Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Број: 119-01-00030/2019-24
Датум: 15. април 2019. године
Београд

На основу члана 6. Правилника о начину и критеријумима расподеле
средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
11/18 и 13/19), 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 из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

Средства се одобравају по објављеном Јавном позиву за подношење захтева
јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из буџетског фонда за програм локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, број 16/19 од 13. марта 2019. године).
Због великог броја поднетих захтева по Циљу 1 и чињенице да нема довољно
средстава да се удовољи свим поднетим захтевима, Комисија предлаже да се примене одредбе
чланова 16. и 17. Правилника, будући да ће се и на тај начин допринети остваривању циља због
којих су поднети захтеви.
Услед недовољног броја поднетих захтева уз које је приложена потпуна
документација за Циљ 4, а узимајући у обзир и одредбу члана 6. став 3. Правилника, да се у току
календарске године, јединици локалне самоуправе могу одобрити средства по два захтева, остао је
нераспоређен износ од 14.243.070,00 динара за који је предложено распоређивање у Циљ 1 због
великог броја поднетих захтева по овом циљу, тако да се првобитно утвђен износ за Циљ 1 од
342.555.500,00 динара увећава и сада износи 356.798.569,00 динара.
Из средстава која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2019.
годину на Разделу 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, глава 20.2.
Буџетски фонд за програме локалне самоуправе, шифра директног буџетског корисника –
50050, 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, одобравају се средства
јединицама локалне самоуправе, и то:
1.1. Средства у износу од 356.798.569,00 динара намењена за 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 локални економски развој, инвестиције и
запошљавање у јединици локалне самоуправе (Циљ 1), одобравају се следећим
корисницима у наведеним износима и наменама:

Ред.
бр.

Назив јединице локалне
самоуправе

Динара

Намена

1.

Град
ЈАГОДИНА

28.000.000,00 Реконструкција

2.

Град
ЗАЈЕЧАР

18.000.000,00 Адаптација и санација Пословне

3.

Град
КРУШЕВАЦ

9.000.000,00

4.

Град
ВАЉЕВО

14.000.000,00 Магистрални

и
доградња
Културног центра у Јагодини

зграде у улици Доситејевој бр.1 у
Зајечару
Адаптација дела Хале спортова у
Крушевцу

водовод
Бранковина - I фаза

Ваљево-

5.

Град
БЕОГРАД, Г.О.
ЛАЗАРЕВАЦ

16.000.000,00 Доградња и реконструкција објекта

6.

Град
БЕОГРАД,
Г.О.
ЧУКАРИЦА

6.000.000,00

Дома културе у Миросаљцима

Реконструкција и санација фудбалског
терена на катастарској парцели 13861/1
КО Чукарица

7. Општина
РАШКА

11.000.000,00 Изградња моста преко реке Ибар у селу

8. Општина
СЈЕНИЦА

10.500.000,00 Инвестиционо

Рвати

одржавање
зграде
Општинске управе општине Сјеница

9. Град
ПРИШТИНА

27.000.000,00 Изградња објекта Народне библиотеке

10. Општина
БАБУШНИЦА

6.500.000,00

Грачаница

Санација фасаде и прозорских отвора на
објекту фискултурне сале Основне
школе „Деспот Стефан Лазаревић” у
Бабушници

11. Општина
КУРШУМЛИЈА

11.000.000,00 Инвестиционо одржавање ПУ ''Сунце'' у

12. Град
ЗРЕЊАНИН

16.000.000,00 Уређење простора „Нове пијаце” у

13. Општина
АРАНЂЕЛОВАЦ

3.000.000,00

14. Општина
МЕРОШИНА

12.000.000,00 Реконструкција

15. Општина
ВЕЛИКА ПЛАНА

12.000.000,00 Санација западног крила зграде општине

16. Општина
КЛАДОВО

5.500.000,00

17. Општина
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

18.000.000,00 Изградња спортске хале на Сребрном

18. Општина
БЛАЦЕ

20.000.000,00 Доградња Предшколске установе „Наша

19. Град
НОВИ ПАЗАР

9.500.000,00

Куршумлији

Зрењанину

Конзерваторски радови
- замена
столарије и адаптација мокрих чворова

зграде
''Народна
библиотека - Мерошина'' - I фаза

Велика Плана

''Реконструкција платоа испред Дома
омладине и прилазног тротоара улице 29.
септембар у Кладову ''

језеру - фаза 3

радост”

Изградњa прихватилишта за псе и мачке
луталице у Новом Пазару

20. Град
КРАЉЕВО

13.000.000,00 ''Адаптација робне пијаце у Краљеву''

21. Општина
ПЕЋИНЦИ

10.000.000,00 Уређење Трга у Пећинцима, на КП 663/1

22. Општина
КЊАЖЕВАЦ

10.000.000,00 Изградња

23. Општина
ЗУБИН ПОТОК

9.000.000,00

Реконструкција и адаптација
општине Зубин Поток

24. Општина
ЛУЧАНИ

5.000.000,00

Пројекат адаптације дела објекта зграде
општине Лучани - сале Општинског већа,
скупштинске сале, скупштинског хола и
две скупштинске канцеларије

25. Град
КРАГУЈЕВАЦ

10.000.000,00 Санација моста преко реке Лепенице-

26. Општина
КУЧЕВО

8.500.000,00

Инвестиционо одржавање објекта ОШ
''Милутин Миланковић'' Раброво

27. Општина
ЛЕБАНЕ

7.500.000,00

Реконструкција
зграде
друмског
саобраћаја-аутобуске станице у Лебану

28. Град
УЖИЦЕ

3.000.000,00

Реконструкција
партера
Народног музеја у Ужицу

29. Општина
ЋИЋЕВАЦ

4.000.000,00

Изградња водоводне мреже по Главном
пројекту
водоснабдевања
насеља
Ћићевац, општина Ћићевац

30. Општина
АЛИБУНАР

5.500.000,00

Раконструкција водозахвата - постројење
за кондиционирање воде до квалитета
пијаће воде на локацији локалног
водовода
Николинци
општина
Алибунар, у КО Николинци, на делу

и 653/5 КО Пећинци

Управне
зграде
ЈКП
"Стандард" у Књажевцу (Пословни
објекат П+1)
зграде

Камени мост у улици др. Јована Ристића,
у Крагујевцу, на КП 14524/1 КО
Крагујевац I

испред

парцеле број 1639 КО Николинци

31. Општина
КОСЈЕРИЋ

5.500.000,00

Санација термичког омотача зграде
Општинске управе општине Косјерић

32. Град
ЛЕСКОВАЦ

5.500.000,00

Извођење радова на одржавању објекта
УСФК СРЦ Дубочица у Лесковцу

33. Општина
БОГАТИЋ

7.298.569,00

Уређење колско - пешачке стазе,
паркинга и зелених површина простора
дворишта зграде општине и спортске
хале

1.2. Средства у износу од 48.936.500,00 динара намењена за пружање
финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и
савремених информационих технологија ради унапређења и модернизација рада органа
јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним
и другим органима и организацијама (Циљ 2) одобравају се следећим корисницима у
наведеним износима и наменама:
Ред.
бр.

Назив јединице
локалне самоуправе

Динара

Намена

1.

Општина
МАЛИ ИЂОШ

4.820.000,00

Формирање централног система
општине за архиву-складиштење
података

2.

Општина
НЕГОТИН

4.800.000,00

Општински ГИС Портал Неготин

3.

Град
КИКИНДА

4.084.000,00

Увођење система за е-вођење седница и
гласање

Општина
РАЧА

4.800.000,00

Општински ГИС Портал Рача

Општина
ДИМИТРОВГРАД

4.800.000,00

Увођење е-система у рад СО
Димитровград

6.

Општина
ВЕЛИКА ПЛАНА

2.828.753,00

Е – Скупштина - опремање сале СО
Велика Плана системом за електронско
гласање

7.

Општина
БУЈАНОВАЦ

4.700.000,00

Унапређење и развој рада СО Бујановац,
кроз увођење система за електронско
вођење седница и гласање

8.

Општина
ПРЕШЕВО

2.424.600,00

Дигитализација СО Прешево

4.

5.

9.

Општина
СЕНТА

648.000,00

Надоградња е-скупштинског система

10.

Општина
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

4.403.140,00

Усавршавање рада СО Нови Кнежевац
увођењем система за електронско вођење
седница

11.

Општина
МЕДВЕЂА

1.460.250,00

Унапређење и модернизација рада ОУ
општине Медвеђа

12.

Општина
БАБУШНИЦА

4.000.000,00

Електронско вођење седница СО
Бабушница

13.

Општина
СЕЧАЊ

3.165.784,00

Унапређење рада органа општине Сечањ
увођењем нових информационих
технологија

14.

Општина
БОСИЛЕГРАД

2.001.908,00

Развој информационог окружења за
потребу имплементације е-управе

1.3. Средства у износу од 48.936.500,00 динара намењена за пружање помоћи
јединици локалне самоуправе у организацији културних, спортских, туристичких и других
манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и адекватан
прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама (Циљ 3) одобравају се
следећим корисницима у наведеним износима и наменама:
Ред.
бр.

Назив јединице
локалне самоуправе

Динара

Намена

1.

Општина
ПРИБОЈ

2.900.000,00

Организација Међународног
лимског биатлона Прибој-РудоСетихово-Лим фест

2.

Град
ЛЕСКОВАЦ

3.000.000,00

Снимање играног филма и ТВ
серије "Златно доба Српског
Манчестера"

3.

Општина
ВЛАДИЧИН ХАН

946.000,00

Покретање едукативног центра и
реализација додатних програмских садржаја
каравана "Изађи ми на теглу"

4.

Општина
ДИМИТРОВГРАД

958.000,00

Реализација манифестације ''Изађи ми на
теглу'' покретање едукативног центра и
реализација додатних програмских садржаја
каравана ''Изађи ми на теглу''

5.

Општина
ТОПОЛА

2.345.000,00

Етно сајам

6.

Општина
БЕЛА ПАЛАНКА

856.000,00

7.

Општина
КАЊИЖА

860.000,00

Покретање едукативног центра и
реализација додатних програмских садржаја
каравана "Изађи ми на теглу"

Покретање едукативног центра и
реализација додатних програмских садржаја
каравана "Изађи ми на теглу"
Реализација манифестације „Изађи ми на
теглу“, покретање едукативног центра и
реализација додатних програмских садржаја
каравана "Изађи ми на теглу"

Општина
КУРШУМЛИЈА

1.337.100,00

9.

Општина
БАЈИНА БАШТА

3.200.000,00

''Дрининдан''

10.

Општина
АРАНЂЕЛОВАЦ

1.394.000,00

Уградња платформе за инвалидна лица у ДЗ
Аранђеловац

11.

Град
ЗАЈЕЧАР

852.000,00

Покретање
едукативног
центра
и
реализација додатних програмских садржаја
каравана "Изађи ми на теглу"

12.

Општина
ВРЊАЧКА БАЊА

3.790.000,00

LOVE FEST 2019

13.

Општина
ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ

2.110.261,00

Реализација културно, еколошко, спортске
манифестације ''Дани музике, екологије и
спорта у Горњем Милановцу''

8.

14.

Општина
ПРИЈЕПОЉЕ

4.000.000,00

''Пријепољско културно лето''

15.

Општина
ЖИТИШТЕ

3.500.000,00

Одржавање манифестације ''Пиле фест''

16.

Град
НОВИ ПАЗАР

1.900.000,00

Дијалог кафе Нови Пазар: ''Нови Пазар у
дијалогу''

17.

Град
СУБОТИЦА

1.900.000,00

Уградња и поставка вертикалне платформе,
косе степенишне платформе и склопиве
рампе за објекат Градски музеј Суботица, за
особе са инвалидитетом и посебним
потребама

18.

Општина
ЖАГУБИЦА

3.500.000,00

Сабор ''Врела Хомоља'' Жагубица 2019.
године у функцији развоја и презентације
општине Жагубица

19.

Општина
СУРДУЛИЦА

4.000.000,00

Помоћ општини Сурдулица у организацији
манифестације "Власинско лето" у 2019.
години

20.

Општина
СВРЉИГ

2.585.005,00

Економски развој и туристичка промоција
општине Сврљиг кроз суфинансирање
Белмужијаде

21.

Град
ЧАЧАК

1.500.000,00

Организација привредно
- културне
манифестације ''Купусијада'' у Мрчајевцима
код Чачка

22.

Општина
ТЕМЕРИН

1.500.000,00

Камп ''48 сати Јегричке''

Услед недовољног броја поднетих захтева уз које је приложена потпуна
документација за Циљ 4, наведеним корисницима је распоређено 34.693.430,00 динара, а за
преостали нераспоређени износ од 14.243.070,00 динара је предложено да се примене одредбе чл.
16. и 17. Правилника и расподеле наведена средства у Циљ 1 због великог броја поднетих захтева
по овом циљу, такође и узимајући у обзир одредбу члана 6. став 3. Правилника, да се у току
календарске године, јединици локалне самоуправе могу одобрити средства по два захтева, тако да
се првобитно утврђен износ за Циљ 4 од 48.936.500,00 динара умањује за наведени износ и сада
износи 34.693.430,00 динара.
1.4. Средства у износу од 34.693.430,00 динара намењена за пружање
финансијске помоћи јединици локалне самоуправе за реализацију пројеката који доприносе
превентивном деловању и других непогода, а све у циљу заштите имовинских интереса
јединица локалне самоуправе и грађана одобравају се следећим корисницима (Циљ 4) у
наведеним износима и наменама:
Ред.
бр.

Назив јединице
локалне самоуправе

Динара

Намена

1.

Општина
БОГАТИЋ

3.893.430,00

Превентивно деловање на смањењу
ризика од климатских промена,
елементарних и других непогода у
циљу заштите имовине и имовинских
интереса општине Богатић

2.

Град
ЧАЧАК

4.500.000,00

За осигурање имовине и имовинских
интереса

3.

Општина
АЛЕКСАНДРОВАЦ

4.800.000,00

Уградња две лансирне противградне
станице на даљинско управљање у циљу
смањења ризика од штете настале услед
појаве елементарне непогоде-града

4.

Општина
ЖИТИШТЕ

4.500.000,00

Превентивно деловање на смањењу ризика
од климатских промена - осигурање
одговорности - осигурање пољопривреде

Општина
БЛАЦЕ

4.500.000,00

Осигурање имовинских интереса и
пољопривреде

5.

6.

7.

8.

Општина
МЕРОШИНА

4.000.000,00

Општина
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

4.500.000,00

Град
ПОЖАРЕВАЦ

4.000.000,00

Превентивно деловање на смањењу ризика
од климатских промена, елементарних и
других непогода у циљу заштите имовине и
имовинских интереса општине Мерошина

Превентивно деловање на смањењу ризика
од климатских промена, елементарних и
других непогода у циљу заштите имовине и
имовинских интереса општине Велико
Градиште

Осигурање пољопривредних производа од
штете проузроковане елементарним
непогодама

Комисија је, користећи критеријуме из члана 12. 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 бесповратних средстава са општинама 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.
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за расподелу средстава

број: 119-01-00005/2018-24 од 15. априла 2019. године
МИНИСТАР
Бранко Ружић

