
 
 

855. 

 

Na osnovu člana 156 stav 3 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13 i 1/15), 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja donijelo je  

 
PRAVILNIK 

O VISINI SREDSTAVA ZA RAZVOJ, ODNOSNO FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČJE 
ZAŠTITE I KRITERIJUMIMA ZA NJIHOVU RASPODJELU  

 
Predmet  
 Član 1 

 Ovim pravilnikom propisuju se visina sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluga socijalne i dječje 
zaštite, kriterijumi za raspodjelu sredstava po pojedinim lokalnim samoupravama (u daljem tekstu: opštine), 
kriterijumi za učešće opština i dinamika prenosa sredstava. 

 
 Upotreba rodno osjetljivog jezika 

Član 2 
Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u 

ženskom rodu. 
 

Kriterijumi 
Član 3 

Sredstvima koja su obezbijeđena za razvoj i finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite u skladu sa 
zakonom finansiraju se usluge socijalne i dječje zaštite za kojima postoji potreba u opštini i inovativne usluge i 
usluge socijalne i dječje zaštite od posebnog značaja za državu, primjenom kriterijuma propisanih ovim 
pravilnikom. 

 
Kriterijumi za raspodjelu sredstava po pojedinim opštinama 

Član 4 
 Kriterijumi za raspodjelu sredstava za usluge socijalne i dječje zaštite (u daljem tekstu: usluge) za kojima 

postoji potreba u opštinama su:  
1) usluga utvrđena kao prioritet Lokalnim planom;  
2) potreba za pružanjem određene usluge;  
3) učešće opštine u finansiranju usluge;  
4) plan održivosti usluge; 
5) definisana ciljna grupa i broj korisnika; 
6) broj zaposlenih za pružanje usluge; 
7) plan praćenja i procjene uspješnosti usluge; i 
8) finansijska sredstva potrebna za realizaciju usluge. 
 
Kriterijumi za raspodjelu sredstava za inovativne usluge i usluge od posebnog značaja za državu 

Član 5 
 Kriterijumi za raspodjelu sredstava za inovativne usluge i usluge od posebnog značaja za državu su:  
 1) usluga je propisana i utvrđena kao prioritet u strategijama iz oblasti socijalne i dječje zaštite;  
 2) potreba za pružanjem određene usluge;  
 3) učešće opštine u finansiranju usluge;  
 4) plan održivosti usluge; 
 5) definisana ciljna grupa i broj korisnika; 
 6) broj zaposlenih za pružanje usluge; 



 7) plan praćenja i procjene uspješnosti usluge; i 
 8) finansijska sredstva potrebna za realizaciju usluge. 
 

Kriterijumi za raspodjelu sredstava prema stepenu razvijenosti opština 
Član 6 

 Sredstva za razvoj, odnosno finansiranje usluga obezbijeđena u skladu sa zakonom raspodjeljuju se 
opštinama prema stepenu razvijenosti opštine razvrstane u skladu sa posebnim zakonom na način: 

 1) opštinama prve, druge i treće grupe stepena razvijenosti u procentu višem od 50% ;  
 2) opštinama četvrte, pete i šeste grupe stepena razvijenosti u procentu manjem od 50%.  
 Raspodjela sredstava iz stava 1 ovog člana pojedinoj opštini vrši se prema kriterijumima iz člana 4 ovog 

pravilnika. 
 

Kriterijumi za učešće opštine 
Član 7 

 Opština učestvuje u finansiranju usluga iz čl. 4 i 5 ovog pravilnika primjenom sljedećih kriterijuma:  
1) visina finansijskih sredstava opredijeljenih u budžetu opštine; 
2) obezbijeđen prostor i oprema ( tehnička oprema, prevozna sredstva i sl.) za pružanje usluge; 
3) broj zaposlenih za pružanje usluge; i 
4) finansijska sredstva iz drugih izvora. 
 Prostor, odnosno oprema iz stava 1 tačka 2 ovog člana se uračunavaju prema tržišnoj vrijednosti zakupa 

prostora, odnosno opreme.  
 

Kriterijumi za učešće opštine prema stepenu razvijenosti 
Član 8 

 Opština prema stepenu razvijenosti učestvuje u finansiranju usluge : 
1) opština prve, druge i treće grupe stepena razvijenosti najmanje 10%; 
2) opština četvrte i pete grupe stepena razvijenosti najmanje 15%;  
3) opština šeste grupe stepena razvijenosti najmanje 30% .  

 
Dinamika prenosa sredstava 

Član 9 
 Finansijska sredstva odobrena u skladu sa kriterijumima propisanim ovim pravilnikom prenose se 

sljedećom dinamikom: 
1) 70% sredstava isplaćuje se po donošenju odluke o raspodjeli sredstava i potpisivanju ugovora o 

finansiranju; i 
2) 30% sredstava po izvršenoj procjeni ostvarenosti planiranih aktivnosti na polovini vremenskog perioda 

realizacije usluge. 
 Opština je dužna da izvještaje o realizaciji planiranih aktivnosti i finansijske izvještaje dostavlja organu 

državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja u skladu sa rokovima utvrđenim ugovorom o 
finansiranju usluge. 

 
Stupanje na snagu 

Član 10 
 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.  
 
Broj: 56-626/15-2  
Podgorica: 24. jula 2015. godine 

Ministar, 
Zorica Kovačević, s.r. 
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