
 Министарство за људска и мањинска права, државну управу и 

локалну самоуправу у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 35 од 20. 

априла 2012. године објавило је Одлуку 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 10. фебруара 2012. 

године, број: 119-401-00-00402/2012-01 од 19.04.2012. године. 
 

 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 19.04.2012. 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 10. фебруара 2012. године 
 

 

 1. Из средстава која се остварују приређивањем игара на срећу, а 

користе за финансирање локалне самоуправе (шифра директног буџетског 

корисника – 50001, Раздео 53.3, Функција 180, Економска класификација 463, 

Извор прихода 13 и 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. 

Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1.  Општина 

НОВА ЦРЊА 

2.000.000,00 Пројекат изградње капеле у 

склопу сеоског гробља у 

Српској Црњи 

 
2.  Општина 

ЖИТИШТЕ 

2.000.000,00 Пројекат изградње пословног 

објекта – објекта Месне 

заједнице и Месне канцеларије 

у  Торку 

 
3.  Општина 

ЧОКА 

1.000.000,00 Пројекат санације зграде МЗ 

Падеј 
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4.  Општина 

КУЛА 

1.500.000,00 Пројекти реконструкције 

котларница за домове здравља, 

предшколске установе и 

основне школе  

 
5.  Општина 

ОЏАЦИ 

2.000.000,00 Пројекат доградње радионице и 

котларнице топловодног 

грејања ОШ „Марко 

Орешковић“ Бачки Грачац 

 
6.  Општина 

ЖАБАРИ 

2.000.000,00 Пројекат реконструкције 

тротоара  дела главне улице 

Кнеза Милоша у Жабарима 

7.  Општина 

МАЛО ЦРНИЋЕ 

1.200.000,00 Пројекат изградње водних 

објеката за водоснабдевање у 

општини Мало Црниће 

8.  Општина 

ПЕТРОВАЦ НА 

МЛАВИ 

1.700.000,00 Пројекат изградње пословно-

стамбеног објекта МЗ Велико 

Лаоле у Великом Лаолу 

9.  Општина 

ГОЛУБАЦ 

1.700.000,00 Пројекат извођења радова на 

инвестиционом одржавању 

зграде здравствене станице у 

Браничеву 

 
10.  Општина 

БАТОЧИНА 

2.200.000,00 Пројекат изградње фекалне 

канализације у насељу Доња 

Мала, деоница Јефтића крај у 

Баточини 

 
11.  Општина 

ДЕСПОТОВАЦ 

1.000.000,00 Пројекат „Инвестиционо 

одржавање објекта Дома 

културе у Грабовици“ 

12.  Општина 

СОКОБАЊА 

1.500.000,00 Пројекат реконструкције дела 

крова ОШ „Митрополит 

Михајло“ у Сокобањи 

13.  Општина 

ИВАЊИЦА 

2.000.000,00 Пројекат изградње 

магистралног цевовода на 

потезу Акон-Грабовица у 

оквиру система за снабдевање 

водом Ивањице и пратећих 

насеља 

 
14.  Град 

НОВИ ПАЗАР 

2.500.000,00 Пројекат реконструкције улице 

Вука Караџића у Новом Пазару 
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15.  Општина 

ПРОКУПЉЕ 

1.700.000,00 Пројекат извођења радова на  

адаптацији просторија у 

санитарне чворове у ОШ „9. 

октобар“, Прокупље 
16.  Општина 

БАБУШНИЦА 

1.500.000,00 Пројекат изградње моста преко 

Ракитске реке 

17.  Општина 

БЕЛА ПАЛАНКА 

1.500.000,00 Пројекат изградње спортске 

хале у општини Бела Паланка 

18.  Општина 

ВЛАСОТИНЦЕ 

2.000.000,00 Пројекат радова на изградњи – 

реконструкцији и асфалтирању 

улица у МЗ Јастребац 

19.  Општина 

ПРЕШЕВО 

2.000.000,00 Пројекат замене фасадне 

столарије на средњој техничкој 

школи „Прешево“ у Прешеву – 

II фаза 

 
20.  Општина 

БУЈАНОВАЦ 

2.000.000,00 Извођење радова на 

побољшању државног пута Р-

125Б Бујановац-Брезница-

Зарбинце, деоница од села 

Велики Трновац (Топионица) до 

села Доња Брезница  

 

 1.2. Средства у износу од 3.215.000,00 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. 

Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1.  Општина 

БЕОЧИН 
740.000,00 Реализација програма 

рационализације, у складу са 

прописима који регулишу 

предметну материју 

 

2.  Општина  

ОПОВО 
960.000,00 Реализација програма 

рационализације, у складу са 

прописима који регулишу 

предметну материју 

3.  Општина 

ПИРОТ 
475.000,00 Реализација програма 

оспособљавања у Одсеку за 

информационе технологије 

запослених у Општинској управи 
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4.  Општина 

ЛЕБАНЕ 
1.040.000,00 Реализација програма 

рационализације, у складу са 

прописима који регулишу 

предметну материју 

  

 1.3. Средства у износу од 5.000.000,00 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. 

Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1.  Општина  

БАЧКА ПАЛАНКА 

1.200.000,00 Санација штете на грађевинским 

објектима настале услед падања 

велике количине снега 

 
2.  Општина  

ПРИЈЕПОЉЕ 

1.700.000,00 Санација улице Бранка 

Радичевића од последица 

насталих услед елементарних 

непогода  

 
3.  Општина 

ОСЕЧИНА 

1.000.000,00 Санирање последица штете 

настале услед снежних наноса на 

подручју општине Осечина 

4.  Град 

ЈАГОДИНА 

1.100.000,00 Санација последица штете 

настале на грађевинским 

објектима услед снежних 

падавина  

 

 1.4. 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. 

Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1.  Општина 

КАЊИЖА 
1.000.000,00 Постављање заједничког 

документ-менаџмент система у 

Општинској управи општине 

Кањижа 
 

2.  Општина 

АДА 
1.200.000,00 Пројекат „Јачање капацитета 

Службе за локално-економски 

развој“ 

3.  Општина 

СЕНТА 
1.300.000,00 Унапређење техничке 

опремљености Општинске 

управе општине Сента 



 - 5 - 

4.  Општина 

КОВАЧИЦА 
1.900.000,00 Унапређење услуга и капацитета 

Службе за локално-економски 

развој при Одељењу за привреду 

и развој општине Ковачица 

5.  Општина 

КОВИН 
1.200.000,00 

 

 

Унапређење услуга и капацитета 

Канцеларије за локално-

економски развој 

6.  Град 

СУБОТИЦА 
1.500.000,00 Пројекат опремања за симултано 

превођење за потребе рада 

Скупштине града 

7.  Општина 

СТАРА ПАЗОВА 
1.000.000,00 Набавка опреме и софтвера у 

циљу успостављања 

„Електронске управе“ 

8.  Општина 

КРУПАЊ 
1.500.000,00 Уређење и опремање канцеларија 

у приземљу зграде Општинске 

управе Крупањ 

9.  Град 

КРАЉЕВО 
2.000.000,00 Пројекат „Унапређење 

информационог система града 

Краљева“ 

10.  Општина 

АРАНЂЕЛОВАЦ 
1.410.000,00 Унапређење комуникације са 

грађанима кроз увођење 

„Контакт центра“ 

11.  Град 

ЛЕСКОВАЦ 
990.000,00 Модернизација рада Градске 

управе за урбанизам и стамбено-

комуналне послове и Градске 

управе за привреду 

 
 

 

 1.5. Средства у износу од 18.700.000,00 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 социјално-

хуманитарним организацијама на њиховој територији (циљ 5), одобравају се 

следећим корисницима у наведеним износима и наменама: 

 
 

Ред. 

бр. 

Назив јединице 

локалне самоуправе Динара Намена 

1.  Општина 

КНИЋ 
1.700.000,00 Пројекат Медицинско 

геријатријско-психосоцијална 

помоћ и нега старачких и 

самачких домаћинстава на 

територији општине Кнић  
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2.  Општина 

БОЈНИК 
1.400.000,00 Пројекат пружања услуге у 

Дневном боравку за децу и 

омладину са сметњама у развоју 

„Дечија радост“ у Бојнику 
 

3.  Општина 

ПАРАЋИН 

3.000.000,00 Пројекат „Сервисне услуге за 

стара лица и особе са сметњама у 

развоју“ 
 

4.  Општина 

РЕКОВАЦ 
1.900.000,00 Пројекат „Мислимо на вас“ -

обезбеђење доступности 

здравственим услугама 

најугроженијим категоријама 

становништва општине Рековац 

 
5.  Општина 

ДЕСПОТОВАЦ 
2.000.000,00 Пројекат „Помоћ социјално 

угроженим породицама на 

подручју општине Деспотовац у 

циљу обезбеђења одрживих 

стамбених потреба  
 

6.  Град 

ПОЖАРЕВАЦ 
1.900.000,00 Опремање и надоградња возила 

за превоз деце и омладине 

ометене у развоју 

7.  Град  

ВРАЊЕ 

1.500.000,00 Пројекат инклузије старих Рома 

кроз социјалну интеракцију 

8.  Град 

НИШ 

ГО Црвени Крст 

1.800.000,00 Реализација пројекта 

„Усамљеност, шта то беше“ 

9.  Град 

НИШ 

ГО Нишка Бања 

1.800.000,00 Пројекат „Помоћ у кући 

социјално угроженом 

становништву ГО Нишка Бања“ 
 

10.  Општина 

ДОЉЕВАЦ 

1.700.000,00 Помоћ у финансирању Народне 

кухиње у општини Дољевац  

  

 1.6. 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. 
Назив јединице 

локалне самоуправе 
Динара Намена 

1.  Општина 

НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

3.000.000,00 Реализација пројекта заштите 

животне средине санацијом 

канализације отпадних вода 

унутар комплекса „Болница“. 
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2.  Општина 

ЖИТИШТЕ 

2.000.000,00 Израда главних пројекта за 

примену соларних колектора за 

централну припрему топле 

потрошне воде у циљу 

побољшања животне средине и 

смањења емисије СО2 за 

установе и школе на територији 

општине 

 
3.  Општина 

ТИТЕЛ 

2.500.000,00 Израда главног пројекта 

визиторског центра СРП 

Тителски брег 

4.  Општина 

АПАТИН 

2.500.000,00 Израда пројекта изградње 

соларног система загревања 

санитарне воде у оквиру 

комплекса „Специјална болница 

Јунаковић“ и Аква парка 

 
5.  Општина 

МАЛИ ЗВОРНИК 

1.700.000,00 Израда пројектно-техничке 

документације канализационе 

мреже у МЗ Сакар и Брасина и 

изградња дела канализационе 

мреже у МЗ Доње Насеље 

 
6.  Општина 

КУРШУМЛИЈА 

1.800.000,00 Санација, уређење и 

озелењавање градског парка у 

центру Куршумлије 

7.  Општина 

КЊАЖЕВАЦ 

1.500.000,00 Пројекат партерног уређења 

термалног изворишта Бањица 

 

 2. Због великог броја поднетих захтева по појединим циљевима 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.  

 3. Због недовољног броја поднетих захтева уз које је приложена потпуна 

документација, у Циљу 2 уместо износа од 5.000.000,00 динара расподељен је износ 

средстава у висини од 3.215.000,00 динара, а у Циљу 5 из истих разлога уместо 

23.000.000,00 динара расподељен је износ средстава у висини од 18.700.000,00 динара. 

 4. Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи 

према утврђеној намени и садржајима.  
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 5. 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.  

 6. Одлуку о расподели средстава доставити Министарству финансија. 

 7.  Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

 
 

 

 

 

М И Н И С Т АР 

 

Милан Марковић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


