоција здравих животних стилова (правилна исхрана физичка активност, 

штетност употребе психоактивних супстанци) у популацији дјеце старости седам до 

15 година 

 Превенција употребе психоактивних супстанци у популацији младих од 16 до 18 

година 

 Промоција сексуалног и репродуктивног здравља и превенција фактора ризика за 

сексуално и репродуктивно здравље одрасле популације, са посебним акцентом на 

жене репродуктивног доба 

 Превенција малигних обољења у популацији одраслог становништва (укључује 

организовање систематских прегледа) 

 Заговарање ЦОВИД-19 имунизације 
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Максималан износ по пројекту не може прелазити 12.000,00 конвертибилних марака. 

Број пројеката који ће бити финансирани заснива се на поретку на ранг листи и 

расположивим финансијским средствима. 

Приоритет при одабиру ће имати пројекти који се проводе у општинама и градовима у 

којима је настањен већи број Рома (у складу са подацима из Пописа 2013. године и 

последњим процјенама Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине) 

III  ОЦЈЕЊИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТА 

А) Оцјењивање и вредновање пројекта вршиће се на основу следећих критеријума: 

 Извођење пројекта у приоритетним општинама и градовима,  

 Везаност пројекта за мјере наведене у тачки II овог јавног позива,  

 Расположивост особља и других стручних лица за реализацију пројекта; 

 Јасно постављени циљеви (циљеви специфични, достижни, мјерљиви, 

реалистични и временски одређени); 

 Јасно дефинисани корисници пројекта;  

 Јасно дефинисани квантитативни и квалитативни индикатори; 

 Подударност буџета са предложеним пројектним активностима; 

 Јасно дефинисан календар пројектних активности (временски план пројекта); 

 Сарадња и партнерски однос са другим организацијма или институцијама; 

 Способност за управљање пројектом и буџетом пројекта – претходно 

искуство; 

Б) Елиминаторни критеријуми су: 

 Удружење регистровано краће од 3 године; 

 Удружење није регистровано на подручју Републике Српске; 

 Недостатак формалних услова за кандидовање пројекта (непотпуна или 

нетачна документација); 

 Пројекат не одражава познавање проблема или постоје предрасуде у односу 

на проблеме; 

 Пројекту недостаје јасан приказ резултата, односно успјешности пројекта 

(квантитативни и/или квалитативни индикатори); 

 Недостатак кључних информација (циљ пројекта, локација пројекта, 

корисници пројекта, активности); 

 Висина административних трошкова већа од 10% од вриједности пројекта 

 

IV ПРИЈАВА ПРОЈЕКТА  
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Уз Приједлог пројекта који се доставља на образцу за писање приједлога пројекта а  

који је могуће преузети са “web“ странице ЈЗУ Института за јавно здравство www.phi.rs.ba; 

удружење је дужно да достави: 

а) Овјерену копија извода из судског регистра о оснивању удружења 

б) Биланс стања и успјеха, односно финансијски извјештај удружења за 2020. 

годину који је овјерен печатом удружења и печатом и потписом одговорног лица 

(овалштени књиговођа); 

ц) Фотокопију извода Статута или плана активности удружења 

д) Биографије кључног особља које ће бити ангажовано у пројекту 

 

 

V РОК И НАЧИН ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Заинтересовани за учешће на јавном позиву треба да доставе потпуну документацију у 

затвореној коверти на адресу ЈЗУ Института за јавно здравство, 78000 Бања Лука, Јована 

Дучића 1, са назнаком „Пријава на јавни позив за расподјелу средстава за пројектне 

активности унапређења здравља Рома у Републици Српској“.  

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана објављивања јавног позива у средствима јавног 

информисања, укључујући пријаве пристигле поштанским путем. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни позив неће бити размотрене. 

VI  ОБЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Јавни позив ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници ЈЗУ 

Института за јавно здравство Републике Српске. 

За сва додатна питања, молимо вас да контактирате Доц. др сц. мед. Стелу Стојисављевић 

на телефон 051 491643 или путем е-маила stela.stojisavljevic@phi.rs.ba . 

 

 

Директор 

Mр ph Бранислав Зељковић 

http://www.phi.rs.ba/

