
На основу члана 42. Законa о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 

– др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 104. став 2. 

Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 7/2019) и члана 

59. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали 

Иђош“ број 22/2020), Општинско веће на седници одржаној дана 19.11.2020. године 

доноси 

ЗАКЉУЧАК 

о организовању јавне расправе о Нацрту планираних капиталних пројеката 

у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 

2023. годину 

 

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ спровођење јавне расправе о Нацрту планираних капиталних 

пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама 

за 2022. и 2023. годину. 

 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ Програм јавне расправе о Нацрту планираних капиталних пројеката 

у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 

2023. годину који је саставни део овог закључка. 

 

3. Јавна расправа о Нацрту планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету 

општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину 

одржаће се од 19.11.2020. године до 04.12.2020. године. 

 

4. УПУЋУЈЕ СЕ јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности као 

и свим другим заинтересованима за учешће у јавној расправи о Нацрту планираних 

капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са 

пројекцијама за 2022. и 2023. годину. 

 

5. Овај закључак са Програмом јавне расправе и Нацртом планираних капиталних 

пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину, са пројекцијама 

за 2022. и 2023. годину објавиће се на интернет презентацији општине Мали Иђош: 

www.maliidjos.rs 
 

6. Овај Закључак ради реализације, доставити Одељењу за буџет, финансије, локалну 

пореску администрацију и имовинско – правне послове. 

 

7. Овај закључак објавиће се у „Службеном листу општине Мали Иђош“ 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

Општина Мали Иђош                                                           Председник Општинског већа 

Општинско веће                                                                                Марко Лазић, с.р. 

Број: 06-55-2/2020-01 

Дана: 19.11.2020. године 

Мали Иђош 

http://www.maliidjos.rs/


 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

О НАЦРТУ ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2021. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. и 

2023. ГОДИНУ 

 

 

1. У поступку припреме Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2021. годину 

општине Мали Иђош, оптшина Мали Иђош спроводи јавну расправу о Нацрту 

планираних капиталних пројеката у Одлуци о буџету општине Мали Иђош за 2021. 

годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину (у даљем тексту: Нацрт планираних 

капиталних пројеката). 

 

2. Јавна расправа о Нацрту планираних капиталних пројеката одржаће се од 

19.11.2020. године до  04.12.2020. године. 

 

3. Учесници у јавној расправи су грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и 
сви други заинтересовани за учешће у јавној расправи. 

 

4. Програм јавне расправе са Нацртом планираних капиталних пројеката објавиће се 

на интернет презентацији општине Мали Иђош: www.maliidјos.rs  

 

5. Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о 

предложеном нацрту је Марко Лазић, председник општине Мали Иђош. 

 

6. Предлози и сугестије на Нацрт планираних капиталних пројеката достављају се 

Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и имовинско-

правне послове општине Мали Иђош најкасније до 04.12.2020. године у 

електронској форми на  е-mail адресу opstina.maliidos@gmail.com или путем поште 

на адресу улица Главна број 32., 24321. Мали Иђош - Одељење за буџет, финансије, 

локалну пореску администрацију и имовинско-правне послове. 

 

7. Имајући у виду постојећу епидемиолошку ситуацију на територији Републике 

Србије и мере превенције које су на снази,  о Нацрту планираних капиталних 

пројеката неће се одржати округли сто. Предлози и сугестије се могу доставити на 

начин назначен у тачци 6. овог Програма. 

 

8. По окончању јавне расправе, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

админситрацију и имовинско – правне послове општинске управе општине Мали 

Иђош ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на 

основу тога сачинити Извештај о одржаној јавној расправи и исти објавити на 

интернет презентацији општине Мали Иђош: www.maliidjos.rs 

 

http://www.maliidјos.rs/
mailto:opstina.maliidos@gmail.com
http://www.maliidjos.rs/

