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На основу члана 27. став 3. Закона о волонтирању (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 89/13), члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12) и Стратегије за унапређење и развој волонтирања у 
Републици Српској (2014 - 2018. године), (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 35/14), 20. јуна 2014. године, 
министар породице, омладине и спорта  д о н о с и
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ПРАВИЛНИК

О ФИНАНСИРАЊУ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ 
РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ВОЛОНТИРАЊА

Члан 1.
Овим правилником се утврђују носиоци мјера и ак-

тивности подршке развоју и промоцији волонтирања у 
Републици Српској (у даљем тексту: Република), одређује 
поступак и критеријуми финансирања мјера и активности 
подршке развоју и промоцији волонтирања у Републици и 
волонтерских активности, начин извјештавања по реали-
зованим активностима и контрола намјенског утрошка до-
дијељених средстава.

Члан 2.
(1) Мјере и активности из члана 1. овог правилника од-

носе се на усвајање стратегија и политика на нивоу Репу-
блике и јединица локалне самоуправе, подршку оснивању, 
раду и умрежавању волонтерских сервиса, волонтерске 
активности и спровођење усвојених стратегија и политика.

(2) Носиоци мјера и активности развоја и промоције 
волонтирања у Републици су организатори волонтирања и 
волонтерски сервиси, а реализацију конкретних активно-
сти врше волонтери.

Члан 3.
Основ за планирање средстава за реализацију мјера и 

активности подршке развоју и промоцији волонтирања 
и волонтерске активности у буџету Републике Српске на 
позицији Министарства породице, омладине и спорта (у 
даљем тексту: Министарство) чине Закон о волонтирању, 
Стратегија за унапређење и развој волонтирања у Републи-
ци Српској (2014-2018. године), Годишњи план спровођења 
Стратегије и програми носилаца мјера и активности, пла-
нирана на основу Закона и Стратегије.

Члан 4.
Мјере и активности подршке усмјерене на развој и про-

моцију волонтирања и волонтерске активности у Републи-
ци финансирају се из буџета Републике Српске са позиције 
Министарства.

Члан 5.
Средства из члана 4. овог правилника користиће се за 

финансирање, односно суфинансирање мјера и активности 
прописаних Законом и Стратегијом.

Члан 6.
(1) Основни услови за учешће у финансирању мјера и 

активности носилаца развоја и промоције волонтирања у 
Републици су да:

1) њихове активности доприносе унапређењу и развоју 
волонтирања у Републици,

2) су њихове активности у складу са мјерама и актив-
ностима планираним Стратегијом и Годишњим акционим 
планом спровођења Стратегије и

3) су испунили све раније преузете обавезе према Ми-
нистарству.

(2) На основу Стратегије и Годишњег плана спро-
вођења Стратегије, министар породице, омладине и спорта 
(у даљем тексту: министар) утврђује посебне услове и при-
оритете финансирања мјера и активности за сваку годину.

Члан 7.
(1) Носиоци реализације мјера и активности развоја и 

промоције волонтирања у Републици из члана 2. овог пра-
вилника подносе Министарству захтјев за финансирање 
подршке развоју и промоцији волонтирања у Републици, 
односно попуњавају Образац број 1, који се налази у При-
логу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

(2) Образац број 1 - Захтјев за финансирање мјера и 
активности развоја и промоције волонтирања у Републи-
ци Српској доступан је у електронској форми на интернет 

страници Министарства, а попуњен захтјев доставља се 
Министарству поштанском пошиљком.

(3) Носиоци мјера и активности развоја и промоције во-
лонтирања у Републици којима су, у складу са овим правил-
ником, одобрена средства дужни су да у року од 60 дана од 
дана дознаке средстава доставе Министарству финансијски 
и реализацијски извјештај на попуњеном Обрасцу број 2, 
који се налази у Прилогу 2. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(4) Образац број 2 - Финансијски и реализацијски извје-
штај доступан је у електронској форми на интернет стра-
ници Министарства, а попуњен извјештај доставља се Ми-
нистарству поштанском пошиљком.

(5) Ако се програм или пројекат реализује у периоду 
дужем од 60 дана, рок за дознаку средстава је 30 дана од 
дана реализације.

(6) Носиоци реализације мјера и активности којима су, 
у складу са овим правилником, одобрена средства дужни 
су, на захтјев Министарства, у току реализације мјера и 
активности развоја и промоције волонтирања у Републици 
доставити и периодичне извјештаје о току реализације, те 
ставити на располагање све битне доказе и информације о 
намјенском утрошку средстава.

Члан 8.
(1) О захтјевима за финансирање мјера и активности 

одлучује трочлана комисија, коју формира министар, а 
чине је два члана из Министарства и један члан представ-
ник носиоца мјера и активности развоја и промоције волон-
тирања у Републици.

(2) Комисија засједа по потреби, а најмање једном у 90 
дана.

(3) Након оцјене пристиглих захтјева, комисија доста-
вља министру приједлог мјера и активности које би треба-
ло да се финансирају.

(4) Рјешење о финансирању, те износу одобрених сред-
става доноси министар.

Члан 9.
(1) Поред финансирања мјера и активности на начин де-

финисан у чл. 6. и 7. овог правилника Министарство може 
расписати јавне конкурсе за расподјелу намјенског дијела 
буџетских средстава за подршку развоју и промоцији волон-
тирања, те поред основних услова за учешће у финансирању 
мјера и активности носиоца развоја и промоције волонти-
рања у Републици из члана 6. овог правилника утврдити и по-
себне услове по приоритетима за сваки појединачни конкурс.

(2) Расподјелу средстава за финансирање мјера и ак-
тивности подршке усмјерених ка развоју и промоцији во-
лонтирања у Републици по расписаним јавним конкурсима 
врши конкурсна комисија, коју именује министар.

Члан 10.
(1) Министар именује конкурсну комисију за сваки јав-

ни конкурс, a задатак те комисије је да, на основу утврђе-
них услова и критеријума из чл. 6. и 7. овог правилника, 
посебних услова и критеријума утврђених јавним конкур-
сом из члана 9. овог правилника, појединачно процијени 
и вреднује поднесене захтјеве, те да достави записник са 
приједлогом правних и физичких лица, односно мјера и ак-
тивности који би требало да се финансирају.

(2) Захтјеви за финансирање мјера и активности по 
расписаним јавним конкурсима достављају се на начин 
утврђен у сваком конкурсу.

(3) Конкурсну комисију чине три члана, и то два члана 
из Министарства и један члан представник носиоца мјера и 
активности развоја и промоције волонтирања у Републици.

(4) Конкурсна комисија доставља министру приједлог 
за финансирање у року од 15 дана од дана завршетка јавног 
конкурса.

(5) Коначну одлуку о финансирању, те износу одобре-
них средстава доноси министар.
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Члан 11.
Финансијски и реализацијски извјештаји по расписа-

ним јавним конкурсима из члана 9. овог правилника до-
стављају се на начин утврђен конкурсом.

Члан 12.
Изузетак финансирања на начин дефинисан у чл. 7, 8, 

9, 10. и 11. овог правилника је финансирање мјера и актив-
ности по одлуци Народне скупштине Републике Српске и 
закључку Владе Републике Српске, а финансијски и реали-

зацијски извјештаји за те мјере и активности достављају се 
у складу са чланом 7. став 3. овог правилника.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 20.06/401-1531/14
20. јуна 2014. године Министрица,
Бања Лука Нада Тешановић, с.р.


