
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Број: 401-00-00457/2021-24 

Датум: 9. децембар 2021. године 

Београд, Бирчанинова 6 
 

 

 

 На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле 

средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије 

за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, доносим 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о расподели средстава  

 

 

                         Средства се одобравају по објављеном Јавном позиву за расподелу средстава 

(„Службени гласник РС”, број 104/21 од 5. новембра 2021. године). 

                       Из средстава која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2021. 

годину на Разделу 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, шифра 

директног буџетског корисника – 14800, функција 180 – трансакције општег карактера 

између различитих нивоа власти, програм 0608 – систем локалне самоуправе, програмска 

активност 0004 – подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе,  

економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, извор прихода 01 – 

приходи из буџета, у укупном износу од 140.000.000,00 динара, одобравају се средства 

следећим јединицама локалне самоуправе, и то: 

 1.1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или 

делимичном износу, за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се 

финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице 

локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици 

локалне самоуправе (намена 1), следећим корисницима у наведеним износима и наменама: 

 

 

Ред. 
бр. 

Назив јединице локалне 

самоуправе 
Динара Намена 

1. 
Општина  

БЕЧЕЈ 

 

4.900.000,00 Изградња електроенергетских 

инсталација – осветљење 

саобраћајнице у улици Новосадска 

број 190-202 и део Индустријске у 



Бечеју, Кат.парц.бр. 79224 и 7934 

К.О. Бечеј 

2. 
Општина 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

8.500.000,00 Пројекат за извођење за изградњу 

теретане на отвореном и mini pitch 

спортски терен са вештачком 

травом на локалцији ОШ „Иво 

Андрић“ у Прањанима 

3. 
Општина  

ДЕСПОТОВАЦ 

 

9.200.000,00 Унапређење услова рада ПУ„Рада 

Миљковић“ Деспотовац и домског 

одељења за стара и изнемогла лица 

при Центру за социјални рад, 

Деспотовац-кухиња и перионица 

4. 
 

Општина  

ЖАБАРИ 

 

 

9.200.000,00        Набавка технике и опреме за ПУ 

„Моравски цвет“ Жабари-кухиња и 

два вешераја 

5. 
Општина 

ЖАГУБИЦА 

9.800.000,00 
Опремање објекта дечијег вртића 

„Полетарац“ у Жагубици-кухиња и 

вешерај 

6. 
Општина 

КЊАЖЕВАЦ 

 

4.000.000,00 

Замена кровног покривача на 

објекту обданишта „Црвенкапа“ у 

Књажевцу 

7. 
Општина 

КОЦЕЉЕВА 

13.800.000,00 Рационализација потрошње 

електричне енергије на мрежи 

јавног осветљења на територији 

општине Коцељева 

8. 
Општина 

КУЧЕВО 

10.300.000,00 
Реконструкција и опремање кухиње 

и вешераја у ПУ „Лане“ Кучево 

9. 
Општина  

ЛУЧАНИ 

 

7.500.000,00        

Изградња дечијег игралишта код 

средње школе „Драгачево“ у 

Лучанима 

10. 
Општина  

НОВА ЦРЊА 

 

 

2.800.000,00 

 

Проширење спољне расвете 

шеталишта у парку и уређење парка 

у Војводе Степе  

11. Општина 

ПЕТРОВАЦ НА 

МЛАВИ 

 

13.900.000,00 Унапређење технолошко-

прехрамбених услова у окружењу 

најмлађих у предшколској установи 

„Галеб” у Петровцу на Млави-

кухиња и вешерај 

 



12. 
Општина 

ЋИЋЕВАЦ 

 

5.400.000,00        

Изградња водоводне мреже по ПЗИ 

- Пројекат извођења 

водоснабдевања сеоског насеља 

Лучина, Општина Ћићевац 

 

 

 1.2. Пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и 

квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради 

унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу 

квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са 

државним и другим органима и организацијама (намена 2), следећим корисницима у 

наведеним износима и наменама: 

 

Ред. 
бр. 

Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1. 

Општина 

ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 

8.000.000,00 

Усавршавање рада СО Велико 

Градиште увођењем система Е -

скупштине 

2. 
Општина 

ДИМИТРОВГРАД 
4.500.000,00 

Развој и унапређење рада Скупштине 

општине Димитровград кроз увођење 

система за снимање и емитовање 

седница скупштине општине робот 

камерама 

3. 
Општина  

КУЧЕВО 
4.700.000,00 

Унапређење и модернизација рада 

органа ЈЛС и осавремењавање 

информационих технологија у 

општини Кучево 

4. 
Општина  

ЛУЧАНИ 
800.000,00 

Софтверско решење (WEB и мобилна 

апликација) за пријаву проблема из 

комуналне инфраструктуре и заштите 

животне средине на територији 

општине Лучани 

5. 
Општина 

МАЛО ЦРНИЋЕ 
4.800.000,00 

Увођење Е-скупштинског система и 

набавка опреме за побољшање рада 

Скупштине Општине Мало Црниће и 

Општинских органа 

6. 
Општина 

НОВА ЦРЊА 
2.400.000,00 

Увођење електронских седница 

Скупштине 

7. 
Град 

СУБОТИЦА 
8.000.000,00 

Увођење квалитетног и савременог 

рада система е-Управе са 

спецификацијом и опремом као и 

набавка и интеграција HELP DESK 

модула за све секторе ГУ Суботица са 

хардверско софтверским системом за 

сигурну аутентификацију запослених 



 

 

 1.4. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији 

пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских 

промена, као и елементарних и других непогода, у циљу заштите имовинских интереса 

јединица локалне самоуправе и грађана (намена 4) следећим корисницима у наведеним 

износима и наменама: 

 
 
 

Ред. 
бр. 

Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1. Општина 

ВРЊАЧКА БАЊА 
5.500.000,00 Изградња потпорних зидова 

 

 

 Комисија је, користећи критеријуме из чл. 12, 13, 14, 15 и 16. Правилника, извршила 

бодовање према степену развијености јединице локалне самоуправе, у складу са важећом Уредбом 

о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, бодовима 

од 1 до 5, као и по значају пројекта за побољшање услова живота и рада грађана, бодовима од 1 до 

10. 

 Након доношења Одлуке о расподели средстава, Министарство ће закључити 

уговор о коришћењу средстава са јединицама локалне самоуправе којима су средства додељена. 

 Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према 

утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора. 

 Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне 

самоуправе – Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, 

подноси редовне извештаје о реализацији циљева за која су средства додељена и начину утрошка 

средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.  
   

 

 

 

 

М И Н И С Т А Р 

 

 

Марија Обрадовић 

 

8. 
Град 

ЧАЧАК 

 

2.000.000,00 

Унапређење рада пријемне 

канцеларије увођењем Е-услуга и 

њихова интеграција са постојећим 

системом 


