
На основу члана 17. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 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), на 
секретаријата Владе,

предлог Г енералног

Влада доноси

3АКЉУЧАК

1. Одређује се Министарство државне управе и локалне
самоуправе, за организатора такмичења градова, градских општина и општина у 
Републици Србији (у даљем тексту: Такмичење), у оквиру кампање „Подизање 
свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије и мотивација за 
поштовање прописа”, а у циљу спровођења Националног програма за сузбијање 
сиве економије (у даљем тексту: Организатор).

2. Учесници у Такмичењу из тачке 1. овог закључка биће градови, 
градске општине и општине са територије Републике Србије, који ће бити 
награђени на основу броја послатих фискалних рачуна или „слип” исечака у 
току наградне игре „Узми рачун и победи 2020”, први и други круг, коју 
приређује Влада на основу Закључка 05 Број: 436-7103/2020-1 од 18. септембра 
2020. године. Награде су обезбеђене за 9 (девет) најуспешнијих градова, 
градских општина и општина са чије територије пристигне највише фискалних 
рачуна или „слип” исечака, а средства морају бити утрошена у сврху опремања 
и обнове објеката и простора од јавног значаја, по избору грађана.

3. У складу са методологијом Такмичења, градови, градске 
општине и општине су подељене у три једнаке такмичарске групе према броју 
становника (мале, средње и велике). У свакој од група одређују се по три 
победника на основу броја послатих коверата по глави становника пондерисано 
куповном моћи. Куповна моћ се, за потребе Такмичења, обрачунава стављањем 
у однос просечне зараде на нивоу локалне самоуправе са просечном зарадом у 
Републици Србији.

4. Девет победничких градова, градских општина и општина, у 
складу са методологијом из тачке 3. овог закључка ће бити награђене са по 
20.000 (двадесет) хиљада евра у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан трансфера награде, а исплату награда у укупном 
износу од 180.000 (сто осамдесет хиљада) евра у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан трансфера награде спровешће 
Министарство државне управе и локалне самоуправе.

5. Првих девет градова, градских општина и општина су у обавези 
да у сарадњи са Организатором обезбеде учешће грађана у одлучивању у које 
свхре ће се користити финансијска средства из тачке 4. овог закључка.

6. Задужује се Организатор да припреми детаљно упутство са 
правилима учешћа градова, градских општина и општина у Такмичењу којим ће 
се јасно дефинисати и услови реализације награда у складу са тачком 4. овог 
закључка.
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7. Такмичење, укључујући и пратећу кампању, Организатор ће 
припремити и реализовати у сарадњи са другим државним органима, 
организацијама, институцијама које буду учествовале у реализацији активности 
предвиђених овим закључком, а пре свега са: Генералним секретаријатом Владе, 
Министарством финансија, Пореском управом, ЈП „Пошта Србије”, 
Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД).

8. Овај закључак, ради реализације, доставити Генералном 
секретаријату Владе и Министарству државне управе и локалне самоуправе, 
које ће по један примерак доставити Министарству финансија, Пореској управи, 
ЈП „Пошта Србије” и Националној алијанси за локални економски развој 
(НАЛЕД).

05 Број: 436-8288/2020
У Београду, 22. октобра 2020. године

В Л АДА

реписа оверава
ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.
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