
На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), члана 34. и 

36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009,78/2011, 

68/2015 и 95/2018), уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија - 

Управа за јавни дуг бр. 401-10/2019-001 од 16.01.2019. године, и члана 67. тачка 18. 

Статута Града Ужица („Службени лист Града Ужица“, број 25/17), Скупштина Града 

Ужица на седници одржаној                   . године, доноси 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу 

Члан 1. 

 Одобрава се задуживање града Ужица код пословних банака за финансирање 

капиталних пројеката у износу од 150.000.000,00 динара. 

Члан 2. 

 Поступак за избор пословне банке код које ће се извршити задуживање за 

финансирање капиталних пројекта из члана 1. спровешће се у складу са прописима који 

регулишу јавне набавке. 

Члан 3. 

 За реализацију ове одлуке задужује се Градска управа за финансије града Ужица. 

Члан 4. 

 Овлашћује се градоначелник града Ужица да у име града Ужица потпише 

Уговор о кредиту. 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 

Ужица“. 

 

Република Србија 

Град Ужице 

Скупштина Града 

I број 400-4/19 

  .2019. година 

       У ж и ц е                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                 Бранислав Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 32. став 1. 

тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), којим је прописано да Скупштина 

општине доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се 

уређује јавни дуг и одредбама члана 34. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник 

РС“, број 61/2005, 107/2009,78/2011, 68/2015 и 95/2018), којима је прописано да се 

локалне власти могу задуживати за финансирање капиталних пројеката, а одлуку о 

задуживању доноси надлежни орган локалне власти, по претходно прибављеном 

мишљењу Министарства финансија Републике Србије. 

 Одредбама члана 36. Закона о јавном дугу прописано је да се јединице  локалне 

самоуправе могу дугорочно задуживати и да износ  дугорочног задужења за капиталне 

инвестиције не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета 

локалне власти, у претходној години. 

 Градска управа за финансије се дана 31.12.2018. дописом број II 400-60/18 

обратила Министарству финансија Републике Србије захтевом за давање мишљења о 

могућностима Града Ужица за задуживање ради финансирања капиталних пројеката и 

добила је сагласност, број 401-10/2019-001 од 16.01.2019. године, да се може задужити 

за планирани износ од 150.000.000,00 динара.   

 Из свих напред наведених разлога неминовно је било приступити спровођењу 

неопходних процедура за задуживање ради финансирања капиталних инвестиција. 

 Поступак јавне набавке за избор пословне банке код које ће се извршити 

задуживање спровешће се у складу са Законом и осталим прописима који регулишу 

јавне набавке. 

 Градско веће је на седници одржаној 29.01.2019.године, утврдило Предлог 

одлуке о кредитном задужењу и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 


