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 На основу члана 28. 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 доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, доносим 

 

 

ОДЛУКУ 

 

о расподели средстава из Програма подршке развоју и функционисању система 

локалне самоуправе за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске 

управе у 2021. години 

 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе додељује средства из 

Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе, а предвиђене 

награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и 

управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара 

и/или услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном 

одобрењу конкурсне комисије.   

 Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом 

праксом у областима добре управе, у оквиру доделе годишње награде, износе 9.200.000,00 РСД. 

Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 

2.300.000,00 РСД. 

 Комисија која врши избор примера најбољих пракси у примени принципа доброг 

управљања на локалном нивоу, основана је Решењем министра државне управе и локалне 

самоуправе број: 119-01-00222/2021-24 од 29. децембра 2021. године и у тачки 2. наведеног 

решења предвиђено је да је задатак Комисије да утврди добитнике награда у свакој од 

четири категорије, на основу критеријума за верификацију и оцењивања пристиглих 

пријава. 

 Уз примену критеријума који су били и саставни део Јавног позива за доделу 

годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години, који је објављен на 

сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе 21. јануара 2022. године, Комисија 

предлаже да се награде доделе следећим локалним самоуправама:  

 

 



Ред. 

бр. 
Област Прва награда 

1. Ефикасност и делотворност Општина Крупањ 

2. 

Транспарентност и 

учешће јавности у раду 

локалне самоуправе 

Општина Врњачка Бања 

3. 
Одговорност и владавина 

права 
Општина Велико Градиште 

4. 
Равноправност и анти-

дискриминација 
Општина Ћуприја 

  

 

 Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је општини 

Крупањ за пример добре праксе под називом „Eфикасност и економичност локалне самоуправе 

кроз увођење електронских услуга  на поралу еУправе“. Општина Крупањ је кроз увођење 

електронских услуга развила шест електронских услуга за грађане и грађанке општине Крупањ, 

које су постављене на порталу еУправе. Услуге су развијене са циљем унапређења квалитета 

услуга које општина пружа грађанима и привреди.  У питању су следеће електронске услуге: 

накнада зарада за време породиљског одсуства, представка комуналној милицији, представка 

саобраћајној инспекцији, примедба на одлуку о изради планског документа у току раног јавног 

увида,примедба на нацрт планског документа у току јавног увида, пријава комуналног проблема. 

У плану је постављање још еУслуга. Услуге су уведене са циљем да се грађанима и привреди 

омогући да на брз и једноставан начин, без доласка у просторије општине и додатних трошкова, 

са мобилног телефона, таблета или рачунара може поднети захтев и остварити неко своје право. 

 Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне 

самоуправе додељена је општини Врњачка Бања за пример добре праксе под називом 

„Транспарентност буџетског процеса и спровођење јавне расправе о буџету“. Општина Врњачка 

Бања била пример добре праксе у Србији за укључивање грађана у  израду Одлуке о буџету, 

организовање јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету и публиковаљу грађанских водича кроз 

буџетска акта. Грађани на овај начин стичу поверење у локалну самоуправу, ослушкују се 

потребе пореских обвезника, а локална самоуправа стиче увид у недостатке које је потребно 

отклонити. 

 Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је општини 

Велико Градиште за пример добре праксе под називом „Локални антикорупцијски план (ЛАП) 

општине Велико Градиште за период 2021-2021“. Концепт ЛАП-а је заснован на 

идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за 

настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока 

за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем 

смислу речи, сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног 

праћења и мерења ефеката јесте да општину Велико Градиште учини отпорнијом и осетљивијом 

на коруптивне ризике и да утиче на сузбијање корупције.  

 Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је 

општини Ћуприја за пример добре праксе под називом „Обезбеђивање и унапређење 

приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом, старијим суграђанима, 

мајкама са малом децом“. Иновативност овог пројекта огледала се у томе што су поред 

бесплатних терапијских третмана логопеда и сензорне интеграције ОСИ имале прилику да  

развијају и искажу сопствене потенцијале и таленте у складу са индивидуалним могућностима. 

Ово је важно јер многе особе са инвалидитетом нису укључене у било који облик радног или 



забавног садржаја. Помак је уочен у понашању и контроли импулса након спрведених третмана 

сензорне интеграције, док се кроз логопедске третмане унапредио постојећи говор. Најбољи 

резутати су били видљиви након кретаивних радионица јер су сви учесници направили 

употребне предмете које су својим суграђанима продавали током новогодишњих празника. 

 Такође, уз доделу годишњих награда, у складу са чланом 25. Правилника, а 

уважавајући напоре које су јединице локалне самоуправе уложиле, као и резултате које су 

постигле, а на основу Предлога одлуке Комисије, додељују се посебна признања следећим 

општинама/градовима: за област ефикасност и делотворност градовима Зрењанину и Пироту, за 

област транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе граду Сомбору и општини 

Ариље и за област равноправност и анти-дискриминација општинама Димитровград и Рума и 

граду Лозници. 

 Одлука о расподели средстава је донета како на основу бодовања, које је 

спроведено од стране свих чланова Комисије за доделу годишњих награда за најбоље 

општинске/градске управе, у складу са критеријумима за оцењивање дефинисаних у оквиру 

Јавног позива, тако и на основу дискусије и размене ставова чланова Комисије, уз 

међусобно уважавање и разумевање.  

 Након доношења ове одлуке, 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 доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, 

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.  

  

                            

 
   

 

 

 

 

 
          

                

                     
 

 

 МИНИСТАР 

 

 

  Марија Обрадовић 


