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Гацко,18.02.2022.године 

 

ПРЕДМЕТ: Записник са јавне расправе везане за предстојећи јавни позив за 

организације цивилних друштава у оквиру РеЛоаД2 пројекта са представницима  

УНДП-а 

 

 

Јавна расправа је одржана у сали скупштине општине Гацко  18.02.2022.године са 

почетком у 11:00 сати. Јавној расправи је присуствовало 19 организација цивилних 

друштава,представници општине Гацко и УНДП-а. 

 

Испред општине Гацко све присутне је поздравио начелник општине Огњен 

Милинковић. Жељко Поповић, виши стручни сарадник за омладину,спорт,породицу 

и невладин сектор у општини Гацко и координатор пројекта је присутне 

информисао ближе о пројекту и сарадњи са УНДП-ом. Представница УНДП-а  

Селма Османагић-Аговић такође је говорила о пројекту,сарадњи са изабраним 

општинама партнерима, јавном позиву који се ускоро треба расписати за 

организације цивилног друштва и темама за пријаву на јавни позив, као и о 

динамици предстојећих активности у циљу што лакшег процеса аплицирања.  

 

Јавни позив ће бити расписан почетком марта 2022.године и биће отворен четири 

седмице од дана расписивања. Током јавног позива УНДП ће осигурати подршку 

кроз обуке и менторство у процесу развоја идеја.Представници организација 

цивилног друштва ће моћи аплицирати са пројектима у вриједности од 10.000,00 

до 70.000,00КМ. Пројекти више или ниже вриједности од горе наведене неће бити 

финансирани. Јавни позив ће бити објављен на веб страници УНДП-а и званичној 

презентацији општине Гацко. Дужина трајања пројекта је од 6 до 11 мјесеци. 

Корисници пројектних активности морају бити искључиво са подручија општине 

Гацко. 

 

Приједлози тема за расписивање јавног позива организацијама цивилног друштва 

за предају приједлога у склопу РеЛОад 2 пројекта за 2022.годину дати су по 

областима уз могућност свим организацијама цивилног друштва да предложе нове 

или измјене постојеће, а то су: 
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1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1.1. Пројекти који пружају  помоћ социјлној инклузији особа са потешкоћам у 

развоју, 

1.2. Пројекти који раде на унапређењу квалитета живота лица са инвалидитетом, 

1.3. Пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина на тржишту 

рада,нарочито за категорије становништва које се тешко запошљавају, с посебним 

акцентом на жене. 

 

2. КУЛТУРА  

2.1. Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије 

становништва кроз промоцију различитих видова културе и умјетности, 

2.2. Пројекти који раде на обогаћивању културних садржаја за становнике. 

 

3. СПОРТ 

3.1. Афирмација и развој спортских садржаја за дјецу и младе, 

3.2.Афирмација аматерског спорта са акцентом са акцентом на особе из 

социјално-искључених категорија становништва. 

 

4. МЛАДИ 

4.1.Унапређење друштвеног положаја младих на тржишту рада кроз унапређење 

њихових знања и вјештина, 

4.2. Развој садржаја за квалитетно провођење слободног времена. 

 

5. РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

5.1. Пројекти који помажу унапређење квалитета живота у руралним срединама, 

5.2. Пројекти који помажу унапређеље знања и вјештина становништва у руралним 

срединама, 

5.3. Пројекти који раде на промоцији и активизму младих у руралним срединама. 

 

6. КОВИД-19 

6.1. Унапређење квалитета живота социјално угрожених категорија становништва у 

вријеме Ковид-19. 

 

На предложене теме организације цивилних удружења дале су  коментаре,питања 

и приједлоге. 

Гордана Кекић испред удружења „Растимо заједно“ је истакла проблем 

архитектонских баријера које имају чланови овога удружења и поставила питање 

да ли трошкови услуга физиотерапеута могу ући у трошкове пројекта и колико 

средстава се пројектом може планирати за трошкове опреме и инфраструктуре? 
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Образложено је од представника општине Гацко и УНДП-а да се 30% средстава 

може планирати за трошкове опреме,а да се трошкови физиотерапеута могу 

уградити у план трошкова пројекта а што ипак зависи од самог пројекта а све ће 

детаљније бити образложено у смјерницама које ће бити објављене уз јавни позив 

а исте ће дати објашњење о свим детаљима везаним за аплицирање на пројекат. 

 

Синиша Зиројевић представник удружења „Пчелари општине Гацко“ је истакао 

проблем који чланови овога удружења имају са линијом за производњу сатних 

основа и курс обуке чланова који планирају у оквиру истога пројекта. Пошто је 

успостављање линије за производњу сатних основа скупо њега је интересовало да 

ли се граница за улагање у опрему може помјерити на горе? Од представника 

општине и УНДП-а је  образложено да се граница средстава за улагање у опрему 

од 30% од укупних трошкова пројекта неће мјењати. 

 

Представника спортског удружења „Спартакус“  Гутовић Милана је интересовало 

пошто су они мало удружење да ли могу имати партнера из области спорта и 

колико? Представници општине и УНДП-а су дали образложење да удружење 

може имати једног партнера на пројекту али да крајњи корисници пројекта морају 

бити на територији општине Гацко. 

 

Представник џудо клуба „Гацко“ Радомир Супић је поставио питање да ли партнер 

може бити савез који би се основао из те гране спорта? Представници општине и 

УНДП-а су дали образложење да може постојати та врста партнерства али да 

савез у конкретном случају нема пројектну историју. 

 

Представник удружења „Узгајивачи гатачког говечета“ Душан Андријашевић је 

питао да ли се могу кандидовати слични пројекти који већ постоје? Представници 

општине и УНДП-а су дали образложење да могу али да у истим мора бити 

унапређења и иновативности у односу на раније пројекте. 

 

Представница УНДП-а је охрабрила организације цивилног друштва да се јаве на 

јавни позив и кандидују пројекте који ће бити од користи читавој заједници. 

Састанак је завршен у 12h. 

 

Записник водила Ана Црногорац замјеник координатора РеЛоаД2 пројекта. 
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