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 На основу члана 6. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из 

Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 11/18, 13/19 и 3/20), 

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 7/20 од 29. јануара 2020. године). 

                    Из средстава која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2020. 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 364.000.000,00 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.  Општина 

СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА 

 

12.000.000,00 Инвестиционо одржавање платоа 

зелене пијаце у Смедеревској 

Паланци 

 

2. 
Општина 

АДА 

11.000.000,00 
Адаптација, реконструкција и 



енергетска санација објекта Дом 

здравља Ада-Здравствена станица 

Мол у улици ЈНА 52, на 

кат.парцели 1981 К.О.Мол 

3. 
Општина 

КУЧЕВО 

7.000.000,00 
Енергетска санација објекта школе 

и објекта ђачке кухиње са 

фискултурном салом подручног 

одељења основне школе у селу 
Нересница 

4. 
 

Град  

ВАЉЕВО 

 

 

11.000.000,00        Фекална канализациона мрежа у 

делу насељеног места Белошевац II 
фаза 

5. 
Општина  

ПРИБОЈ 

 

15.000.000,00 

 

Реконструкција градске пијаце 

 

6. 
Град 

НОВИ ПАЗАР 

9.800.000,00 Текуће одржавање Платоа на 

Рекреационом центру у Новом 

Пазару-на КП. Бр. 3628 КО Нови 
Пазар 

7. 
Град  

БЕОГРАД,ГО 

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

 

11.000.000,00 

 

Изградња спортске балон хале у 
основној школи у Великим 

Црљенима 

8. 
Општина 

СВИЛАЈНАЦ 

19.000.000,00 Инвестиционо одржавање зграде 

општине Свилајнац 

9. 
Општина 

АЛЕКСИНАЦ 

9.000.000,00 Извођење радова на адаптацији 

објекта ОШ ''Стојан Живковић 

Столе'', Доњи Љубеш, општина 

Алексинац 

10. 
Град  

КИКИНДА 

 

10.000.000,00        

Увођење система видео надзора на 

простору спортско-рекреативног 

комплекса ''Језеро'' у Кикинди 

11. 
Општина 

ТУТИН 
 

14.000.000,00 

Изградња објекта управне зграде 
општине Тутин- IV фаза 

12. 
Општина  

ПЕТРОВАЦ 

НА МЛАВИ 

 

7.900.000,00 

Изградња дечијег игралишта у 

склопу ПУ ''Галеб'' у Петровцу на 

Млави 

13. 
Општина 

ЖАГУБИЦА 

 

13.000.000,00        

Реконструкција објекта Дома 

културе у насељу Сиге у општини 

Жагубица 

14. 
Општина 

ДЕСПОТОВАЦ 
14.000.000,00 Реконструкција 

мултифункционалне сале Дома 

културе у Деспотовцу- Фаза 2 

 

15. 
Општина 

СЕНТА 
 

9.000.000,00 Санација уличних фасада Градске 

куће Сента- I фаза 

16. 
Општина 

БАТОЧИНА 
10.050.000,00 Радови на рационализацији 

потрошње електричне енергије на 

мрежи јавног осветљења у МЗ Црни 



Као, Кијево, Милатовац, Никшић, 

Осојак и Баточина 

17. 
Град 

КРАЉЕВО 

5.500.000,00 Уређење простора за спорт и 

рекреацију у насељу Стубал-
Краљево 

18. 
Град 

КРУШЕВАЦ 
 

 

20.000.000,00 

Спортсто - рекреативни парк 

„Багдалино“ 

19. 
Град 

ЗРЕЊАНИН 
 

 

14.000.000,00        

Уређење простора „Нове пијаце“ у 

Зрењанину- фаза 2 

20. 
Град 

ЈАГОДИНА 
 

30.000.000,00 

II фаза радова на реконструкцији и 
доградњи Културног центра 

„Светозар Марковић“ у Јагодини 

 

21. 
Општина 

ВАРВАРИН 
 

11.000.000,00 

Наставак изградње система за 
водоснабдевање насеља Бачина у 

општини Варварин III фаза 

22. 
Општина 

ТОПОЛА 
 

 

10.000.000,00 

Реконструкција и доградња дела 
зграде ОУ општине Топола, са 

реконструкцијом тоалета на првом 

спрату, израдом надстрешнице и 

приступне рампе испред главног 
улаза у зграду и замена улазних 

врата Управне зграде општине 

23. 
Општина 

ЉИГ 
11.000.000,00 Модернизација система јавног 

осветљења заменом сијалица ЛЕД 

светиљкама 

24. 
Општина 

БОЉЕВАЦ 
 

 

26.797.190,00 

Успостављање јавне својине 

општине Бољевац на непокретности 
за потребе кадровских станова за 

младе брачне парове 

25. 
Општина 

ЖИТИШТЕ 
 

 

9.500.000,00 

Санација Дома културе у Честерегу 

 

26. 
Општина 

РАЧА 

 

9.000.000,00 

Унапређење квалитета живота 

становништва општине Рача, кроз 
обезбеђивање услова за коришћење 

објеката културе на селу 

27. 
Општина 

ОСЕЧИНА 

9.000.000,00 Реконструкција и доградња ПУ 

„Лане“ Осечина 

28. 
Општина 

МАЛО ЦРНИЋЕ 
9.000.000,00 Секундарна водоводна мрежа у 

насељу Кула, општина Мало Црниће 

29. 
Општина 

БАЈИНА БАШТА 

6.500.000,00 Текуће одржавање биоскопа у 

Бајиној Башти 

30. 
Општина 

КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА 

5.000.000,00 Опремање сале цркве Светог 
Димитрија у Косовској Митровици 

31. 
Град 

СОМБОР 

4.952.810,00 Санација, рестаурација, 

конзервација, адаптација и 
инвестиционо одржавање фасада 

објекта ГУ града Сомбора- (Зграде 



Жупаније) уличне и дворишне 

фасаде- за извођење радова уличне 

фасаде- део пројекта 

 

 1.2. Средства у износу од 52.000.000,00динара 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: 

 

 

                    1.3. Средства у износу од 46.800.000,00 динара намењена за пружање помоћи 

јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичких и других 

Ред. 
бр. 

Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1. 
Општина МЕДВЕЂА 

2.283.900,00 
Дигитализација Скупштине општине 
Медвеђа 

2. 
Општина 

РАЧА 
4.800.000,00 Општински ГИС портал Рача-ажурирање 

3. 
Град 

ВРАЊЕ 
4.140.000,00 

Информационе технологије у функцији 
модерне и ефикасне ГУ Врање 

4. 
Град 

БЕОГРАД, ГО 

САВСКИ ВЕНАЦ 

5.200.000,00 

Увођење система за електронско праћење 
и гласање у раду Скупштине општине 

Савски венац 

5. 
Општина 

БОГАТИЋ 

 

5.119.386,00 

Унапређење и развој рада Скупштине 

општине и Општинског већа општине 
Богатић увођењем система за е-вођење 

седница 

6. 
Општина  
ЉУБОВИЈА 

5.200.000,00 

Набавка опреме за увођење Електронског 

система за вођење седница и гласања Е-
парламент 

7. 
Општина 
ЛУЧАНИ 

5.200.000,00 

Набавка опреме за увођење Електронског 

система за вођење седница и гласања Е-
парламент 
 

8. 
Општина 
КРУПАЊ 

1.000.000,00 
Модернизација ОУ општине Крупањ кроз 
увођење Е-писарнице 

9. 
Општина 
КАЊИЖА 

4.644.000,00 

Развој и унапређење рада Скупштине 
општине Кањижа кроз увођење система за 

снимање и емитовање седница робот 

камерама 

10. 
Град 
НИШ 

4.412.714,00 
Е-управа у реализацији плана локалног 

економског развоја 

11. 

Општина 
ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

5.200.000,00 

Увођење електронског система за 

гласање, бројање гласова и електронску 
доставу скупштинског материјала у 

општини Горњи Милановац 

 

      12. 

Општина 
НЕГОТИН 

4.800.000,00 
Унапређење рада општинског ГИС 

портала Неготин 



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 

БЕЧЕЈ 

2.000.000,00 Фестивал ''Бечеј ноћу'' 

2. 
Општина 

РЕКОВАЦ 
1.500.000,00 

Реализација фестивала „Левачки јесењи 
фестивал“ 

 

3. 
Општина 

ЛАПОВО 
1.400.000,00 

Реализација манифестације „Моравски 

фестивал хране и пића“ 

4. 
Општина 

КУРШУМЛИЈА 
2.900.000,00 

Реализација културно-туристичке 

манифестације „Васкршња чаролија“ 

5. 
Општина 

ЧАЈЕТИНА 
4.300.000,00 

Организација концерта за Први мај на 
Златибору 

6. 
Општина  

ТОПОЛА 
2.900.000,00 

„Етно сајам“ Топола 

 

7. 
Општина 

БЕЛА ПАЛАНКА 

3.700.000,00 

 

Реализација фестивала „Фестивал 
занатских производа“ 

8. 
Општина  

ЖАБАЉ 
1.650.000,00 

Реализација фестивала „Дани бачких 

ђаконија“ 

9. 
Општина 

БАЈИНА БАШТА 
4.500.000,00 „Дрининдан“ 

10. 
Општина 

БЛАЦЕ 
2.800.000,00 

Реализација етно - културно - спортске 

манифестације „Фестивал народног 
стваралаштва и спорта“ 

11. 
Град 

КРАЉЕВО 

 

1.900.000,00 
Организација манифестације „Дани 
музике и младих у Краљеву“ 

12. 
Општина 

ЉИГ 

 

2.950.000,00 Крчкање на тргу 

13. 

Општина 

ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

1.600.000,00 
Реализациија фестивала „Таковски 

фестивал јесењих производа“ 

14. 
Град 

ЗАЈЕЧАР 
2.450.000,00 

Реализација манифестације „Тимочки 
сајам гастрономије“ 

15. 
Општина 

СЈЕНИЦА 
4.300.000,00 

Реализација 
културно,гастрономско,спортске 

манифестације „Сјеница отвореног срца“ 

16. 
Општина 

ПРИБОЈ 
4.200.000,00 

Организација Међународног лимског 

биатлона Прибој - Рудо - Сетихово - Лим 
фест 

17. 
Општина 

СРБОБРАН 
1.041.000,00 

Манифестација „Дани салаша“ 

 

18. 
Општина 

ПЛАНДИШТЕ 
709.000,00 

Манифестација „Преподобни Рафаило 

банатски“ – Пландиште 2020 



 

 

 1.4. Средства у износу од 46.800.000,00 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 

КРУПАЊ 

2.200.000,00 

Израда пројектно техничке документације 
за изградњу бујичних преграда у 

Општини Крупањ 

2. 
Општина 

ЖАБАРИ 
1.618.918,00 

Санација бујичних потока- обезбеђивање 
протицајног профила бујичних потока у 

општини Жабари 

3. 
Општина 

КОЦЕЉЕВА 
4.600.000,00 

Набавка мобилних противпоплавних 
система 

4. 
Општина 

МЕРОШИНА 
4.680.000,00 

Превентивно деловање на смањењу 
ризика од климатских промена, 

елементарних и других непогода у циљу 

заштите имовине и имовинских интереса 
општине Мерошина 

5. 

Град 

БЕОГРАД, ГО 

ОБРЕНОВАЦ 

4.680.000,00 
Смањење ризика од климатских промена, 
као и елементарних и других непогода 

6. 
Општина  

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

3.490.000,00 

 

Уградња једне лансирне противградне 

станице на даљинско управљање у циљу 

смањења ризика од штете настале услед 
појаве елементарне непогоде - града 

7. 
Општина 

ИНЂИЈА 

4.680.000,00 

 

Регрес трошкова осигурања усева,плодова 

вишегодишњих засада, расадника и 

животиња 

8. 
Град  

ЗРЕЊАНИН 

4.680.000,00 

 

Превентивно деловање на смањењу 

ризика од климатских промена, као и 

елементарних и других непогода 

9. 
Град 

СУБОТИЦА 
3.600.000,00 Противградна ограда-набавка ракета 

10. 
Град  

ЧАЧАК 

4.500.000,00 

 

Превентивно деловање на смањењу 

ризика од климатских промена, 

елементарних и других непогода у циљу 
заштите имовине и имовинских интереса 

града Чачка 

11. 
Град 

ЛОЗНИЦА 

2.525.000,00 

 

Увођење ГИС-а и успостављање 

процедура за кризно комуницирање у 
оквиру слива реке Дрине 

 

12. 
Општина  

КЊАЖЕВАЦ          

 

4.600.000,00 

 

Набавка мобилних противпоплавних 
система  

 



13. 
Општина 

ШИД 
946.082,00 

Спровођење мера смањења ризика од 

климатских промена на општинским 

јавним објектима кроз израду енергетских 

прегледа заснованим на теренском 
мерењу параметара својстава објеката и 

утврђивању стања радног комфора као 

припремом за даљу инвестицију 

 
 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: 119-01-00004/2020-24 од 10. марта 2020. године 

 

 

 М И Н И С Т А Р 

 

 

Бранко Ружић 

 

 

 

 


