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 На основу члана 6. Правилника о начину и критеријумима расподеле 

средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 

11/18, 13/19 и 3/20), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишње награде за 

најбољу општинску/градску управу, доносим 

 

 

ОДЛУКУ 

 

о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу у 2019. години 

 

 Министарство државне управе и локалне самоуправе додељује средства из 

Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, а предвиђене награде представљају вид 

финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, 

односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од 

стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије.   

 Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом 

праксом у областима добре управе, у оквиру доделе годишње награде, износе 10.400.000,00 РСД. 

Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 

2.600.000,00 РСД. 

 Комисија за избор примера најбољих пракси у примени принципа доброг 

управљања на локалном нивоу, основана је Решењем министра државне управе и локалне 

самоуправе број: 119-01-0006/2020-24 од 27. јануара 2020. године и у тачки 2. наведеног 

решења предвиђено је да је задатак Комисије да утврди добитнике награда у свакој од 

четири категорије, на основу критеријума за верификацију и оцењивања пристиглих 

пријава. 

 Уз примену критеријума који су били саставни део Јавног позива за доделу 

годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години, а који је објављен у 

„Службеном гласнику РС“, број 7/20 од 29. јануара 2020. године, на основу Предлога одлуке 

Комисије за доделу годишње награде на најбољу општинску/градску управу, награде се додељују 

следећим локалним самоуправама:  

 

 



Ред. 

бр. 
Област Прва награда 

1. Ефикасност и делотворност Општина Медвеђа 

2. 

Транспарентност и 

учешће јавности у раду 

локалне самоуправе 

Град Ужице 

3. 
Одговорност и владавина 

права 
Град Пожаревац 

4. 
Равноправност и анти-

дискриминација 
Општина Бечеј 

  

 

 Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је општини 

Медвеђа која је путем имплементације система менаџмента квалитетом обезбедила ефикасније 

обављање послова из њене надлежности. Успостављени систем обезбедио је прописивање 

поступака за рад, што је допринело већој ефикасности и квалитету пружања услуга. Овај 

механизам може бити примењен и у другим јединицама локалне самоуправе као интерни 

помоћни механизам за бољу организацију и боље извршавање послова. 

 Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне 

самоуправе додељена је граду Ужицу који је, након вишемесечних консултација са грађанима, 

представницима удружења и месних заједница, поставио високе стандарде у погледу 

партиципације грађана у доношењу важних одлука, пре свега у одређивању приоритета у 

располагању буџетским средствима, што доприноси и већој одговорности самих доносилаца 

одлука у локалној самоуправи. На овај начин се поставља трајно и одрживо партнерство између 

грађана и локалне самоуправе, у циљу квалитетнијег задовољавања потреба заједнице. 

 Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је граду 

Пожаревцу који је, кроз поступак успостављања одговорног управљања јавном својином тог 

града, поред поседовања основне базе непокретности, развио и ГИС базу која је повезана са 

основном базом непокретности, где се једним кликом на непокретност у картографском облику 

добијају сви подаци о поменутој непокретности. Предметне радње спровођене су и кроз програме 

Еxchange 4 и Exchange 5, па је на тај начин град Пожаревац увео низ новина када су у питању 

процене вредности непокретности и упис мрежа-водова. 

 Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је 

општини Бечеј која је, кроз разговор са женама из сеоских средина о њиховим стварним 

потребама и очекивањима, спровела низ активности и обука како би полазнице обука овладале 

вештинама и стекле самосталност, пре свега у пољу запошљавања и унапређењу услуга 

намењених сеоским женама. Успостављен је иновативни начин креирања и побољшања услуга 

које пружају кључне институције и организације из надлежности локалне самоуправе. Све 

поменуте активности имају за циљ афирмацију родне равноправности уз поштовање људских 

права, са посебним акцентом на социјалној инклузији свих рањивих група. 

 Такође, уз доделу годишње награде, у складу са чланом 15а Правилника, а 

уважавајући напоре које су јединице локалне самоуправе уложиле, као и резултате које су 

постигле, а на основу Предлога одлуке Комисије, додељују се посебна признања следећим 

општинама/градовима: за област ефикаснот и делотворност град Врање и општина Бела Паланка, 

за област транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе град Сомбор и град 

Крушевац, за област равноправност и анти-дискриминација градска општина Врачар и општина 

Нова Варош. 

 Одлука о расподели средстава је донета како на основу бодовања, које је 



спроведено од стране свих чланова Комисије за доделу годишње награде за најбољу 

општинску/градску управу, у складу са критеријумима за оцењивање дефинисаних у оквиру 

Јавног позива, тако и на основу дискусије и размене ставова чланова Комисије, уз 

међусобно уважавање и разумевање.  

 Након доношења ове одлуке, Министарство ће закључити уговор о коришћењу 

бесповратних средстава са општинама/градовима којима су средства додељена. 

 Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према 

утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора. 

 Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне 

самоуправе – Комисији за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу, 

подноси редовне извештаје о реализацији циљева за која су средства додељена и начину утрошка 

средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.  

  

                            
 

 
 

 

 

                                                                                                               
 

 

  

  

                 Бранко Ружић 

 

 МИНИСТАР 

 

_________________________ 


