
 
РУЖИЋ УРУЧИО 59 УГОВОРА O КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА 
ЛОКАЛ 

Данас је 59 градоначелника и председника општина са собом у своју 
локалну самоуправу понело уговор потписан са министром државне управе и 
локалне самоуправе Бранком Ружићем, чиме ће завршити започете пројекте или 
покренути нове у некој од три области дефинисаних Уредбом о додели средстава 
из Фонда за локал. 

Наиме, у оквиру Фонда за локал Министарства државне управе и локалне 
самоуправе средства могу бити распоређена за (1) инфраструктурне радове на 
комуналној инфраструктури, уређењу вртића, школа, зграда управе, културних и 
спортских установа, као и (2) за набавку рачунарске опреме ради развоја еУправе 
или (3) за организацију културних и спортских манифестација. 

„Презадовољан сам што ћемо после шест година поново бити у могућности 
да, кроз 32 пута већи Фонд за локал, конкретно помогнемо општинама и 
градовима да реализују пројекте од великог значаја за њихове суграђанке и 
суграђане“, рекао је министар. 

Он је и нагласио да су локалне самоуправе дуго биле принуђене да 
решавају хроничних или акутне проблеме, а да Министарство није могло да 
одговори на захтеве са локала за овом врстом подршке и помоћи.  

„За Фонд од 320 милиона динара пријавио се 171 пројекат у вредности већој 
од две милијарде динара“, открио је министар и рекао да се тиме боље разуме 
колике су потребе локала и колико је овај фонд значајан. Истовремено, министар 
је и рекао да ће се потрудити да се Фонд повећа следеће године. 

 
Информација више о расподели средстава: 
- 33 локалне самоуправе добиће више од 262 милиона динара за 

инфрструктурне радове на вртићима, школама, објектима културе, 
спорта и јавне управе, комуналној инфраструктури, јавним парковима и 
расвети 

- 18 општина и градова добиће више од 48 милиона динара за набавку 
савремених информационих технологија које ће омогућити увођење е-
Управе и боље пружање услуга грађанима и привреди 

- са више од 10 милиона динара биће подржано осам локалних 
самоуправа у организацији културних, спортских и туристичких 
манифестација. 

 
 
Извор: званични сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе 
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