
На основу члана 18. став 3. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 

88/11, 93/12 - др. закон, 30/18,  95/18 и 91/19)  и члана 8. Закон о буџету Републике Србије за 

2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19),  

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, бр. 11/18 и 13/19), у члану 4. тач. 3) и 

4) мењају се и гласе:  

            „3) 9 % за циљ из тачке 3); 

  4) 9 % за циљ из тачке 4).ˮ 

     

Члан 2.  

Члан  4а мења се и гласи:  

„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.  

Удео од укупног износа средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, 

на име годишње награде за најбољу општинску/градску управу износи 2 %.  

У оквиру укупних расположивих средстава за годишњу награду за најбољу 

општинску/градску управу додељују се  годишње награде у једнаким износима за сваку од 

области добре управе за које се додељује награда.  

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, рокови као и области за које се награда 

додељује биће прописана Јавним позивом.  

Годишња награда додељивати ће се од 2020. године.  

 



Члан 3. 

 У члану 6. додаје се став 6. који гласи: 

„Одлуку о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу доноси 

министар на предлог Комисије за доделу награда за најбољу општинску/градску управу. 

Одлука о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ. ˮ 

 

 

Члан 4. 

У члану 7. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Министарство ће, на основу одлуке о додели годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са 

јединицама локалне самоуправе којима је награда додељена. ˮ 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

Члан 5.  

После члана 8. додају се наслов и члан 8а, који гласе:  

„Образовање и састав Комисије за доделу годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу 

Члан 8а   

1) Комисију за доделу награда за најбољу општинску/градску управу образује 

Министар решењем.  

2) Комисија за доделу награда за најбољу општинску/градску управу има 

председника и четири члана.  

3) Комисија за доделу награда за најбољу општинску/градску управу доноси 

пословник о свом раду.  

4) Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за доделу 

награда за најбољу општинску/градску управу обавља Министарство. ˮ 

 

Члан 6.  

  У члану 9. тачка 2) брише се.   

     Досадашње тач. 3), 4), 5), 6) и 7) постају тач. 2), 3), 4), 5) и 6). 

 

 

 

                                               Члан 7. 

       После члана 9. додају се наслов и члан 9а, који гласе:  



„Задаци Комисије за доделу годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу 

                                                 Члан 9а   

Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу:  

1) припрема текст јавног позива за доделу годишње награде за најбољу 

градску/општинску управу и предлаже његово објављивање;  

2) разматра захтеве јединица локалне самоуправе за доделу годишње награде 

за најбољу општинску/градску управу (захтеве који су благовремено поднети 

и садрже сву потребну документацију);  

3) утврђује предлог одлуке о додели годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу и доставља га министру у року од 25 дана од дана 

истека рока за подношење захтева по објављеном јавном позиву;  

4) разматра извештаје јединица локалне самоуправе из члана 19. овог 

правилника;   

5) прати реализацију уговора и начин утрошка средстава на основу извештаја, 

као и на други погодан начин;  

6) сачињава извештај о реализацији годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу и доставља га министру. ˮ 

 

Члан 8.  

 После члана 15. додају се наслов и члан 15а, који гласе:  

„Поступак рада Комисије за доделу годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу 

Члан 15а   

Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу, 

полазећи од укупног износа средстава за расподелу, пре објављивања јавног позива, 

обрачунава висину износа средстава за доделу годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу, у складу са чланом 4. овог правилника. 

По истеку рока за подношење захтева Комисија за доделу годишње награде за 

најбољу општинску/градску управу:  

1) разматра све благовремено поднете захтеве;  

2) проверава да ли је уз сваки захтев поднета тражена документација и уколико је 

потребно захтева допуну документације;  

3) применом критеријума из јавног позива за доделу годишње награде утврђује 

предлог одлуке о додели годишње награде за најбољу општинску/градску управу 

и доставља га министру.ˮ 

 



Члан 9.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

Број: 110-00-00406/2019-24 
 

У Београду, 14. јануар 2020. године 
 
 

 

     М И Н И С Т А Р 

 

 

                                                                                                        Бранко Ружић 

 

 


