Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА,
ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Број: 119-401-00-01010/2011-01
Датум: 30.12.2011. године
Београд

У складу са чланом 4. став 5. Уредбе о начину расподеле дела
средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују
приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, бр. 75/05, 117/05 и 18/09), а на основу Предлога одлуке
Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава
од 30.12.2011. године, доносим

О Д Л У К У
о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева јединица локалне
самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике
која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне
самоуправе од 4. новембра 2011. године

1. Из средстава која се остварују приређивањем игара на срећу, а
користе за финансирање локалне самоуправе (шифра директног буџетског
корисника – 50001, Раздео 54.3, Функција 180, Економска класификација 463,
Извор прихода 04), одобравају се средства јединицама локалне самоуправе, и то:
1.1. Средства у износу од 35.000.000,00 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 живот грађана на
њеној територији (циљ 1), одобравају се следећим корисницима у наведеним
износима и наменама:
Ред.
бр.
1.

Назив јединице
локалне самоуправе
Општина
ЖИТИШТЕ

Динара

Намена

3.000.000,00

Пројекат изградње пословног
објекта Месне заједнице и Месне
канцеларије у Торку

2.

Град
ЗРЕЊАНИН

2.100.000,00

Пројекат фискултурне сале ОШ
„Др Александар Сабовљев“ у Ечкој

3.

Општина
КИКИНДА

2.000.000,00

Пројекат изградње капела у
Руском селу

-24.

Општина
МИОНИЦА

1.700.000,00

Пројекат санације крова на зеленој
пијаци у Мионици

5.

Општина
ЖАБАРИ

2.000.000,00

Пројекат реконструкције тротоара
дела главне улице Кнеза Милоша у
Жабарима

6.

Општина
ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ

7.

Општина
БАТОЧИНА

2.000.000,00

Пројекат изградње канализације у
насељу Доња Мала у Баточини,
деоница Јефтића крај

8.

Општина
ЛАПОВО

1.685.000,00

Пројекат санације хидромашинске
опреме у постојећој црпној
станици, на изворишту водовода
Лапово

9.

Општина
НЕГОТИН

1.700.000,00

Пројекат реконструкције
саобраћајница, Јована
Чакширановића, дела улице Ике
Костића, улице Добривоја
Недељковића-Донета и дела улице
Бранка Радичевића у Неготину

10. Општина
КЛАДОВО

1.700.000,00

Пројекат изградње паркинг
простора испред „самачке“ зграде
у улици Сипски канал у Кладову

11. Општина
СЈЕНИЦА

2.000.000,00

Пројекат „Изградња и
реконструкција сеоских локалних
путева“

12. Општина
ПОЖЕГА

3.000.000,00

Пројекат реконструкције -уређења
Трга Слободе у Пожеги

13. Општина
ЋИЋЕВАЦ

1.500.000,00

Пројекат „Изградња школске
спортске сале у ОШ „Војвода
Пријезда“ у Сталаћу“

14. Град
НИШ
ГО Медијана

2.000.000,00

Пројекат реконструкције
пословног објекта ради формирања
пословно-услужног центра

15. Општина
КУРШУМЛИЈА

1.740.000,00

Пројекат изградње пута кроз
Вршевац, засеок Бајгора

16. Општина
БАБУШНИЦА

1.800.000,00

Пројекат „Изградња моста са
приступним путем на путу за
сеоско гробље, преко Ракитске
реке у МЗ Звонце“

875.000,00

Пројекат извођења радова на
санацији крова Дома културе у
Шетоњи од последица пожара

-317. Општина
БЕЛА ПАЛАНКА

1.700.000,00

Пројекат изградње спортске хале у
општини Бела Паланка

18. Општина
ПРЕШЕВО

2.500.000,00

Пројекат замене фасадне столарије
на Гимназији „Скендербег“ у
Прешеву

1.2. Средства у износу од 5.000.000,00 динара намењена за пружање
помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији Програма рационализације
или оспособљавања органа локалне самоуправе (циљ 2) одобравају се следећим
корисницима у наведеним износима и наменама:
Ред.
бр.
1.

Назив јединице
локалне самоуправе
Општина
ЖИТИШТЕ

Динара

Намена

830.000,00

Реализација програма
рационализације, у складу са
прописима који регулишу
предметну материју

2.

Општина
НОВИ БЕЧЕЈ

2.900.000,00

Реализација програма
рационализације, у складу са
прописима који регулишу
предметну материју

3.

Општина
ПРОКУПЉЕ

580.000,00

Реализација програма
рационализације, у складу са
прописима који регулишу
предметну материју

4.

Општина
ЛАЈКОВАЦ

690.000,00

Реализација програма стручног
усавршавања запослених у
Општинској управи општине
Лајковац

1.3. Средства у износу од 2.954.000,00 динара намењена за пружање
помоћи јединици локалне самоуправе која је погођена елементарном непогодом
или другом несрећом већих размера (циљ 3) одобравају се следећим корисницима
у наведеним износима и наменама:
Ред.
бр.
1.

2.

Назив јединице
локалне самоуправе
Град
СОМБОР
Општина
ПРИБОЈ

Динара

Намена

421.000,00

Санација штете настале на имовини
услед олујног невремена

2.533.000,00

Санација клизишта у Прибојској
бањи, II фаза

-41.4. Средства у износу од 15.000.000,00 динара намењена за
пружање техничке и друге помоћи у циљу модернизације рада јединице локалне
самоуправе (циљ 4), одобравају се следећим корисницима у наведеним износима
и наменама:
Ред.
бр.
1.

Назив јединице
локалне самоуправе
Град
ПАНЧЕВО

Динара

Намена

1.500.000,00

Пројекат „Увођење система за
управљање и праћење пројеката“ у
Градској управи Панчево

2.

Општина
ПЛАНДИШТЕ

1.600.000,00

Пројекат „Успостављање сектора за
развој општине – КЛЕР“ у општини
Пландиште

3.

Општина
ШИД

1.500.000,00

Пројекат „Модернизација сале
Скупштине општине Шид“

4.

Општина
БОГАТИЋ

900.000,00

5.

Град
ВАЉЕВО

5.000.000,00

Техничко опремање хола у згради
Градске управе у циљу
модернизације рада и реализација
пројекта „Умрежавање матичних
књига на територији града Ваљева“

6.

Општина
УБ

1.800.000,00

Модернизација рада набавком
адекватног ГИС софтвера и опреме
за електронску писарницу са
системом за управљање
документима

7.

Општина
ЉИГ

1.300.000,00

Успостављање централног система
за електронску обраду података и
складиштење података и чување
другог примерка матичних књига,
као и израде копија матичних књига
ради извршења обавезе враћања
верским заједницама

8.

Општина
ЛУЧАНИ

1.400.000,00

Пројекат „Дигитализација података
матичних књига општине Лучани“

Пројекат „Унапређење система еуправе, употребом нових
технологија и алата“

1.5. Средства у износу од 21.500.000,00 динара намењена за пружање
помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији различитих облика
солидарности са лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим
грађанима, као и са лицима са посебним потребама и помоћи социјалнохуманитарним организацијама на њиховој територији (циљ 5), одобравају се
следећим корисницима у наведеним износима и наменама:

-5Ред.
бр.
1.

Назив јединице
локалне самоуправе

Динара

Намена

Општина
СЕНТА

1.900.000,00

Пројекат „Подршка и помоћ старим
и оболелим лицима у општини
Сента“

2.

Општина
НОВА ЦРЊА

2.600.000,00

Пројекат „Побољшање услова
живота у ромском насељу у МЗ
Српска Црња санацијом постојећег
коловоза

3.

Општина
ЧОКА

2.900.000,00

Пројекат „Побољшање услова
живота у ромском насељу у МЗ
Падеј санацијом постојећег
коловоза

4.

Општина
ДИМИТРОВГРАД

1.650.000,00

Пројекат „Помоћ у кући“

5.

Општина
БАТОЧИНА

1.360.000,00

Пројекат „Хуманост на делу“

6.

Општина
КНИЋ

1.700.000,00

Техничко опремање за пружање
услуге медицинско геријатријско
психосоцијална помоћ и нега
старачких и самачких домаћинстава
на територији општине Кнић

7.

Општина
ТОПОЛА

1.430.000,00

Пројекат „Пружање помоћи
грађанима општине Топола који се
налазе у стању социјалне потребе“

8.

Општина
КРУПАЊ

1.660.000,00

Пројекат „Стварање услова за
успостављање одрживе услуге
помоћи и неге у кући за стара лица
и особа са инвалидитетом у
опшитни Крупањ“

9.

Општина
БЛАЦЕ

1.700.000,00

Пројекат „Помоћ у кући старим и
особама са инвалидитетом на
територији општине Блаце“

10.

Општина
ГОЛУБАЦ

1.700.000,00

Пројекат „Повећање доступности
образовања обезбеђењем превоза
ученицима и студентима чији
родитељи спадају у социјално
угрожену категорију становништва“

11.

Општина
КУЧЕВО

1.400.000,00

Пројекат „Подршка породицама и
појединцима којима је угрожена
егзистенција“

12.

Општина
ТРСТЕНИК

1.500.000,00

Пројекат „Помоћ у кући“

-61.6. Средства у износу од 15.000.000,00 динара намењена за пружање
помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији програма заштите животне
средине, односно локалних, акционих и санационих планова, као и пројеката и
активности из области заштите животне средине (циљ 6), одобравају се следећим
корисницима у наведеним износима и наменама:
Ред.
бр.
1.

Назив јединице
локалне самоуправе
Општина
НОВИ БЕЧЕЈ

Динара

Намена

2.000.000,00

Пројекат „Одводњавање
пољопривредног земљишта у сливу
Башаитско-Молински канал Б-1“

2.

Општина
КИКИНДА

1.000.000,00

Пројекат „Агро-еко индустријски
парк – Северни Банат“

3.

Општина
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

2.500.000,00

Реализација пројекта заштите
животне средине санацијом
канализације отпадних вода унутар
комплекса „болница“.

4.

Општина
КЊАЖЕВАЦ

1.448.000,00

Пројекат „Набавка и садња
зеленила у реализацији пројекта
партерног уређења термалног
изворишта „Бањица“ у селу Ргоште
код Књажевца“

5.

Општина
ПАРАЋИН

1.800.000,00

Пројекат „Подизање нивоа
техничке опремљености у функцији
реализације програма управљања
отпадом у општини Параћин“

6.

Општина
СВИЛАЈНАЦ

1.600.000,00

Израда дела ограде, колске и
пешачке капије у оквиру пројекта
„Рециклажни центар“ општине
Свилајнац

7.

Општина
КОЦЕЉЕВА

1.902.000,00

Пројекат „Примарне селекције и
прикупљања отпада на територији
општине Коцељева“

8.

Град
КРУШЕВАЦ

1.300.000,00

Пројекат „Управљање комуналним
отпадом – комунално опремање у
селима Каоник и Срње“

9.

Град
НИШ
ГО Палилула

1.450.000,00

Пројекат „Претварање дивљих
депонија у парковске површине“

2. Због великог броја поднетих захтева и чињенице да није било
довољно средстава да се удовољи свим поднетим захтевима, примењен је члан 18.
Уредбе о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике
која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне
самоуправе и у одређеним случајевима додељен део захтеваног износа средстава да би
се и на тај начин допринело остваривању циља због кога је захтев поднет.

-73. Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи
према утврђеној намени и садржајима.
4. Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству за људска и
мањинска права, државну управу и локалну самоуправу – Комисији за спровођење
поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, поднесе извештај о
реализацији циљева за која су средства додељена и начину утрошка средстава,
најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.
5. Одлуку о расподели средстава доставити Министарству финансија.
6. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

М И Н И С Т АР
Милан Марковић

