На основу члана 18. став 3. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр.
88/11, 93/12 - др. закон, 30/18 и 95/18), члана 8. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину
(„Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 15. Закона о државној управи („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон),
Министар државне управе и локалне самоуправе доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за
програм локалне самоуправе („Службени грасник РС ˮ, број 11/18), у члану 3. додаје се тачка
4), која гласи:
„4) пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе за реализацију
пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских
промена, као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовинских интереса
јединица локалне самоуправе и грађана.ˮ
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Посебно ће бити вредновани пројекти који су од значаја за више јединица локалне
самоуправе, у смислу успостављања међуопштинске сарадње.ˮ

Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Укупан износ средстава који се расподељује по јавном позиву за остваривање циљева
из члана 3. овог правилника, опредељују се на следећи начин:
1) 70% за циљ из тачке 1);
2) 10% за циљ из тачке 2);
3) 10% за циљ из тачке 3);
4) 10% за циљ из тачке 4).ˮ

Члан 3.
После члана 4. додају се наслов и члан 4а, који гласе:
„Годишња награда за најбољу општинску/градску управу
Члан 4а
Министарство додељује новчани износ у виду годишње награде јединицама локалне
самоуправе за најбољу праксу у областима добре управе и објављује посебан Јавни позив који
је намењен градовима и општинама који су највише допринели развоју и примени принципа
добре управе на својој територији. Износ награде биће утврђен Јавним позивом.
Предвиђена награда представља вид финансијске подршке за даље унапређење добре
управе. Пренос финансијских средстава врши се решењем о преносу средстава Министарства
изабраном добитнику награде.
Конкурсна процедура, пратећа документација, као и области за које се награда додељује
биће прописана Јавним позивом.
Годишња награда додељиваће се од 2020. године за резултате постигнуте у 2019.
години.ˮ

Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Расподела средстава врши се на основу поднетих захтева заинтересованих јединица
локалне самоуправе на објављене јавне позиве, електронским путем.
Захтеви из става 1. овог члана подносе се Министарству - Комисији за спровођење
поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава (у даљем тексту: Комисија) на основу
јавног позива.
Расподела средстава врши се на основу поднетих захтева заинтересованих јединица
локалне самоуправе.
Захтеви из става 1. овог члана подносе се Министарству – Комисији преко образаца
бр. 1, 2, 3. и 4. који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Обрасци
бр. 1, 2, 3. и 4. могу се преузети у електронском облику са сајта Министарства.
Пропратна документација се скенира и доставља на CD-у. Изузетно, уколико је
јединица локалне самоуправе онемогућена да документацију пошаље у електронском
облику, може је доставити и путем редовне поште.
Расподела средстава врши се у оквиру износа који су утврђени у јавном позиву.ˮ

Члан 5.
У члану 6. на крају става 3. речи: „једном захтевуˮ замењују се речима: „највише два
захтева.ˮ
Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Министарство ће, на основу одлуке о расподели средстава из члана 6. овог правилника,
закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са јединицама локалне самоуправе
којима су средства додељена.
Уговор нарочито садржи новчани износ који се додељује кориснику средстава, намене
за које се средства додељују, извештавање о утрошку средстава, документација која се
доставља министарству за праћење реализације средстава, као и обавезу корисника да уколико
средства не користи наменски или не искористи у уговореном року, иста врати у складу са
уговором.
Измене пројектних активности, као и промена уговореног рока за коришћење
одобрених средстава може се извршити закључењем анекса уговора на основу образложеног
предлога јединице локалне самоуправе и сагласности Комисије.
О насталим променама у току реализације намене за коју су средства одобрена, јединица
локалне самоуправе дужна је да писмено обавести Министарство 3 (три) дана од настанка
промене, као и могућност да поднесе захтев за добијање сагласности за утрошак преосталих
додељених новчаних средстава за реализацију намене одобреног пројкта, најкасније до 15.
децембра.ˮ
Члан 7.
У члану 9. додаје се нова тачка 2) која гласи:
„2) припрема текст јавног позива за доделу годишње награде за најбољу
градску/општинску управу и предлаже његово објављивање;ˮ
Досадашње тач. 2), 3), 4), 5) и 6) постају тач. 3), 4), 5), 6) и 7).
Члан 8.
После члана 10. додају се наслов и члан 10а, који гласе:
„ Садржина јавног позива за доделу годишње награде за најбољу градску/општинску
управу
Члан 10а
Министарство објављује јавни позив за доделу годишње награде за најбољу

градску/општинску управу у „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту
Министарства.
У јавном позиву јединицама локалне самоуправе за расподелу средстава наводе се
нарочито:
1) укупна средства која ће бити додељена јединицама локалне самоуправе са најбољом
праксом у примени принцима добре управе;
2) области унапређења принципа добре управе на локалном нивоу;
3) износ средстава који се расподељује за победнике у свакој од области;
4) критеријум и поступак оцењивања и награда;
5) потребна документација коју су јединице локалне самоуправе дужне да поднесу
електронским путем уз пријаву најбоље праксе;
6) рок за достављање захтева;
7) информације о начину електронског преузимања образаца за подношење захтева за
расподелу средстава.ˮ
Члан 9.
После члана 14. додају се наслов и члан 14а, који гласе:
„Расподела средстава за пружање финансијске помоћи јединици локалне
самоуправе кроз пројекте који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика
од климатских промена, као и елементарних и других непогода
Члан 14а
Приликом утврђивања предлога за расподелу средстава ради остваривања циља из
члана 3. тачка 4) овог правилника, Комисија оцењује оправданост превентивног деловања
на могуће последице нежељених климатских и других опасности у циљу заштите
имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.ˮ
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-00099/2019-24
У Београду, 25. фебруара 2019. године
МИНИСТАР
Бранко Ружић

Образац бр. 1
(Овлашћени подносилац захтева-назив општине, адреса, мат.
број, пиб, број текућег рачуна за наменски трансфер са позивом
на број)

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-Сектор за систем локалне самоуправеЗАХТЕВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“, број __ од ____


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 (члан
3. тачка 1. Правилника)

НАМЕНА СРЕДСТАВА
(назив пројекта)
ЗАХТЕВАНИ ИЗНОС
СРЕДСТАВА
УКУПНА
ФИНАНСИЈСКА
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА
ДРУГИ ИЗВОРИ ИЗ
КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРА
ПРОЈЕКАТ

Пројектна документација

Прилог бр _____

Грађевинска дозвола
(број и датум)
Решење којим се одобрава
извођење радова
(број и датум)
Спроведен поступак јавне
набавке/обавеза за
спровођење јавне набавке

Прилог бр _____
Прилог бр _____

Прилог бр _____

Не спроводи се поступак
јавне набавке – основ
Извод из буџета јединице
локалне самоуправе којим
се одобравају средства за
реализацију овог пројекта
у висини од
Извештај надзорног
органа
(број и датум)
Фаза у којој се налази
реализација пројекта по
извештају надзорног
органа
Износ средстава потребан
за реализацију започетог
пројекта по извештају
надзорног органа
Укупна финансијска
вредност пројекта и рок
завршетка пројекта по
извештају надзорног
органа
ДОСТАВЉЕНИ
ИЗВЕШТАЈИ О
УТРОШКУ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
РАНИЈЕ ОДОБРЕНИХ
НАМЕНА (број и датум)

Прилог бр _____

Прилог бр _____



Образложење захтева:

ГРАДОНАЧЕЛНИК /
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
__________________________

Образац бр. 2
(Овлашћени подносилац захтева-назив општине, адреса, мат.
број, пиб, број текућег рачуна за наменски трансфер са позивом
на број)

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-Сектор за систем локалне самоуправеЗАХТЕВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“, број __ од ____


Пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења
е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења модернизације
рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско
повезивање са државним и другим органима и организацијама. (члан 3. тачка 2.
Правилника)

НАМЕНА СРЕДСТАВА
(назив пројекта)
ЗАХТЕВАНИ ИЗНОС
СРЕДСТАВА
УКУПНА
ФИНАНСИЈСКА
ВРЕДНОСТ
ДРУГИ ИЗВОРИ ИЗ
КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРА
НАМЕНА
Елаборат – који садржи
детаљно обрађене
показатеље за све
критеријуме наведене у
Јавном позиву и разрађен
буџет пројекта
(број и датум)
Документација на основу
које је утврђена висина
захтеваног износа
средстава (ценовници,

Прилог бр _____

Прилог бр _____

понуде, спецификације,
уговори и др)
(број и датум)
ДОСТАВЉЕНИ
ИЗВЕШТАЈИ О
УТРОШКУ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
РАНИЈЕ ОДОБРЕНИХ
НАМЕНА
(број и датум)


Образложење захтева:

ГРАДОНАЧЕЛНИК /
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
___________________________

Образац бр. 3
(Овлашћени подносилац захтева-назив општине, адреса, мат.
број, пиб, број текућег рачуна за наменски трансфер са позивом
на број)

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-Сектор за систем локалне самоуправеЗАХТЕВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“, број __ од ____


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 (члан 3. тачка 3. Правилника)

НАМЕНА СРЕДСТАВА
(назив пројекта)
ЗАХТЕВАНИ ИЗНОС
СРЕДСТАВА
УКУПНА
ФИНАНСИЈСКА
ВРЕДНОСТ
НЕОПХОДНА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ДРУГИ ИЗВОРИ ИЗ
КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРА
РЕАЛИЗАЦИЈА
Намена, начин, мерила и
критеријуми за избор
пројеката из области
културе и уметности који
својим квалитетом
доприносе развоју и
презентацији ЈЛС (Форма
елабората о конкретном

оджавању манифестације,
догађаја и сл.)
План и програм
финансирања конкретног
облика помоћи
(број и датум)
Финансијска, правна,
техничка и друга
документација о
испуњавању услова за
финансирање конкретних
облика помоћи и
документација неопходна
за њихову реализацију
(број и датум)
ИЗВОД ИЗ БУЏЕТА ЈЛС
УКОЛИКО ЈЕ
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ОПРЕДЕЛИЛА
СРЕДСТВА ЗА
НАВЕДЕНЕ НАМЕНЕ У
ВИСИНИ ОД
ДОСТАВЉЕНИ
ИЗВЕШТАЈИ О
УТРОШКУ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
РАНИЈЕ ОДОБРЕНИХ
НАМЕНА
(број и датум)


Образложење захтева:

Прилог бр _____

Прилог бр _____

Прилог бр _____

ГРАДОНАЧЕЛНИК /
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
_________________________

Образац бр. 4
(Овлашћени подносилац захтева-назив општине, адреса,
мат. број, пиб, број текућег рачуна за наменски трансфер
са позивом на број)

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-Сектор за систем локалне самоуправеЗАХТЕВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“, број __ од ____


Пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе за реализацију
пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских
промена, као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовинских
интереса јединица локалне самоуправе и грађана (члан 3. тачка 4. Правилника)

НАМЕНА СРЕДСТАВА
(назив пројекта)
ЗАХТЕВАНИ ИЗНОС
СРЕДСТАВА
УКУПНА
ФИНАНСИЈСКА
ВРЕДНОСТ
НЕОПХОДНА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ДРУГИ ИЗВОРИ ИЗ
КОЈИХ СЕ ФИНАНСИРА
РЕАЛИЗАЦИЈА
Детаљан опис
финансирања
превентивних мера на
смањењу ризика од
климатских промена као и
елементарних и других
непогода, односно
елаборат са описом
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ИЗВОД ИЗ БУЏЕТА ЈЛС
УКОЛИКО ЈЕ
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ОПРЕДЕЛИЛА
СРЕДСТВА ЗА
НАВЕДЕНЕ НАМЕНЕ У
ВИСИНИ ОД
ДОСТАВЉЕНИ
ИЗВЕШТАЈИ О
УТРОШКУ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
РАНИЈЕ ОДОБРЕНИХ
НАМЕНА
(број и датум)


Образложење захтева:
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