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На основу члана 15. став 2. Закона о објављивању закона и других прописа и аката  

(„Службени гласник РС“, број 45/13), министар државне управе и локалне самоуправе 

доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о исправци  

 Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе 

број: 119-01-00030/2019-24 од 15. априла 2019. године 

 

 

1. Врши се исправка у Одлуци о расподели средстава из Буџетског фонда за програм 

локалне самоуправе број: 119-01-00030/2019-24 од 15. априла 2019. године, тако што се 

у тачки 1.2. износ од „48.936.500,00 динара“ брише и замењује износом од: 

„48.936.435,00 динара“.  

 

2. Врши се исправка у Одлуци о расподели средстава из Буџетског фонда за програм 

локалне самоуправе број: 119-01-00030/2019-24 од 15. априла 2019. године, тако што се 

у тачки 1.3. износ од „48.936.500,00 динара“ брише и замењује износом од: 

„48.933.366,00 динара“.  

 

3. Врши се исправка у Одлуци о расподели средстава из Буџетског фонда за програм 

локалне самоуправе број: 119-01-00030/2019-24 од 15. априла 2019. године  у тачки 1.1, 

подтачка 6. тако што се у тексту Одлуке речи: „Град Београд, Г.О. Чукарица“, бришу и 

замењују речима:“ Град Београд“ 

 

4. У осталом тексту, Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за програм 

локалне самоуправе број: 119-01-00030/2019-24 од 15. априла 2019. године, остаје 

непромењена. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Накнадном провером текста Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за 

програм локалне самоуправе број: 119-01-00030/2019-24 од 15. априла 2019. године, 

утврђене су грешке у рачунању и писању. 



 

         У складу са чланом 15. став 2. Закона о објављивању закона и других прописа и 

аката  да се у Службеном гласнику објављују исправке и других прописа и аката за које 

је овим или посебним законом одређено да се објављују у Службеном гласнику, донета 

је Одлука као у диспозитиву. 
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