
На основу члана 4. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 54/08 - Пречишћени текст, 126/08 и 92/09 ), члана 67. 
став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 118/08 и 11/09) министар управе и локалне 
самоуправе д о н о с и  

 
 

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА  И ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
 

Члан 1. 
 

   
 Овим правилником утврђују се критеријуми, услови и поступак за додјелу 
новчане помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама и помоћи 
јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама.  
 

 
Члан 2. 

 
(1) Новчана помоћ додјељује се неразвијеним и изразито неразвијеним 

општинама у складу са одлуком Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада) о ранг- 
листи развијености општина за текућу годину. 

 
(2) Новчана помоћ додјељује се јединицама локалне самоуправе у складу са  

одлуком Владе, у ванредним ситуацијама. 
 

Члан 3. 
 

Средства за додјелу новчане помоћи планирају се и обезбјеђују  у буџету  
Републике Српске, односно у оквиру буџетских средстава стављених на располагање 
Министарству управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство), за сваку 
фискалну годину, у складу са прописима о извршењу буџета Републике Српске. 

 
Члан 4. 

 
Критеријуми за додјелу новчане помоћи неразвијеним и изразито 

неразвијеним општинама су: 
а) остварени укупни приход на нивоу општине по становнику за претходну 

годину, 
б) остварени изворни приходи буџета општине по становнику за претходну 

годину, 
в) густина насељености и 
г) број незапослених лица у односу на број становника у општини. 
 

Члан 5. 
 

Појединачно учешће неразвијених и изразито неразвијених општина у 



расподјели средстава из члана 3. овог правилника врши се на основу  критеријума из 
члана 4. овог правилника у процентуалном учешћу и то: 

 
а) 35% средстава на основу критеријума остварени укупни приход на нивоу 

општине по становнику за претходну годину, 
 
б) 25% средстава на основу критеријума остварени изворни приходи буџета 

општине по становнику за претходну годину, 
 
в) 20% средстава на основу критеријума густина насељености и 
 
г) 20% средстава на основу критеријума број незапослених лица у односу на 

број становника у општини. 
 

Члан 6. 
 

 Новчана помоћ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама додјељује се 
за реализацију пројекта/програма и подстицања развоја општине у сљедећим 
областима: 
 а) производње, извоза, оснивања и развоја малих и средњих предузећа, 
 б) пољопривредне производње и руралног развоја, 
 в) заштите животне средине, 
 г) изградње нових, реконструкције и одржавања постојећих објеката комуналне 
инфраструктуре, 
 д) здравствене заштите становништва и помоћи социјално угроженог 
становништва и бриге о младима, 
 ђ) образовања  и  спорта, 
                е) културе и његовања културно-историјске баштине и помоћ у изградњи 
вјерских објеката, 
 ж) цивилне заштите становништва и заштите људи и материјалних добара од 
природних и других несрећа, 
 з) туризма и 
 и) за друге намјене ради локалног развоја и ефикасног извршавања послова 
општине. 
 

Члан 7. 
 
(1) Општина из  члана 2. став 1. овог правилника захтјев за додјелу новчане 

помоћи подноси Министарству на Обрасцу 1 који се налази у Прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио. 

 
(2) У захтјеву се наводи: тражени износ новчаних средстава, циљеви и намјене за 

које се тражи додјела новчане помоћи као и образложење пројекта/програма које 
оправдава додјелу новчане помоћи, односно у чему се састоји значај који 
пројекат/програм  има за развој општинe, ефекти који се очекују, као и  број грађана 
који су обухваћени пројектом/програмом. 

 
 

Члан 8. 
 

(1) Новчана помоћ која има карактер интервентне помоћи  за хитне интервенције и 



отклањање штета насталих усљед природних и других несрећа  додјељује се јединицама 
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама. 
(2) Јединица локалне самоуправе из става 1. овог члана захтјев за додјелу новчане 
помоћи подноси Министарству на Обрасцу 2 који се налази у Прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио. 
 
(3)   Захтјев се подноси у случају: 

а) хитне интервенције и/или 
б) отклањања насталих посљедица. 
 

Члан 9. 
 

(1) Захтјев за додјелу новчане помоћи за хитне интервенције подносе органи 
јединице локалне самоуправе, током вођења активности спашавања људи и 
материјалних добара угрожених природном и другом несрећом, када је новчана помоћ 
неопходна ради предузимања одређених хитних мјера заштите и спашавања. 
 
(2)  Захтјев из става 1. овог члана садржи: 

а) датум када је надлежни орган јединице локалне самоуправе прогласио стање 
природне или друге несреће, 

б)  врсту природне или друге несреће, 
в) подручје које је угрожено, 
г) оријентациона процјена штете  која је настала по људе и материјална добра 

коју је утврдио надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно општински штаб 
цивилне заштите, 

д) опште стање на угроженом подручју, 
ђ) мјере које се предузимају, 
е) износ новчане помоћи који се тражи и 
ж) намјена утрошка новчане помоћи. 
 

(3)   Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се: 
а) акт надлежног органа једнице локалне самоуправе који је прогласио стање 

природне или друге несреће, ако је такав акт донесен и 
б) извјештај надлежног органа јединице локалне самоуправе, односно 

општинског штаба цивилне заштите који садржи податке о штети  која је настала по људе 
и материјална добра у тренутку израде извјештаја. 

 
 
 

Члан 10. 
 

Захтјев за додјелу новчане помоћи за отклањање  посљедица насталих 
природном и другом несрећом подносе органи јединице локалне самоуправе у случају 
када средствима из буџета јединице локалне самоуправе нису у могућности извршити 
финансирање свих радњи на отклањању насталих посљедица  неопходних за стварање 
основних услова за живот и рад људи на угроженом подручју. 

 
 
 
 



                                             Члан 11. 
 

(1) Министар  управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: министар) именује 
комисију која разматра захтјеве, и предлаже доношење одлуке о додјели новчане 
помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, односно јединицама 
локалне самоуправе у ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Комисија). 
 

(2) Комисија се састоји од три члана од којих је један члан предсједник Комисије. 
Чланови Комисије имају замјенике. 

 
(3) Министар именује чланове Комисије и њихове замјенике из реда државних 

службеника  и намјештеника запослених у Министарству. 
 
(4) Комисија доноси Пословник о раду. 
 
(5) Комисија се именује на  период од двије године. 
 
 

Члан 12. 
 

(1)  Комисија разматра захтјеве за додјелу новчане помоћи најмање три пута у току 
фискалне године, а у зависности од расположивих буџетских средстава за додјелу 
новчане помоћи.   

 
(2) Изузетно од става 1. овог члана, Комисија разматра захтјев за додјелу новчане 

помоћи јединице локалне самоуправе у ванредној ситуацији одмах по пријему захтјева у 
Министарству. 

 
 

 
Члан 13. 

 
(1) Комисија има секретара. 
(2) Секретар Комисије је државни службеник запослен у Министарству који 

обавља послове везане за праћење развоја јединица локалне самоуправе. 
(3) Секретар Комисије има дужност: 

а) да води евиденцију о поднесеним захтјевима за додјелу новчане 
помоћи, 
б) да административно-технички обради поднесене захтјеве прије 
разматрања захтјева од стране Комисије, 
в) да сачини записник о раду Комисије и 
г) да изради приједлог одлуке о додјели новчане помоћи. 

(4) Секретар комисије израђује годишњи извјештај о намјенском трошењу 
додијељених средстава. 

 
Члан 14. 

 
 
На приједлог Комисије Министарство предлаже Влади доношење одлуке о 

додјели новчане помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, 



односно јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама. 
 
 

 
                                                  Члан 15. 

 
(1) Неразвијене и изразито неразвијене општине дужне су да Министарству 

поднесу финансијски  извјештај о намјенском  утрошку додијељене новчане помоћи уз 
релевантну документацију, најкасније десет дана по истеку фискалне године. 

 
                 (2) Извјештај из става 1. овог члана обухвата и наративни дио који треба да  
садржи: 
а) назив, опис, циљ и буџет пројекта/ програма, 
б) динамику реализације пројекта/програма (вријеме -почетак - крај пројекта) и 
 в) трошкове реализације пројекта/програма. 
                (3) Извјештај из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 3 који се налази  у 
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио. 
               (4) Јединице локалне самоуправе дужне су да Министарству поднесу 
финансијски извјештај о намјенском утрошку додијељене  новчане помоћи уз релевантну 
документацију,  у року од три мјесеца од  ступања на снагу одлуке  Владе о додјели 
новчане помоћи јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама. 
              (5) Извјештај из става 4. овог члана подноси се на Обрасцу 4 који се налази у 
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио. 

(6)  Извјештај из ст. 1. и 4. овог члана, потписује начелник/градоначелник 
јединице локалне самоуправе. 

 
Члан 16. 

 
Министарство у оквиру годишњег извјештаја информише Владу о додијељеним 

новчаним помоћима неразвијеним и изразито неразвијеним општинама и помоћи 
јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама. 
 

 
Члан 17. 

 
О додијељеним новчаним помоћима Министарство обавјештава јавност путем 

web странице Министарства и на други одговарајући начин.  
 

Члан 18. 
 

Министар је дужан да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
правилника именује Комисију. 

 
Члан 19. 

 
 Ступањем на снагу овог правилника престају да важе Правила за додјелу новчаних 

средстава из гранта за неразвијене и изразито неразвијене општине („Службени гласник 
Републике Српске“, бр.  95/05 и 101/07). 

 
 



 
 

Члан 20. 
 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 
 
 
Број:    10.1- 020-349/10                                                                     М и н и с т а р 
 
Датум:  23.04.2010. године                                                            Зоран   Липовац 
 
 
 



ПРИЛОГ                                                                                                                                              Образац 1. 
 
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И                                                                                                              
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  
НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ОПШТИНАМА 

  
 
 
 
 
1. Подносилац 
 

 
Неразвијена/изразито неразвијена општина:_____________________ 
Адреса:______________________________________________________ 
Телефон/фах: ________________________________________________ 
Интернет адреса/е-mail: _______________________________________ 
Овлаштено лице:  _____________________________________________ 
Контакт особа:  ________________________________________________ 
Број жиро рачуна:_____________________________________________ 
 

2. Тражени износ 
 

 

3. Циљ и намјена 
 

 

4. Образложење  
пројекта/програма 
 

 

5. Процјена  
финансијских 
средстава 

 

6. Значај 
пројекта/програма 
 

 

7. Ефекти 
пројекта/програма 
 

 

 
 
 

__________________________                            М.П.                               _______________________ 
              Мјесто и датум                                                                                     Потпис овлашћеног лица     
 
 
Прилог: Копије пројеката/програма, буџета, уговора или других  докумената  
 
  
              Легенда 

 
1. Подносилац – назив општине, адреса, телефон, интернет адреса/ е-mail , овлаштено 

лице, име, презиме и број телефона контакт особе која ће пратити утрошак средстава и 
сачинити извјештај и број жиро рачуна буџета општине,  

2. Тражени износ – износ новчаних средстава изражен у КМ , 
3. Циљ и намјена – основни циљеви и намјена  за које се траже средства, 



4. Образложење пројеката/програма – укратко описати пројектe/програмe, процјењени 
број грађана који су обухваћени пројектима/програмима и динамику реализације, 

5. Процјена финансијских средстава – процјена укупних финансијских средстава 
потребних за реализацију пројеката/програма са изворима финансирања и 
очекиваним расходима,   

6. Значај пројеката/програма – образложење доприноса пројеката/програма развоју 
општине у складу са чланом 6. Правилника,  

7. Ефекти пројеката/програма – који се ефекти очекују реализацијом пројеката/програма. 
 
 



                                                                                                                                                            Образац 2. 
 
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И                                                                                               
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 
 
 
 
 
1. Подносилац: 
 

 
Јединица локалне самоуправе: _____________________________ 
Адреса:    ________________________________________________ 
Телефон/фах:_____________________________________________ 
Интернет адреса/е-mail:___________________________________ 
Овлаштено лице:  _________________________________________ 
Контакт особа: ___________________________________________ 
Број жиро рачуна: ________________________________________ 
 

2. Тражени износ за хитне 
интервенције 

 

3. Тражени износ за 
отклањање насталих 
посљедица 

 

4. Датум проглашеног 
стања  природне или 
друге несреће 

 

5. Врста природне или 
друге несреће 

 

6. Подручје које је 
угрожено 

 

7. Оријентациона 
процјена штете 

 

8. Опште стање на 
угроженом подручју 

 

9. Мјере које се 
предузимају 

 

10. Намјена утрошка 
новчане помоћи 

 

 
 

__________________________                            М.П.                               _______________________ 
              Мјесто и датум                                                                                     Потпис овлашћеног лица     
 
 
Прилог:  

1. Акт надлежног органа јединице локалне самоуправе о проглашењу стања природне 
или друге несреће (ако је такав акт донесен), 

2. Извјештај надлежног органа јединице локалне самоуправе, односно општинског штаба 
цивилне заштите. 

 
 

 



       Легенда 
 

1. Подносилац – назив јединице локалне самоуправе, адреса, телефон, интернет адреса/ 
е-mail, овлаштено лице, име, презиме и број телефона контакт особе која ће пратити 
утрошак средстава и сачинити извјештај и број жиро рачуна буџета општине,  

2. Тражени износ за хитне интервенције– износ  новчаних средстава изражен у КМ,  
3. Тражени износ за отклањање насталих посљедица – износ новчаних средстава изражен 

у КМ, 
4. Датум проглашеног стања природне или друге несреће – вријеме када се десила 

природна  или друга несрећа, 
5. Врста природне или друге несреће – поплава, пожар, земљотрес, клизиште и др. 
6. Подручје које је угрожено  – подручје захваћено природном или другом несрећом, 
7. Оријентациона процјена штете  – штета која је настала по људе и материјална добра, 

које је утврдио надлежни општински орган  јединице локалне самоуправе, односно 
општински штаб цивилне заштите, 

8. Опште стање на угроженом подручју – укратко навести податке о насталој штети по 
људе и материјална добра, 

9. Мјере које се предузимају – планиране мјере за хитне интервенције и отклањање 
насталих посљедица, 

10. Намјена утрошка новчане помоћи – образложити намјену утрошка новчане помоћи за 
хитне интервенције и отклањање насталих посљедица. 

 



                                                                                                                                                      Образац 3 
 
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И                                                                                                              
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА 
ПОМОЋИ НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНИМ ОПШТИНАМА 

 
 

НЕРАЗВИЈЕНА/ИЗРАЗИТО НЕРАЗВИЈЕНА ОПШТИНА :_____________________________________ 
ИЗНОС ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТАВА: _________________________КМ , ДАТУМ:________________ 
ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ: ____________/________   од _____________ године 
 
Ред. 
број 

Уговор,рачун,извод ... 
(број и датум  документа) 

Износ у 
КМ 

Корисник средстава 
/буџетска ставка 

Намјена утрошка 
додјељених средстава 

 1 2 3 4 
1     
2     
3     

УКУПНО   
 
 
5 НАРАТИВНИ ДИО: 

 
 
 
 

__________________________                            М.П.                               _______________________ 
              Мјесто и датум                                                                                    Потпис овлашћеног лица     
 
 
 
Прилог: Копије уговора, рачуна, извода или других докумената наведених у табели 
финансијског извјештаја са назначеним редним бројем. 
 
          
              Легенда 
 

1. Уговор, рачун, извод, број и датум документа –  врста, број и датум документа којим се 
правда утрошак,  

2. Износ у КМ – укупан износ утрошених средстава корисника изражен у КМ,   
3. Корисник средстава/буџетска ставка – корисник средстава: општина, нижа потрошачка 

јединица, мјесна заједница / буџетска ставка: плате и накнаде трошкова запослених и 
скупштинских одборника, трошкови материјала и услуга, текуће помоћи, трошкови за 
камате и остале накнаде, трошкови за набавку сталних средстава, капиталне помоћи и 
др. 

4. Намјена утрошка додјељених средстава – образложити намјену утрошених средстава 
помоћи по областима, у складу са чланом 6. Правилника,   

5. У наративном дијелу – навести назив пројеката/програма, кратак опис и циљ, буџет, 
динамику и трошкове реализације пројеката/програма, те образложити степен 



реализованости и ефекте пројеката/програма у односу на наведене у захтјеву. По 
потреби аналитички приказати утрошак (на пр.: ако се утрошена средства односе на 
текуће помоћи – навести у ком износу и коме су додјељена) и друге релевантне 
чињенице.  
 



                                                                                                                                                      Образац 4 
 
МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И                                                                                                              
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА ПОМОЋИ  
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 
 

ЈЕДИНИЦА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: _____________________________________________ 
ИЗНОС ДОЗНАЧЕНИХ СРЕДСТАВА: _________________________КМ , ДАТУМ :___________ 
ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ: __________/__________   од _____________године 
 
Ред. 
број 

Уговор, рачун, извод ... 
(број и  датум  документа) 

Износ у 
КМ 

Корисник средстава  Намјена утрошка 
додјељених 
средстава 

 1 2 3 4 
1     
2     
3     

 УКУПНО    
 
 
5  НАРАТИВНИ ДИО: 

 
 
 
 

__________________________                            М.П.                               _______________________ 
              Мјесто и датум                                                                                     Потпис овлашћеног лица     
 
 
Прилог: Копије уговора, рачуна, извода или других докумената наведених у финансијском 
извјештају 
 

 
               Легенда 

 
1. Уговор, рачун, извод, број и датум документа – врста, број и датум документа којим се 

правда утрошак, 
2. Износ у КМ – укупан износ утрошених средстава корисника изражен у КМ, 
3. Корисник средстава – општина, нижа потрошачка јединица, мјесна заједница, грађани,  
4. Намјена утрошка додјељених средстава – образложити намјену утрошених средстава, 
5. У наративном дијелу – образложити врсту и степен природне или друге несреће, 

реализоване мјере наведене у захтјеву, опште стање на угроженом подручју након 
проведних мјера и друге релевантне чињенице.  

 


