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На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 33. став 1. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“ број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и
91/19) и члана 40 . став 1. тачка 31. и члана 41. став
3. тач. 7. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/19), по претходно прибављеној
сагласности Министарства финансија Републике Србије
број 401-00-01884/2020-03 од 15. маја 2020. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 12. јуна 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О КРАТКОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ
ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Члан 1.
Одобрава
се
краткорочно
кредитно
задуживање општине Инђија у 2020. години, на домаћем
финансијском тржишту у износу од 93.000.000,00 динара,
ради финансирања дефицита текуће ликвидности који
је настао услед неуравнотежености кретања у јавним
приходима и јавним расходима општине Инђија.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке, кориистиће се
за финансирање текућих расхода распоређених Одлуком
о буџету општине Инђија за 2020. годину.
Члан 3.
Краткорочно кредитно задуживање из члана 1.
ове одлуке, одобрава се са следећим условима:
1. динарски кредит или кредит са валутном клаузулом уз
примену средњег курса НБС;
2. укупан износ задуживања по датом основу мора се
вратити до краја буџетске године,
односно до 31.12.2020. године и не може се
рефинансирати или пренету у наредну буџетску годину;
3. номинална каматна стопа је максимално до 4,7% на
годишњем нивоу, фиксно;
4. накнаде за обраду кредита је максимално до 0,5%
износа кредита;
5. накнаде за превремену отплату кредита нема;
6. накнаде за неповучени део кредита нема;
7. обрачун и плаћање камате у току отплате кредита
врши се тако да се камата

обрачунава и плаћа на месечном нивоу по достави
каматног обрачуна од стране изабране банке;
8. отплата кредита се врши сукцесевно или у ратама
најкасније до краја буџетске
године, односно до 31.12.2020. године;
9. инструмент обезбеђења наплате потраживања су
оверене и потписане менице општине Инђија, уз
менична овлашћења и регистроване у Јединственом
регистру меница.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине, да
објави Јавни позив за подношење понуда са условима
прикупљања понуда за финансирање дефицита текуће
ликвидности и да образује Комисију која ће спровести
поступак по Јавном позиву.
Члан 5.
Овлашћује се Председник општине да након
достављеног извештаја од стране Комисије из члана 4.
ове Одлуке, са најповољнијим повериоцем – пословном
банком, закључи Уговор о задуживању општине Инђија.
Члан 6.
Контролу наменског располагања средствима
из члана 1. ове одлуке, врши Председник општине и
Општинска управа - Одељење за финансије и дужни су
да Скупштини општине поднесу извештај о утрошеним
средствима.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-716/2020-I
Дана: 12. јуна 2020. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Број 15, страна број  533                               Службени лист општине Инђија                                Петак 12. јун 2020.

САДРЖАЈ

Бр. акта Назив акта
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Страна

390. Одлука о краткорочном кредитном задуживању
општине Инђија............................................................ 532

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
34(497.113)(094.5)
СЛУЖБЕНИ лист општине Инђија / главни и одговорни
уредник Драгана Степановић. - Год. 1, бр. 1 (9.апр. 2012) - Инђија : Општинска управа општине Инђија, 2012-.- 42 цм
Једном до два пута месечно
ISSN 2334-6620
CORBISS.SR-ID 276035079

Издавач : Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове,
Инђија Цара Душана 1.
Главни и одговорни уредник: Драгана Степановић
Телефон : 022/561-322, Факс: 022/560-625,  Мејл:
Матични број :  08027536, ПИБ: 102198438
Текући рачун 840 - 742351843 - 94, Приход општинских органа управе
По моделу 97 са позивом на број 44 212
Рачунарска обрада и штампа: Општинска управа општине Инђија

