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Број: 01/004/4220/16 

Датум: 28.07.2016. године 

 

 

На основу Одлуке Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске  

о објављивању Јавног конкурса, број: 02/002-4008-7/16 од 22.07.2016. године, а у складу  

са чланом 7. Правилника о финансирању пројеката ("Службени гласник Републике 

Српске" број: 56/16) расписује се 

 

 

Ј а в н и  к о н к у р с  

за финансирање или суфинансирање пројеката  

превенције и раног откривања масовних незаразних болести 

 

 

 

1. Предмет Јавног конкурса је финансирање или суфинансирање пројеката  

превенције и раног откривања масовних незаразних болести за 2016. годину, на начин  

и у поступку који је прописан Правилником о финансирању пројеката ("Службени 

гласник Републике Српске" број: 56/16). 

 

2. У 2016. години Фонд здравственог осигурања Републике Српске ће финансирати 

или суфинансирати пројекте превенције и раног откривања масовних незаразних болести  

које могу предложити здравствене установе и/или струковна удружења љекара одређене 

специјалности са сједиштем у Републици Српској, из сљедећих области: 

1) примарна превенција фактора ризика код дјеце, 

2) превенција и рана детекција конгениталних аномалија, 

3) превенција малигних и хроничних болести, и 

4) превенција патолошких промјена на крвним судовима. 

 

3. Општи услови за прихватање пројекта и одобравање средстава за финансирање су: 

1) здравствена установа или удружење мора бити регистровано на подручју 

Републике Српске и дјеловати најмање једну годину прије дана објаве Јавног 

конкурса, 

2) директни/индиректни корисници пројекта морају бити лица са пребивалиштем на 

подручју  Републике Српске, 

3) лица ангажована на реализацији пројекта морају имати одговарајућу стручну 

спрему/звање или завршену едукацију за рад с одређеном категоријом корисника, 

4) пројект мора бити осмишљен тако да је могуће проводити контролу и надзор  

над провођењем активности и над потрошњом одобрених средстава, 

5) пројект мора бити бесплатан за кориснике који су обухваћени програмом, 

6) пројект  мора имати планиране активности информисања јавности са циљем 

популаризације садржаја пројекта, и 

7) пројекат мора бити урађен према Водичу за израду пројектног документа. 
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2. 

4. Посебан услов за прихватање пројекта и одобравање средстава за финансирање  

је да је у пројектном документу завршетак свих пројектних активности планиран  

до 31.12.2016. године. 

 

5. У Финансијском плану - Буџету Фонда здравственог осигурања Републике Српске  

за 2016. годину планирана су средства у износу од 500.000,00 КМ. 

 

6. Субјекти из тачке 2. овог конкурса обавезни су да испуне опште и посебан услов за 

финансирање или суфинансирање пројеката превенције и раног откривања масовних 

незаразних болести из намјенских средстава. 

 

6.1. За учествовање на конкурсу субјекти из тачке 2. овог конкурса дужни су да Фонду 

здравственог осигурања Републике Српске доставе Пријаву подносиоца пројекта која је 

доступна на интернет страници: www.zdravstvo-srpske.org.  

6.2. Уз Пријаву подносиоца пројекта и Пројектни документ, потребно је приложити 

сљедећу документацију: 

1) овјерена копија извода о упису у регистар надлежног органа, зависно од облика 

          организовања подносиоца пријаве, 

2) овјерена копија рјешења о регистрацији код Пореске управе Републике Српске (ЈИБ), 

3) копија уговора о отвореном жиро рачуну подносиоца пријаве, 

4) уколико се тражи суфинансирање пројекта - доказ о обезбијеђеном дијелу средстава  

         (уговор о кредиту или уговор о финансирању дијела пројекта, изјава подносиоца 

          пријаве о висини сопствених средстава која ће уложити у пројекат и слично), 

5) овјерене копије диплома о завршеној стручној спреми за лица ангажована на 

           реализацији пројекта. 

 

7. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу Глас Српске и на интернет страници 

Фонда. 

 

8. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања 

у дневном листу Глас Српске. 

 

9. Пријаве са пратећом документацијом се подносе у запечаћеној коверти са назнаком 

"Пријава на Јавни конкурс за избор пројеката - НЕ ОТВАРАТИ", на адресу: Фонд 

здравственог осигурања Републике Српске, Здраве Корде број 8, 78 000 Бања Лука. 

 

10. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.  

 

                                                                           Директор 

   

                                                                             Мр Дарко Томаш 
 


