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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени 

гласник РС”, број 110/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05  исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12УС, 72/12, 07/17УС, 44/14, 30/18 и 

32/19  др. закон),  

Влада доноси 

 

 

Уредбу о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне 

самоуправе из четврте групе) у 2022. години 

 

Члан 1. 

Овом уредбом утврђује се Програм финансирања пројеката од јавног интереса које 

реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице 

локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години, који је одштапман уз ову уредбу и 

чини њен саставни део.  

 

Члан 2. 

Пријава пројеката који се финансирају у складу са овом уредбом подноси се на 

прописаним обрасцима, и то: Обрасцу 1 – Предлог пројекта, Обрасцу 2 – Буџет пројекта, 

Обрасцу 3 – Наративни приказ буџета пројекта и Обрасцу 4 – Биографије лица 

ангажованих на пројекту, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.  

 

Члан 3. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

Број ______ 

 

У Београду, датум _______ 

 

Влада 

 

Председник 

 

Ана Брнабић с.р 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21 ) где су, у оквиру 

Раздела 3 – Влада, Глава 3.8 – Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење 

развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије, Програм 2102 – 

Подршка раду Владе, Програмска активност 4021 (пројекат) – Подршка спровођењу мера 

равномерног регионалног развоја, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, опредељена средства у износу од 15.000.000,00 РСД намењена за 

финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија 

изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четвтре групе) 

у 2022. години, у члану 11. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 

51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон), којим је утврђено разврставање јединица локалне 

самоуправе према степену развијености, као и у одредби члана 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 55/ 05, 71/05  исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 

72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), којом је прописано да Влада уредбом 

подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Разлози за доношење ове уредбе и Програма  финансирања пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина 

(јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години (у даљем тексту: 

Програм), садржани су у чињеници да је један од основних циљева Владе Републике 

Србије системска подршка подстицању регионалног развоја на целој територији 

Републике Србије, интеграција, координација и усклађивање регулативе, институција и 

активности Владе и јединица локалне самоуправе, других институција и организација у 

планирању и спровођењу политике регионалног развоја, као и планирање регионалног 

развоја на основу развојних докумената на републичком, регионалном и локалном нивоу, 

при чему подршка развоју јединица локалне самоуправе које су према степену 

развијености разврстане у четврту групу заузима посебан значај. Четврту групу ЈЛС чине 

44 општине: Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Бојник, Босилеград, Брус, 

Бујановац, Варварин, Владичин Хан, Власотинце, Гаџин Хан, Голубац, Димитровград, 

Дољевац, Жабаре, Жагубица, Житорађа, Књажевац, Крупањ, Куршумлија, Кучево, 

Лебане, Љиг, Мали Зворник, Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Нова Варош, 

Опово, Петровац на Млави, Прешево, Прибој, Пријепоље, Ражањ, Рашка, Рековац, 

Сврљиг, Сјеница, Сурдулица, Трговиште, Тутин и Црна Трава. 

Пошто се ради о ЈЛС чије ограничене развојне могућности битно успоравају развој, 

формулисан је Програм чија реализација треба да омогући стварање услова за одрживи 
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развој недовољно развијених ЈЛС сврстаних у четврту групу, чији је степен развијености 

испод 60% републичког просека, кроз унапређење квалитета живота и систематску 

подршку у запошљавању, укључивању у културну сферу живота, повећању безбедности, 

активном учешћу у раду локалне заједнице, подизању свести о здравом начину живота, 

заштити животне средине, родној равноправности као и помоћи особама са 

инвалидитетом, маргиналним групама и осталим. Спровођење Програма посередно ће 

утицати на грађане који живе на територији јединица локалне самоуправе – кориснике 

средстава, тако што ће успешно коришћење одобрених средстава допринети јавном 

интересу подизања нивоа друштвеног благостања. 

Програмом се финансирају пројекти у дефинисаним, издвојеним и ближе 

објашњеним друштвеним областима: 

1. Запошљавање – пројекти подршке за запошљавање младих и теже запошљивих 

категорија становништва у приватном сектру и мера оснаживања за самозапошљавање; 

2. Култура – пројекти подршке организовања активности удружења и укључивања 

у културну сферу друштва; 

3. Безбедност  пројекти унапређења безбедоносне културе, рада на превенцији и 

заштити од насиља и мерама повећање безбедности у саобраћају; 

4. Активизам, волонтеризам и мобилност  пројекти подршке активном 

учествовању у раду локалне заједнице; 

5. Здравље  пројекти унапређења капацитета локалне заједнице за смањење 

ризика и ризичних понашања од употрбе дроге, алкохола и других штетних супстанци, и 

оснаживање свести о здравом начину живота; 

6. Животна средина  пројектне активности за одрживи развој заштите животне 

средине; 

           7. Родна равноправност- пројектне активности за унапређење родне 

равноправности, 

           8. Социјална питања  пројекти помоћи удружењима која раде са социјално 

угроженим особама, и особама са инвалидитетом, маргиналним групама и осталим.  

Кабинет министра  одабране пројекте удружења, финансира у износу од 100%. 

Кабинет ће најкасније до 31. јануара 2023. године доставити Влади ради 

информисања обједињени извештај о реализацији Програма усвојеног овом уредбом.  

 

III OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА У УРЕДБИ 

 

Према члану 1. Предлога уредбе, утврђује се Програм финансирања пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених 

општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години, који је 

одштапман уз ову уредбу и чини њен саставни део.  

Према члану 2. Предлога уредбе, пријава пројеката који се финансирају у складу са 

овом уредбом подноси се на прописаним обрасцима, и то: Обрасцу 1 – Предлог пројекта, 

Обрасцу 2 – Буџет пројекта, Обрасцу 3 – Наративни приказ буџета пројекта и Обрасцу 4 – 

Биографије лица ангажованих на пројекту, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен 

саставни део. 

Према члану 3. Предлога уредбе, ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 
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IV ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Средства намењена за реализацију Програма  финансирања пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина 

(јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години, у износу од 15.000.000,00 

РСД, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени  

гласник РС”, број 110/21), у оквиру у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.8 – Кабинет 

министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина 

на територији Републике Србије, Програм 2102 – Подршка раду Владе, Програмска 

активност 4021 (пројекат) – Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја, 

Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.  

 

 


