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На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 ) члана 48. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (
„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 16.
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градској , односно општинској
управи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 10/17),
члана 22. Уредбе о категоријама, звањима и условима за
обављање послова службеника у јединицама локалне
самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 10/17
), члана 29. Одлуке о оснивању општинске управе Дервента (
„Службени гласник општине Дервента“ број 8/17 , 11/17 и 4/18 )
и члана 68. став 1. тачка 8. Статута општине Дервента (
„Службени гласник општине Дервента „ број 7/17) , Начелник
општине Дервента донио је
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДЕРВЕНТА

У члану 22. у тачки 6.3. ријечи „ друго звање“ замјењују
се ријечима „ прво звање.
У члану 22. у тачки 6.6. ријечи „ најмање 2 ( двије )
године радног искуства „ замјењују се ријечима „ најмање 3 (
три ) године радног искуства „.
Члан 5.
У члану 26. у таки 5.3. ријечи „ треће звање „ замјењују
се ријечима „ друго звање“.
У члану 26. у тачки 5.6. ријечи“ најмање једна ( 1 )
година радног искуства „ замјењују се ријечима „ најмање
двије ( 2 ) године радног искуства“.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број:02-12-9/18
24. децембра 2018.
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Дервента (
„Службени гласник општине Дервента“број 11717, 12/17, 16/17,
18/17, 5/18 и 9/18) ) у члану 16. тачка 10.5. мијења се и гласи:
„10.5. Врста и степен стручне спреме: висока стручна
спрема пољопривредни факултет , или први циклус
студија – дипломирани инжењер пољопривреде за
аграрну економију и рурални развој -180 ECTS“.
Члан 2.
У члану 18. тачка 8.8. се брише.
Члан 3.
У члану 20. у тачки 3.3 ријечи“ друго звање“ замјењују
се ријечима „прво звање“.
У члану 20. у тачки 3.6. ријечи: „најмање двије ( 2 )
године радног искуства“ замјењују се ријечима „.најмање три
године радног искуства“.

На основу члана 5. став 2. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ) члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 89. став 3. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) Начелник
општине Дервента, донио је
П Р А В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА КАПИТАЛНИХ ГРАНТОВА НЕПРОФИТНИМ
СУБЈЕКТИМА У ЗЕМЉИ

Члан 1.
Правилником о критеријумима и поступку додјеле
средстава капиталних грантова непрофитним субјектима у
земљи (у даљем тексту: средства гранта) утврђују се
критеријуми, услови и поступак за додјелу средстава гранта,
евалуација, извјештавање и контрола додјељених средстава
јавним
установама,
јавним
предузећима,
вјерским
организацијама, удружењима грађана за одрживи повратак,
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међународним
организацијама
као
суфинансијерима
пројеката, домаћим удружењима као суфинансијерима
пројеката и другима који имају за циљ заступања, јачање
угледа и промоције интереса општине Дервента.
Члан 2.
Средства гранта планирају се и обезбјеђују у буџету
општине Дервента у складу са прописима о извршењу буџета
Општине Дервента.
Члан 3.
Средства гранта додјељују се субјектима из члана 1.
овог Правилника у сљедећим областима:
1)пројектима
који
доприносе
развоју
локалне
самоуправе,
2)учешће у пројектима енергетске ефикасности јавних
установа са подручја општине Дервента,
3)учешће у пројектима развоја здравствених установа
са подручја општине Дервента,
4)учешће у пројектима развоја и јачања капацитета
здравствене заштите са подручја општине Дервента,
5)пројектима који доприносе јачању капацитета органа
јединице самоуправе,
6)пројекти који промовишу Републику Српску и/или
јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама,
фондовима и другим међународним институцијама,
7)локални економски развој,
8)пројектима вјерских заједница,
9)пројектима који доприносе побољшању квалитета
комуналних и других услуга из надлежности јединица локалне
самоуправе,
10)пројектима који доприносе побољшању услова за
одрживи повратак и
11)заштите од елементарних непогода на подручју
општине Дервента.
Члан 4.
Средства гранта додјељују се субјектима из члана 1.
овог Правилника за суфинансирање рада заснованог на
програмским и пројектним активностима и резултатима рада и
резултатима рада оствареним у претходној годину, уколико је
субјект основан у претходним годинама прије подношења
захтјева.
Члан 5.
(1) Субјекти из члана 1. овог Правилника подносе
захтјев Општини Дервента за финансирање програмско –
пројектних активности из средстава гранта.
(2) У захтјеву из става 1. овог члана наводе се циљеви
и намјена за које се тражи додјела средстава гранта, као и
образложење пројекта/програма које оправдава додјелу
средстава,
односно
о
чему
се
састоји
значаја
пројекта/програма.
Члан 6.
(1) Општина Дервента може у току године више пута
једном субјекту из члана 1. овог Правилника додјелити
средства у зависности од расположивих буџетских средстава
за додјелу средстава гранта.
(2) Критеријуми за додјелу средстава гранта су:
1)допринос пројекта/програма у реализацији развојних
циљева општине Дервента,
2)ефекти
који
се
очекују
реализацијом
пројекта/програма,
3)значај који пројекат/програм има за општину
Дервента,
4)циљна група која је обухваћена пројектом/програмом
(дјеца, млади, лица са инвалидитетом, повратници, социјално
угрожени, корисници здравствене заштите и други),
5)наставак и одрживост пројекта и
6)подржаност пројеката од других учесника у пројекту.
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Члан 7.

(1) Начелник општине именује комисију која ће
предложити доношење одлуке о давању сагласности на план
утрошка средстава.
(2) Комисија из става 1. овог члана састоји се од три
члана, од којих један члан предсједник комисије и сви чланови
комисије се појединачно изјашњавају о захтјеву.
(3) Начелник општине именује секретара комисије, који
води евиденцију о поднесеним захтјевима за додјелу
средстава гранта, обавља стручне и административно –
техничке послове и комплетира поднесене захтјеве при
разматрању захтјева од комисије, сачињава записнике о раду
комисије и израђује нацрт одлуке о додјели средстава гранта
или одбијању захтјева.
(4) Чланови комисије и секретар имају замјенике, тако
да замјеници нису тачно одређени ког члана комисије или
секретара мијењају.
(5) Начелник општине именује чланове комисије,
секретара и њихове замјенике из реда запослених у општини
Дервента.
(6) Комисија је дужна да сваки захтјев обради у року 10
календарских дана од дана пријема и достави начелнику
општине нацрт одлуке о додјели средстава гранта или
одбијању захтјева.
(7) Чланови Комисије који су вршили предлагали
одобравање средстава гранта врши надзор над утрошеним
средствима гранта.
(8) Чланови Комисије сачињавају Образац оцјењивања
захтјева за додјелу средстава према критеријумима из овог
Правилника.
(9) Чланови Комисије обрађују информацију о
додјељеним средствима гранта за Скупштину општине
Дервента.
Члан 8.
(1) Субјекти из члана 1. овог Правилника подносе
Начелнику општине извјештај о намјенском утрошку
додијељених средстава гранта, уз релевантну документацију.
(2) Извјештај из става 1. овог члана обухвата и
извјештај о реализацији пројекта/програма, који треба да
садржи остварене резултате, односно оцјену остварених
циљева и подноси се након завршетка програма/пројекта, а
најкасније до 31. децембра текуће године у којој су одобрена
средства, изузев у оправданим случајевима може се
продужити рок извјештавања о намјенском утрошку средстава.
(3) Извјештај потписује овлашћено лице корисника
гранта.
(4) Уколико корисник средстава гранта не поднесе
извјештај о утрошку додијељених средстава у року, односно
ненамјенски утроши средства, Корисник средстава је дужан
вратити средства уз затезне камате и нема право на додјелу
средстава гранта у следећој години, о чему се подносилац
захтјева писмено обавјештава.
(5) У току реализације програма/пројекта могу се
тражити периодични извјештаји прије следеће уплате
средстава уколико се уплата врши у ратама.
(6) Извјештај мора да садржи и преглед укупно
остварених прихода за реализацију програмских и пројектних
активности са износима учешћа свих суфинансијера,
укључујући и властито учешће, као и друге приходе и донације
уколико их има.
(7) Извјештај мора да садржи и преглед свих трошкова
у вези са реализацијом програмски и пројектних активности са
релевантном документацијом (копије рачуна, изводи и др.).
Члан 9.
(1) Јавни позив објављује се најмање једном годишње
на званичној интернет страници општине Дервента.
(2) Јавни позив отворен је најмање 15 дана од дана
постављања на интернет страницу.
(3) Јавни позив садржи:
1)информације о областима за које се средства гранта
могу додијелити,
2)ко може бити учесник јавног позива,
3)услови под којима се може поднијети пријава за
додјелу средстава,
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4)рок за подношење пријава,
5)детаљан опис циљева које се желе реализовати,
6)критеријуми (опште и посебне) за одабир
програма/пројекта и
7)пријавни образац, образац пројектног приједлога и
образац за буџет.
(4) Јавни позив садржи минималан и максималан износ
средстава који се може додјелити једном кориснику и начин
додјеле.
Члан 10.
(1) Пријавни образац за финансирање пројеката из
средстава гранта (Прилог 1) садржи:
1)опште податке (датум јавног позива, крајњи рок за
достављање захтјева и др.),
2)опште податке о подносиоцу пријаве (назив и
сједиште, бројеви контакт телефона, имејл адресу, податке о
овлашћеном лицу за заступање и представљање, број
трансакционог рачуна, назив пројекта и друге податке),
3)кратак опис пројекта, односно циљеви и намјена за
који се траже средства гранта, као и остала образложења која
могу имати значаја за пројекат,
4)опис критеријума за одабир програма/пројекта за
финансирање из грант средстава,
5)начин и рок спровођења пројекта,
6)кориснике пројекта,
7)табеларни приказ финансијских трошкова за
спровођење активности за реализацију пројекта и
8)друго по потреби.
(2) Подносилац пријаве може поднијети више
различитих пројеката на један позив, а комисија врши одабир
пројекта који оцијени као најоправданији за интересе локалне
самоуправе.
(3) Финансијска средства могу се одобрити под
условом да исти пројекат није финансиран из других извора.

Члан 11.
(1) Начелник општине као руководилац својом
потрошачком јединицом у оквиру буџета општине Дервента
може средства гранта употријебити без јавног позива само у
сврхе из члана 3. овог Правилника, када за то постоји
оправдан интерес.
(2) Поред јавног позива средства гранта се могу
додјелити и на основу захтјева корисника грант средстава.
(3) Подносилац захтјева из става 2. овог члана, а који је
у стању потребе за средствима гранта доставља сопствени
захтјев образлажући оправданост давања средстава гранта, а
извјештај о утрошку на прописаном обрасцу из овог
Члан 12.
Пријава за додјелу средстава гранта биће одбачена ако:
1)није достављена у складу са јавним позивом,
2)није достављена у року,
3)није достављена за намјену из члана 3. овог
Правилника,
4)није достављена потпуна документација тражена
јавним позивом,
5)није оправдан утрошак средстава за раније одобрене
пројекте,
6)недостају кључне информације о пројекту и
7)осталим доказивим разлозима за одбијање.
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Члан 13.

(1) На основу додјељених средстава Начелник
општине са корисницима грант средстава закључује уговор о
додјели средстава.
(2) Средства која се одобре за реализацију пројекта су
намјенска средства и могу се користити искључиво за
реализацију конкретних пројеката и у складу са закљученим
уговором.
(3) Уговором се уређују међусобна права, обавезе и
одговорности уговорних страна, а нарочито:
1)предмет уговора,
2)рок у којем се извршава уговорна обавеза, а који је
повезан са реализацијом пројекта,
3)обавезе уговорних страна,
4)износ одобрених средстава и начин и динамика
уплата средстава гранта кориснику,
5)начин праћења спровођења пројекта,
6)начин праћења намјенског трошења средстава и
7)начин и садржај извјештаја о реализацији пројекта.
(4) Уколико се ради о средствима гранта за намјену
побољшања услова повратка или грантова јавним установама
или предузећима чији је оснивач општина Дервента, општина
може у име корисника спроводити јавну набавку и избор
најповољнијег понуђача.
(5) Уколико се средства не могу утрошити до краја
фискалне године од дана одобрења, Корисник средства
доставља извјештај за утрошени дио и извод од банке којим се
доказује да преостала средства нису утрошена.
(6) Уколико постоји потреба, грант средства се могу
директно дозначити на жиро-рачун одабраног добављача
корисника грант средстава уз његов писани захтјев или да се
дефинише овај вид плаћања приликом уговарања.
Члан 14.
(1) Општина Дервента прати реализацију уговора и
врши контролу његове реализације.
(2) Корисник средстава гранта ће омогућити Општини
Дервента у сваком тренутку контролу реализације пројекта и
увид у сву потребну документацију.
(3) Ако се приликом контроле утврди ненамјенско
трошење средстава, Општина Дервента ће раскинути уговор и
затражити поврат дозначених средстава, а корисник је дужан
вратити средства за затезном каматом.
Члан 15.
Начелник општине доставља информацију Скупштини
општине о додјељеним средствима гранта по овом
Правилнику до 30. 04. текуће године за претходну годину кроз
извјештај о извршењу буџета.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о критеријумима и поступку додјеле средстава
капиталних грантова непрофитним субјектима у земљи
(„Службени гласник општине Дервента“, број 17/17).
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.
Број: 02-40-1207/18
27. децембра 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.

28.12.2018.
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Прилог 1
ЗАХТЈЕВ
за додјеле средстава капиталних грантова непрофитним субјектима у земљи према јавном позиву

Давалац средстава
Остали подаци

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
Трг ослобођења број 3,
74400 Дервента
тел: 053/315-106, е-маил: derv-nop@teol.net

Назив пројекта

1. Општи подаци
Подаци о подносиоцу захтјева
(пуни назив и сједиште)
Остали подаци
(улица, мјесто, е-маил, број телефона)
Веб страница
Име и презиме лица одговорног за спровођење
пројекта
Број жиро рачуна

2. Циљеви и намјена за које се тражи додјела средстава гранта

Описи критеријума за одабир програма/пројекта за финансирање из грант средстава:
2.1. допринос пројекта/програма у реализацији развојних циљева општине Дервента

2.2. ефекти који се очекују реализацијом пројекта/програма

2.3. значај који пројекат/програм има за општину Дервента

2.4. циљна група која је обухваћена пројектом/програмом (дјеца, млади, лица са инвалидитетом, повратници, социјално
угрожени, корисници здравствене заштите и други)

2.5. наставак и одрживост пројекта

2.6. подржаност конкретног пројеката од других учесника у пројекту и у којим износима.

3. Образложење програмских и пројектних активности којим се оправдава додјела средстава гранта и број грађана који су
обухваћени програмом/пројектом

28.12.2018.
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4. Начин и рок спровођења пројектних/програмских активности
/активности побројати по групама и планираним роковима/

5. Буџет програмских и пројектних активности

План финансијске конструкције изражен у КМ
редни
извор финансирања
број
1
властита средства
2
средства гранта општине Дервента
3
средства из осталих извора
Укупно

Буџет пројекта изражен у КМ (финансијски трошкови по активностима)
редни
активности
број
1
2
3
4
5
Укупно

6. Ресурси
Попунити табелу на бази биланса успјеха (навести вриједност у КМ)
година
укупни приходи
укупни расходи
претходна година
година прије претходне
Унијети број запослених или ангажованих по разним другим основама
позиција
број запослених на пуно радно вријеме
менаџмент
администрација и финансије
програмско особље
консултанти
волонтери

Прилог:
-извод о регистрацији субјекта

_________________________
Мјесто и датум

______________________________________
Потпис подносиоца захтјева
Овлашћено лице

износ

износ

финансијски резултат

ангажовани по другом основу

28.12.2018.
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Прилог 2
ИЗВЈЕШТАЈ
о намјенском утрошку средстава гранта
Давалац средстава
Остали подаци

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
Трг ослобођења број 3,
74400 Дервента
тел: 053/315-106, е-маил: derv-nop@teol.net

Назив пројекта

Назив подносиоца извјештаја и остали подаци о подносиоцу
Адреса
Број телефона
Веб страница
имејл адреса
Број жиро рачуна
Овлашћено лице
име и презиме контакт особе
ЈИБ
Укупан износ додијељених средстава

1. У којој мјери је програм/пројекат допринио развоју области из члана 3. Правилника

2. Навести резултате програма/пројеката

3. Активности спроведене током извјештајног периода
Активности (навести групе активности на начин како су дефинисане у приједлогу пројекта, а ако је дошло до промјене
означити)
рб
активности
Мјесец реализације активности (јануар, фебруар, март, …)

4. Да ли је долазило до промјене активности у односу на приједлог пројекта (увођење нових активности, измјене постојећих,
одступање од наведених активности)? Ако је долазило до промјена активности, потребно је навести које су то активности и разлози
због којих је дошло до промјена.

5. Постигнути резултати у односу на очекиване резултате дате у приједлогу пројекта:

6. Шта је остварено на плану постизања одрживости пројектних активности? (Да ли планирате наставак реализације активности и
како? Да ли постоје нове иницијативе за пројекте, финансијске партиципације корисника и слично?)

7. Приказ финансијске конструкције реализације пројекта/програма у КМ
(у прилогу доставити доказну документацију о утрошку средстава – рачуне, изводе и друго):
редни

извор финансирања

износ
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број
1
2
3
Укупно

властита средства
средства гранта општине Дервента
средства из осталих извора

_________________________
Мјесто и датум

_________________________
Потпис подносиоца извјештаја
Овлашћено лице

370
На основу члана 15. став 4. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Дервента“, број: 4/18), члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16), и члана 68. став 1. и члана 89. став 3. Статута
општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“,
број: 7/17), Начелник општине Дервента дана 2018. године,
донио је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗАКУПЦУ
СИБИНЧИЋ ( БЛАЖЕ) ВОЈИСЛАВУ ИЗ ДЕРВЕНТЕ
Члан 1.
Даје се у закуп путем непосредне погодбе градско
грађевинско земљиште означено као ( дио) к.ч. 186/1, К.О.
Дервента 2., у Улици Светог Саве, површине 18,70 м2, на
којем је изграђен пословни простор, по цијени мјесечне
закупнине у износу од 3,50 КМ/м2, а у укупном износу од 65,45
КМ, закупцу Сибинчић (Блаже) Војислав из Дервенте, на
период од 01.01.2018.године па до 31.12. 2018. године.
Члан 2
По доношењу ове одлуке закључиће се уговор о
давању у закуп непокретности из члана 1. ове одлуке, а који у
име општине потписује Начелник општине.
Фактурисање обавеза проистеклих по основу
давања у закуп градског грађевинског земљишта извршиће се
једнократно у мјесецу децембру 2018.године.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-475-119/18
26. децембра 2018. године
Дервента

Начелник општине
Милорад Симић, с.р.
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