
С П О Р А З У М

Између Општине Мркоњић Град

и Удружења грађана /невладиних организација



СПОРАЗУМ

Између општине Мркоњић Град и удружења грађана /невладиних организација
општине Мркоњић Град

Члан 1.

Споразум између општине Мркоњић Град и невладиних организација које дјелују на
подручју општине Мркоњић Град (у даљем тексту : стране потписнице овог споразума)
представља њихово опредјељење да се, дуго времена подржавани рад и развој
невладиног сектора на овој територији, уреди овим актом у циљу да се, на основама
заједничких вриједности које остварује невладин и јавни сектор, успоставе јасне,
ефикасне и транспарентне процедуре међусобне сарадње и партнерства.

Члан 2.

Стране потписнице овог Споразума су сагласне да се у међусобној сарадњи
придржавају заједничких вриједности и грађанских иницијатива које произилазе из
Европске повеље о локалној самоуправи, Устава БиХ, Закона о локалној самоуправи
Републике Српске и Статута општине Мркоњић Град, које су темељ и оквир за права
грађана да се слободно и без ограничења међусобно удружују, у изградњи
демократског друштва заснованог на:

 Учешћу грађана у одлучивању;
 Индивидуалној слободи и одлучивању
 Сарадњи локалних власти и грађана
 Грађанској солидарности, толеранцији и уважавању различитости;
 Социјалној правди
 Личном интегритету;
 Уважавању различитих форми институционалног дјеловања;
 Транспарентности
 Трајној усмјерености ка стварању дјелотворних норматива који ће

унаприједити односе између општинских власти и невладиних организација



Члан 3.

Општина Мркоњић Град, свјесна својих обавеза и одговорности у пружању услуга
грађанима општине, прихватају невладине организације као партнера у задовољавању
јавних потреба и интереса грађана општине Мркоњић Град. У складу са највишим
стандардима квалитета, спремни да дио специфичних послова из домена локалне
самоуправе, када се за то искаже потреба кроз јавно утврђени јавни интерес, повјере
невладиним организацијама, дјелимично или у цјелини, те да у складу са тим осигурају
адекватна средства за њихово извршавање.

Програми и пројекти који буду финансирани средствима из општинског буџета морају
имати јасно назначеног корисника услуга који прихвата обавезе које произилазе из овог
споразума.

Невладине организације прихватају да преузму дио послова од јавног интереса за
грађане општине Мркоњић Град и да исте извршавају савјесно и јавно, у складу са
преузетим обавезама према даваоцу средстава и према корисницима услуга.

Члан 4.

Странке потписнице овог споразума су сагласне да успоставе сарадњу на бази
релевантних и мјерљивих показатеља којима ће моћи руководити на систематичан и
транспарентан начин, кроз стандардизоване поступке са јасно дефинисаним улазним,
излазним и мјерљивим циљевима који претпостављају:

 Реализацију у складу са законским обавезама;
 Ефикасно постизање релевантних циљева изражених кроз јавни интерес;
 Ефикасну реализацију прихваћених уговора кроз мјерљиве резултате;
 Задовољство грађана – корисника услуга;
 Економично обављање послова, уз рационално кориштење ресурса;
 Поштовање особља/запосленика Општине и невладиних организација и

њихових права;
 Јасне механизме за трајно побољшање међусобних односа и сарадње.



Члан 5.

Општина Мркоњић Град ће максимално тежити остваривању ефикасних веза са
невладиним организацијама, посебно кроз извршавање  овог Споразума и реализацију
Правилника.

Начелник општине ће именовати једну особу - општинског службеника који ће бити
задужен за сарадњу и комуникацију са невладиним организацијама.

Општина Мркоњић Град се обавезују да за своје уговорене обавезе неће тражити од
невладиних организација било који еквивалент или противвриједност у новцу или
другим услугама осим оних обавеза које су изричито наведене у уговору о
финансирању пројекта / програма, а који финансира ова општина.

Општина Мркоњић Град се обавезује да ће припремити и едуковати раднике
општинске управе како би били спремни транспарентно и квалитетно успостављати
партнерске односе са представницима невладиних организација, те да ће учествовати у
едукацији радника, активиста и волонтера невладиног сектора о могућностима развоја
међусекторске сарадње, посебно из домена своје надлежности и одговорности.

У сврху образовању радника општинске управе и представника невладиног сектора
организоваће се округли столови, савјетовања, конференције, медијске и web
презентације. Стране потписнице овог споразума се обавезују да ће, када је то могуће, у
публикацијама и информативним материјалима које издају, истицати значај међусобног
партнерства и сарадње.

Члан 6.

У циљу рационалног и транспарентног управљања јавним приходима (буџетом) те
дјелотворног кориштења расположивих ресурса, а у сврху стварања квалитетнијег
окружења за задовољавање потреба грађана, Начелник општине ће:

 Дефинисати послове од јавног интереса општине које ће пренијети на невладине
организације и обезбиједити средства у годишњем буџету, у оквиру
финансијских могућности;

 Позвати невладине организације кроз Јавни позив да пријаве своје пројекте и
програме за одређене послове и за њихово провођење у складу са овим
Споразумом.



У јавном позиву ће се јасно изнијети интерес општине, критерији за пријаву и
критерији за оцјењивање пријављених пројеката. Рокови пријављивања на Јавни позив
биће разумни, најмање 15 дана од дана његовог објављивања.

Пријављени пројекти и програми биће процијењени од стране Комисије коју именује
начелник сваке године, у складу са процедурама из Споразума и Правилника.

Резултати одабира пројеката који су прихваћени за финансирање од стране Комисије
биће јавно објављени и о њима ће бити обавјештене све невладине организације које су
се јавиле на Јавни позив.

Уговор о кориштењу средстава мора да садржи јасне и недвосмислене норме којима се
регулишу права, обавезе и одговорности, начин праћења реализације одобреног
програма/пројекта невладине организације, начин праћења намјенског трошења
средстава, те елементе описног/наративног и финансијског извјештавања о реализацији
програма/пројекта.

За све евентуалне неспоразуме надлежан је суд који мора бити наведен у уговору, у
складу са законом.

Члан 7.

Невладине организације које желе учествовати на Јавном позиву за одобравање
финансијске подршке за њихове програме и пројекте из буџетских средстава општине
морају испуњавати сљедеће стандарде и принципе:

 Имати својство правног лица и дјеловати у општини Мркоњић Град;
 Да својим дјеловањем промовишу вриједности цивилног друштва и придржавају

се “Кодекса понашања за невладине организације БиХ“;
 Да проводе активности усмјерене на потребе заједнице, руководећи се начелима

дјеловања за опште добро;
 Да имају и воде транспарентно финансијско пословање и извјештаје о

досадашњем раду и пословању;
 Да средства добијена из буџетских средстава општине не смију користити за

финансирање накнада својих чланова које се већ подмирују из буџетских
средстава по посебним прописима.



Члан 8.

Стране потписнице овог споразума су сагласне да ће њихова активност бити у складу
са законом и правилима која вриједе за недискриминацију у програмима и пројектима
подржаним од стране општине Мркоњић Град, што посебно обухвата:

 Да све невладине организације имају једнака права приступа Јавном позиву у
општини Мркоњић Град, што укључује једнаке могућности и равноправан
третман у коришћењу средстава за ове намјене;

 Да је забрањена дискриминација на основу језика, религије, националног или
социјалног поријекла, политичког или другог мишљења, спола, хендикепа или
старости, или на било којој другој основи.

Члан 9.

Општина Мркоњић Град је спремна да прихвати, у складу са законом и овим
Споразумом и Правилником, понуду за суфинансирање програма пројеката невладиних
организација мимо и изван процедура Јавног позива само у случају када невладина
организација обезбиједи, током године, од другог донатора преко 51% средстава за
пројекте и програме од интереса за грађане општине Мркоњић Град, и то само онда:

 Када се не крше одредбе прописа о буџету;
 Када је то услов донатора који је обезбиједио више од 51% средстава за

реализацију планираних пројектних средстава;
 Када је то од интереса за грађане општине Мркоњић Град;

Члан 10.

Стране потписнице овог споразума изражавају спремност да, када се за то укаже
потреба и могућност, унаприједе систем свог међусобног партнерства, искључиво на
подлози квалитета услуга који ће бити подложан сталном побољшању његове
ефикасности, у складу са захтјевима стандарда који се постављају општеприхваћеним
међународним критеријима уз сагласност све три стране или нормом ИСО 9001 : 2008.
То подразумијева:

 Да је овај систем успостављених стандарда квалитета услуга примјењив кроз
организацију која је одржива и за коју су сагласне све стране;



 Да уважава слијед успостављених процедура и њихову међусобну интеракцију
кроз партнерство све три стране да унаприједе критерије и развију методе
потребне за осигурање што ефикаснијег одвијања и контроле цијелог процеса у
свим фазама;

 Да осигурају расположивост и проходност информација и ресурса неопходних
за подршку и мониторинг цијелог процеса;

 Да осигурају мониторинг, мјерење и анализу процеса када је то потребно на
захтјев било које стране;

 Да развију механизме који омогућавају примјену резултата анализе, мониторинг,
као и отклањање уочених недостатака.

Члан 11.

Промјене које настану по основу промјена у документима на које се позива овај
Споразум, биће по аутоматизму промијењене уколико не мијењају садржај Споразума
који је усаглашен. У случају промјена које могу директно утицати на ограничења овог
Споразума и његових појединих чланова, свака страна може покренути поступак
поновног усаглашавања његовог садржаја, како би се постигла општа сагласност.

Члан 12.

Споразум ће бити овјерен печатом општине Мркоњић Град и представника НВО.
Споразум и Правилник биће јавно објављен и доступан свим заинтересованим
странама.

Члан 13.

Посебним Правилником о јавном позиву, критеријумима и начину оцјењивања
пројеката удружења  грађана/невладиних  организација, који ће се суфинансирати из
буџета  општине Мркоњић Град, доноси Начелник општине, -у даљем тексту
Правилник ће регулисати расписивање јавног позива и процедура.

ПРЕДСЈЕДНИК СО

Миленко Милекић



ПРЕДСТАВНИЦИ  НЕВЛАДИНИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА /

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА МРКОЊИЋ  ГРАД

1.УГ  Градско позориште Мркоњић Град ______________________________

2. „Клуб умјетничких душа“ ______________________________

3. КУД „Петар 1Карађорђевић Мркоњић“ ______________________________

4. „Дјечији хор „Мали принц“ ______________________________

5. ОО „ Центар ______________________________

6.Удр.дневни центар за дјецу и младе „БУБАМАРА“ _____________________________

7.Удружење са четворо и више дјеце „МГ РАДОСТ“ _____________________________

8. Удружење пчелара „МАТИЧЊАК“ ______________________________

9. Еколошки покрет „Зеленковац“ ______________________________

10.Планинарско еколошко друштво „ВИДИК“ _______________________________

11. Еколошко удружење „ФАУНУС“ _______________________________

12. Планинарско друштво „ЛИСИНА“ _______________________________

13. Удружење „Широко врело „ШИБОВИ“ _______________________________

14. Удружење Медљанаца _______________________________

15. Удружење жена „НАША ЖЕНА“ _______________________________

16. Удружење жена „ЈОВАНА“ _______________________________

17.Хуманитарно удружење жена М. Град _______________________________



18. Коло срп. сестара“РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ“_______________________

19. Коло срп. сестара „Блага Марија“Ораховљани ______________________________

20. Ловачко удружење „ЛИСИНА ______________________________

21. Удружење грађана „МГ ФАРМЕРИ“ ______________________________

22. ОО „ЦРВЕНИ КРСТ „                                           ______________________________

23. Удр. грађана школе спорта „МОНТЕВИДЕО“ ______________________________

24. Удр. грађана  ТК „НЕЦ“ _______________________________

25. Удр. слијепих и слабовидих                                 _______________________________

У Мркоњић  Граду, _____јун 2015. године


