
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Скупштина града Крагујевца, на основу члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник Републике Србије» број 54/09,  73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 32. 
став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Србије», број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. тачка 23. Статута града 

Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19), на седници одржаној 10.12.2021. године 
доноси 

 
ОДЛУКУ  

О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

                                                          I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2022. годину 

износе: 
I   Приходи и примања                                                      9.559.000.000 динара, 

II  Расходи и издаци                                                          9.559.000.000 динара,  

III Разлика укупних прихода и примања                                                                           
    и укупних расхода и издатака ( I-II )                                               0 динара. 
 

Члан 2. 
Буџет града Крагујевца за 2022. годину, састоји се од: 

                                                                                                                                          у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине  9.092.248.320 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  7.362.248.320 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.730.000.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  8.976.000.000 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ  6.915.806.000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  2.060.194.000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 116.248.320 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)  0 

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 
9228) 0 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 116.248.320 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
  

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0 

Примања од задуживања  0 

Издаци за отплату главнице  583.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 
политика 0 

Планирана неутрошена средства из претходне године 466.751.680 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  -116.248.320 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 

 
 
 

Члан 3. 
Средства буџетског суфицита у износу од 116.248.320 динара, утврђеног у члану 2. ове одлуке,  

планирано је да се користе за отплату главнице. 
 
 
 



Члан 4. 
Приходи и примања утврђују се у износу од 9.559.000.000 динара а по изворима финансирања у 

следећим износима: 
- средства из буџета (извор 01) у износу од 8.948.927.920  динара; 

- средства из осталих извора у износу од 610.072.080 динара и то: 

• извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 5.711.400 динара; 

• извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 2.660.000 динара; 

• извор 07 – Трансфери до других нивоа власти у износу од 123.349.000 динара; 

• извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.070.000 
динара, 

• извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 
350.297.409 динара, 

• извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу 
од 116.454.271 динара, 

• извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 8.530.000 динара. 

Члан 5. 
Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у следећим износима: 
- текући приходи у износу од  7.362.248.320 динара, 

- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.730.000.000 динара и 

- планирана неутрошена средства из претходне године у износу од 466.751.680 динара. 

у динарима 

Екон. 
клас. 

Врста прихода и примања 
Средства из 

буџета 
 (извор 01) 

Средства 
из осталих 

извора 
(04-16) 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 

3 
Планирана неутрошена средства из 
претходне године   466.751.680 466.751.680 

321 Утврђивање резултата пословања   466.751.680 466.751.680 

321310 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година   466.751.680  466.751.680 

7 Текући приходи 7.218.927.920 143.320.400 7.362.248.320 

71 Порези 6.238.560.000  6.238.560.000 

711 
Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 4.480.690.000  4.480.690.000 

711110 Порез на зараде 3.802.000.000   3.802.000.000 

711120 
Порез на приходе од самосталних 
делатности 401.280.000   401.280.000 

711140 Порез на приходе од имовине 6.110.000   6.110.000 

711190 Порез на друге приходе 271.300.000   271.300.000 

712 Порез на фонд зарада 140.000  140.000 

712110 Порез на фонд зарада 140.000   140.000 

713 Порез на имовину 1.372.300.000  1.372.300.000 

713120 Порез на имовину 1.165.000.000   1.165.000.000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 39.500.000   39.500.000 

713420 Порез на капиталне трансакције 167.800.000   167.800.000 

714 Порез на добра и услуге 207.930.000  207.930.000 

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 101.900.000   101.900.000 

714540 
Накнада за коришћење добара од општег 
интереса 2.480.000   2.480.000 

714550 Концесионе накнаде и боравишна такса 6.950.000   6.950.000 

714560 Општинске и градске накнаде 96.600.000   96.600.000 

716 Други порези 177.500.000  177.500.000 

716110 Комунална такса на фирму 177.500.000   177.500.000 



73 Донације, помоћи и трансфери 426.320.000 126.009.000 552.329.000 

732 
Донације и помоћи од међународних 
организација  2.660.000 2.660.000 

732140 
Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа градова   2.660.000 2.660.000 

733 Трансфери од других нивоа власти 426.320.000 123.349.000 549.669.000 

733140 
Текући трансфери од других нивоа власти у 
корист нивоа градова 426.320.000 79.849.000 506.169.000 

733240 
Капитални трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа градова   43.500.000 43.500.000 

74 Други приходи 553.047.920 17.311.400 570.359.320 

741 Приходи од имовине 305.674.920  305.674.920 

741140 
Камате на средства консолидованог рачуна 
трезора града 2.000.000   2.000.000 

741510 Накнада за коришћење природних добара  6.500.000   6.500.000 

741520 
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта  13.000   13.000 

741530 
Накнада за коришћење простора и 
грађевинског земљишта 296.720.000   296.720.000 

741590 Накнаде за заштиту животне средине 441.920   441.920 

742 Приходи од продаје добара и услуга 157.888.000 14.241.400 172.129.400 

742120 
Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа од стране тржишних организација у 
корист нивоа Републике 550.000   550.000 

742140 
Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа од стране тржишних организација у 
корист нивоа градова 130.600.000 5.711.400 136.311.400 

742240 Таксе у корист нивоа градова 18.800.000   18.800.000 

742340 
Приходи буџета града од споредне продаје 
добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 7.938.000   7.938.000 

742370 
Приходи индиректних корисника буџетских 
средстава који се остварују додатним 
активностима  8.530.000 8.530.000 

743 
Новчане казне и одузета имовинска 
корист 38.285.000  38.285.000 

743320 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа Републике 36.000.000   36.000.000 

743340 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа градова 2.100.000   2.100.000 

743920 
Остале новчане казне, пенали и приходи од 
одузете имовинске користи у корист нивоа 
Републике 185.000   185.000 

744 
Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  3.070.000 3.070.000 

744140 
Текући добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова   3.070.000 3.070.000 

745 Мешовити и неодређени приходи 51.200.000  51.200.000 

745140 
Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа градова 51.200.000  51.200.000 

77 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године 1.000.000  1.000.000 

772 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године 1.000.000  1.000.000 

772110 Mеморандумске ставке за рефундацију 
расхода  из претходне године 1.000.000  1.000.000 

8 
Примања од продаје нефинансијске 
имовине 1.730.000.000  1.730.000.000 

81 Примања од продаје основних средстава 21.000.000  21.000.000 

811 Примања од продаје непокретности 21.000.000  21.000.000 



811140 
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа градова 21.000.000  21.000.000 

82 Примања од продаје залиха 12.000.000  12.000.000 

821 Примања од продаје робних резерви 12.000.000  12.000.000 

821140 
Примања од продаје робних резерви у корист 
нивоа градова 12.000.000  12.000.000 

84 Примања од продаје природне имовине 1.697.000.000  1.697.000.000 

841 Примања од продаје земљишта 1.697.000.000  1.697.000.000 

841140 
Примања од продаје земљишта у корист 
нивоа градова 1.697.000.000   1.697.000.000 

  УКУПНО: 8.948.927.920 610.072.080 9.559.000.000 

 
Члан 6. 

Расходи и издаци утврђују се у износу од 9.559.000.000 динара и то: 
- текући расходи у износу од 6.915.806.000 динара, 

- издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.060.194.000 динара, 

- издаци за отплату главнице у износу од 583.000.000 динара. 

 

Члан 7. 
Расходи и издаци, по економској класификацији, утврђују се у следећим износима: 

у динарима 

Екон. 
клас. 

Врсте расхода и издатака 
Средства из 

буџета 
 (извор 01) 

Средства из 
осталих 
извора 

финансирања 
(04-16) 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 

41 Расходи за запослене 1.778.475.621 1.365.000 1.779.840.621 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.426.302.773   1.426.302.773 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 238.233.648   238.233.648 

413 Накнаде у натури 12.218.200   12.218.200 

414 Социјална давања запосленима 30.184.000 1.365.000 31.549.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 50.975.000   50.975.000 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 20.562.000   20.562.000 

42 Коришћење услуга и роба 1.510.221.269 156.864.770 1.667.086.039 

421 Стални трошкови 535.419.884 2.828.973 538.248.857 

422 Трошкови путовања 19.096.000 1.594.800 20.690.800 

423 Услуге по уговору 292.557.194 17.627.405 310.184.599 

424 Специјализоване услуге 306.687.000 7.977.255 314.664.255 

425 Текуће поправке и одржавање  261.408.191 57.158.909 318.567.100 

426 Материјал 95.053.000 69.677.428 164.730.428 

44 
Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања 

117.000.000 25.000 117.025.000 

441 Отплата  домаћих камата 79.000.000   79.000.000 

442 Отплата страних камата 37.000.000   37.000.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000 25.000 1.025.000 

45 Субвенције 871.000.000 20.000.000 891.000.000 

451 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

826.000.000   826.000.000 

454 Субвенције приватним предузећима 45.000.000 20.000.000 65.000.000 

46 Донације, дотације и трансфери 665.474.340  665.474.340 

463 Трансфери осталим нивоима власти 615.174.340   615.174.340 

464 
Дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање 

50.300.000   50.300.000 

47 Социјално осигурање и социјална заштита 1.182.910.000 22.025.000 1.204.935.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.182.910.000 22.025.000 1.204.935.000 



48 Остали расходи 480.352.000 93.000 480.445.000 

481 Дотације невладиним организацијама 176.100.000   176.100.000 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 11.645.000 93.000 11.738.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 275.206.000   275.206.000 

484 
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других 
природних узрока 1.000   1.000 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 17.400.000   17.400.000 

49 Средства резерве 110.000.000  110.000.000 

499 Средства резерве 110.000.000   110.000.000 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 6.715.433.230 200.372.770 6.915.806.000 

51 Основна средства 1.247.594.690 409.699.310 1.657.294.000 

511 Зграде и грађевински објекти 1.133.714.690 406.138.310 1.539.853.000 

512 Машине и опрема 78.850.000 3.411.000 82.261.000 

513 Остале некретнине и опремa 50.000   50.000 

515 Нематеријална имовина 34.980.000 150.000 35.130.000 

52 Залихе 2.900.000  2.900.000 

523 Залихе робе за даљу продају 2.900.000  2.900.000 

54 Природна имовина 400.000.000  400.000.000 

541 Земљиште 400.000.000   400.000.000 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.650.494.690 409.699.310 2.060.194.000 

61 Отплата главнице 583.000.000  583.000.000 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 346.000.000  346.000.000 

612 Отплата главнице страним кредиторима 237.000.000  237.000.000 

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 583.000.000  583.000.000 

  УКУПНО 8.948.927.920 610.072.080 9.559.000.000 
 
 
 
 

 

 

 
Члан 8. 

Расходи и издаци, по организационој класификацији, утврђују се у следећим износима: 
  у динарима 

Раздео/ 
глава 

Назив директног/индиректног 
корисника буџетских средстава 

Средства из 
буџета  

(извор 01) 

Средства из 
осталих извора 
финансирања  

(04-16) 

Укупна 
средства 

1 Скупштина града 70.542.000   70.542.000 

2 Градоначелник  35.744.000   35.744.000 

3 Градско веће 17.570.000   17.570.000 

4 Локални омбудсман 9.916.000   9.916.000 

5 Градско правобранилаштво 23.400.000   23.400.000 

6 
Градска управа за друштвене 
делатности  

3.497.217.639 134.118.361 3.631.336.000 

 директан корисник 2.165.367.040 23.471.960 2.188.839.000 

 индиректни корисници 1.331.850.599 110.646.401 1.442.497.000 

6.1 Установе културе 495.660.999 23.840.001 519.501.000 

6.2 Центар за образовање 65.700.000 610.000 66.310.000 

6.3 
Предшколска установа "Нада 
Наумовић" 

354.126.000 35.260.000 389.386.000 

6.4 Предшколска установа "Ђурђевдан" 312.123.000 37.875.000 349.998.000 

6.5 
Центар за развој услуга социјалне 
заштите "Кнегиња Љубица" 

59.820.600 5.711.400 65.532.000 

6.6 Месне заједнице 44.420.000 7.350.000 51.770.000 



7 
Градска управа за послове органа 
Града 

111.200.000   111.200.000 

8 
Градска управа за развој и 
инвестиције  

1.323.093.690 416.950.310 1.740.044.000 

 директан корисник 1.282.848.690 401.950.310 1.684.799.000 

 индиректни корисник 40.245.000 15.000.000 55.245.000 

8.1 Градска туристичка организација  40.245.000 15.000.000  55.245.000 

9 
Градска управа за комуналне 
послове 

1.733.056.591 59.003.409 1.792.060.000 

10 
Градска управа за имовинске 
послове, урбанизам, изградњу и 
озакоњење 

766.640.000   766.640.000 

11 Градска пореска управа 82.741.000   82.741.000 

12 
Градска управа за финансије и јавне 
набавке 

945.940.000   945.940.000 

13 
Градска управа за људске ресурсе и 
заједничке послове 

205.550.000   205.550.000 

14 Градска управа за прописе 14.200.000   14.200.000 

15 
Градска управа за инспекцијске 
послове и комуналну милицију 

112.117.000   112.117.000 

  Укупно 8.948.927.920 610.072.080 9.559.000.000 

 
Члан 9. 

Расходи и издаци, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима: 
                                                                                                                                 у динарима 

Функционална 
класификација 

Назив функције 
Средства из 

буџета 
 (извор 01) 

Средства из 
осталих 
извора  

финансирања   
(04-16) 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 

000 Социјална заштита 877.413.248 26.711.400 904.124.648 

070 
Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована на 
другом месту 682.300.000 21.000.000 703.300.000 

090 
Социјалана заштита некласификована 
на другом месту 195.113.248 5.711.400 200.824.648 

100 Опште јавне услуге 
2.803.208.70

0 9.336.000 2.812.544.700 

111 Извршни и законодавни органи 117.306.000  117.306.000 

130 
Опште услуге 

1.786.162.70
0 8.706.000 1.794.868.700 

160 
Опште услуге некласификоване на 
другом месту 199.740.000 630.000 200.370.000 

170 Трансакције јавног дуга 700.000.000  700.000.000 

200 Одбрана 25.051.000  25.051.000 

220 Цивилна одбрана 25.051.000  25.051.000 

300 Јавни ред и безбедност 35.116.000  35.116.000 

320 Услуге противпожарне заштите 1.800.000  1.800.000 

330 Судови 33.316.000  33.316.000 

400 Економски послови 665.431.494 115.135.719 780.567.213 

411 
Општи економски и комерцијални 
послови 24.500.000  24.500.000 

421 Пољопривреда 50.620.000  50.620.000 

451 Друмски саобраћај 550.066.494 100.135.719 650.202.213 



473 Туризам 40.245.000 15.000.000 55.245.000 

500 Заштита животне средине 92.800.000 40.000.000 132.800.000 

530 Смањење загађености 5.000.000  5.000.000 

550 
Заштита животне средине - 
истраживање и развој 87.800.000 40.000.000 127.800.000 

600 Послови становања и заједнице 
1.941.080.78

7 318.832.000 2.259.912.787 

620 Развој заједнице 
1.510.880.78

7 306.832.000 1.817.712.787 

630 Водоснабдевање 226.200.000 12.000.000 238.200.000 

640 Улична расвета 204.000.000  204.000.000 

700 Здравство 71.050.000  71.050.000 

733 
Услуге медицинских центара и 
породилишта  7.000.000  7.000.000 

740 Услуге јавног здравства 12.500.000  12.500.000 

760 
Здравство некласификовано на 
другом месту 51.550.000  51.550.000 

800 Рекреација, спорт, култура и вере 699.745.999 26.311.961 726.057.960 

810 Услуге рекреације и спорта 135.295.000  135.295.000 

820 Услуге културе 539.310.999 23.840.001 563.151.000 

830 Услуге емитовања и штампања 10.300.000  10.300.000 

860 Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификована на другом месту 14.840.000 2.471.960 17.311.960 

900 Образовање 
1.738.030.69

2 73.745.000 1.811.775.692 

911 Предшколско образовање 
1.066.249.00

0 73.135.000 1.139.384.000 

912 Основно образовање 372.920.692  372.920.692 

920 Средње образовање 221.961.000  221.961.000 

950 
Образовање које није дефинисано 
нивоом 65.700.000 610.000 66.310.000 

980 
Образовање некласификовано на 
другом месту 11.200.000  11.200.000 

  УКУПНО 
8.948.927.92

0 610.072.080 9.559.000.000 

 
Члан 10. 

Расходи и издаци, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима: 
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

у динарима 

Шифра 
програма 

Назив програма 
Средства из 

буџета  
(извор 01) 

Средства из 
осталих извора 
финансирања 

(04-16) 

Укупна 
средства 

1101 
Програм 1 - Становање, урбанизам и 
просторно планирање 95.000.000   95.000.000 

1102 Програм 2 - Комуналне делатности 744.800.000 18.720.000 763.520.000 

1501 Програм 3 - Локални економски развој 47.780.000 112.000 47.892.000 

1502 Програм 4 - Развој туризма 40.245.000  15.000.000 55.245.000 

0101 Програм 5 - Пољопривреда и рурални 50.620.000   50.620.000 



развој 

0401 Програм 6 - Заштита животне средине 10.000.000   10.000.000 

0701 
Програм 7 - Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 

550.066.494 100.135.719 650.202.213 

2002 Програм 8 - Предшколско васпитање 1.069.249.000 73.135.000 1.142.384.000 

2003 Програм 9 - Основно образовање  415.920.692   415.920.692 

2004 Програм 10 - Средње образовање  231.961.787   231.961.787 

0902 Програм 11 - Социјална и дечија заштита 884.313.248 26.711.400 911.024.648 

1801 Програм 12 - Здравствена заштита 64.150.000   64.150.000 

1201 
Програм 13 - Развој културе и 
информисања 

572.610.999 23.840.001 596.451.000 

1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине 137.615.000   137.615.000 

0602 
Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе 

3.827.939.700 312.417.960 4.140.357.660 

2101 
Програм 16 - Политички систем локалне 
самоуправе 123.856.000   123.856.000 

0501 
Програм 17 - Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори енергије 

82.800.000 40.000.000 122.800.000 

УКУПНО 8.948.927.920 610.072.080 9.559.000.000 

 
Члан 11. 

Расходи и издаци, по изворима финансирања, утврђују се у следећим износима: 
у динарима 

Извори Укупна средства 

01 Општи приходи и примања из буџета 8.948.927.920 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 5.711.400 

06 Донације од међународних организација 2.660.000 

07 Трансфери од других нивоа власти 123.349.000 

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.070.000 

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 350.297.409 

15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 116.454.271 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 8.530.000 

Укупно 9.559.000.000 

 
Члан 12. 

Планирани капитални пројекти буџетских корисника за 2022. годину и наредне две буџетске 
године исказани су у наредном прегледу: 

 
 
 

Шифра 
програма 

Назив пројекта 

Укупно 
процењена 
вредност 
пројекта 

Период 
реализације 

Планирана средства по годинама 

2022. 2023. 2024. 

Раздео 8 - Градска управа за развој и инвестиције 

0501 
Енергетска санација ОШ "Мирко 
Јовановић" 75.000.000 2022 75.000.000     

1301 
Изградња стадиона у 
Десимировцу 20.000.000 2021-2022 11.500.000     

1301 Изградња атлетске стазе 50.000.000 2022 50.000.000     

1301 

Нова игралишта и усклађивање 
постојећих дечијих терена и 
игралишта са Правилником о 
безбедности 11.000.000 2022 11.000.000     

0701 
Изградња нових улица и пута 
Ресник - Рача 61.532.000 2022 61.532.000     



0701 

Изградња  инфраструктуре  у  
стамбеном комплексу у оквиру 
реализације пројекта Изградња 
станова за припаднике снага 
безбедности 

549.501.589 2019-2022 42.306.310 

    

2002 
Реконструкција обданишта 
Цицибан 3.000.000 2022 3.000.000     

2003 
Набавка и радови на уградњи 
гасног котла у ОШ "Драгиша 
Луковић - Шпанац" 6.000.000 2022 6.000.000     

2003 
Инвестиционо одржавање ОШ 
"Ђура Јакшић" 7.000.000 2022 7.000.000     

2003 
Реконструкција основне школе у 
Рамаћи 20.000.000 2022 20.000.000     

2004 
Инвестиционо одржавање  
Економске школе 48.000.000 2022-2024 10.000.000 18.000.000 20.000.000 

1201 
Реконструкција димњака 
Арсенал 8.000.000 2022 8.000.000     

1201 
Израда бисти са 
реконструкцијом степеништа 
Дома омладине 15.000.000 2022 15.000.000     

0602 Уређење језера у Шумарицама и 
радови на изградњи гејзира 30.000.000 2022 30.000.000     

1102 
Изградња и реконструкција 
водоводне и канализационе 
мреже 600.000.000 2018-2024 196.000.000 150.000.000 150.000.000 

1102 

Радови и активности у процесу 
добијања истражног права за 
водоснабдевање на сеоском 
подручју 200.000.000 2018-2024 38.000.000     

1101 
Израда пројектно техничке 
документације 495.000.000 2020-2024 95.000.000 200.000.000 200.000.000 

1102 
Уређење и изградња градских 
тргова и паркова 31.500.000 2022-2024 23.500.000 4.000.000 4.000.000 

0602 Реконструкција фасада 300.000.000 2022-2024 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

0602 
Реконструкција ИТ мреже у 
згради Управе града 30.000.000 2022-2023 13.000.000 17.000.000   

0602 Адаптација фасаде суда 30.000.000 2022 30.000.000     

0602 
Уређење Војне болнице и 
партера Војне болнице 20.000.000 2022 20.000.000     

0602 
Реконструкција електро 
инсталација у згради Управе 
града 30.000.000 2022 30.000.000     

0602 Реконструкција Трга Радомира 
Путника 300.000.000 2022 300.000.000   

1502 
Изградња туристичко забавно-
рекреативног парка на језеру 
Бубањ 20.000.000 2022 20.000.000   

Укупно раздео 8     1.215.838.310 489.000.000 474.000.000 

Раздео 9 - Градска управа за комуналне послове 

0701 
Рехабилитација, редовно и 
остало одржавање 
саобраћајница     221.000.000 200.000.000 200.000.000 

Укупно раздео 9     221.000.000 200.000.000 200.000.000 

Укупно пројекти     1.436.838.310 689.000.000 674.000.000 

 
Члан 13.  

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 100.000.000 динара. Средства текуће 
буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,12% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине. 

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000.000 динара. Средства сталне 
буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,11% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине. 

 
 
 
 
 



 
 

II ПОСЕБНИ ДЕО 
 

Члан 14. 
 

Расходи и издаци, утврђени у члану 6. ове oдлуке, распоређују се по директним и индиректним 
корисницима буџетских средстава и то:  
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III  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 15. 
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник и одговоран је за законито и наменско 

коришћење средстава распоређених овом oдлуком.  
 

Члан 16. 
Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских 

средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
апропријација из своје надлежности, као и за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање 
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету.  

 
Члан 17. 

Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, 
независно од износа утврђених овом oдлуком за поједине врсте прихода и примања.  

Корисници буџета одговорни су за наплату прихода и примања из своје надлежности и имају 
обавезу да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и примања 
буџета за које су надлежни, на прописани рачун за уплату јавних прихода. 

 
Члан 18. 

Градска управа надлежна за послове финансија обавезна је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган Града, а обавезно у року од петнаест 
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана надлежни извршни орган 
Града усваја и доставља извештај Скупштини града Крагујевца. 

 
Члан 19. 

У случају да се буџету града Крагујевца од стране другог нивоа власти определе актом наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, градска управа надлежна за послове финансија, на основу тог акта повећава 
обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења ове одлуке, подноси захтев градској управи надлежној за послове 
финансија за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и 
издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – општи приходи и примања буџета. Решење 
о увећању прихода и примања и извршавања рахода и издатака из тих прихода доноси Градоначелник. 

 
Члан 20. 

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на 
прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2022. 
године, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном 
рачуну за 2021. годину. 

 Изузетно, уз сагласност Градског већа, утврђену добит по завршном рачуну, предузећа из става 
1. овог члана, могу да користе за покриће губитка из ранијих година, односно повећање капитала или за 
финансирање инвестиција. 

 
Члан 21. 

Извршни орган локалне власти, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може да 
поднесе захтев Министарству за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода у тој години, 
уколико је фискални дефицит резултат реализације јавних инвестиција.  

 
Члан 22. 

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени у Консолидовани рачун трезора града Крагујевца 
(у даљем тексту: КРТ), воде се и депонују на КРТ - у.  

Слободна новчана средства КРТ-а града Крагујевца могу се депоновати код пословних банака.  
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Члан 23. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 14. ове одлуке вршиће се на основу 

финансијског плана директног корисника буџетских средстава који доноси руководилац тог корисника 
буџетских средстава, и исти доставља, градској управи надлежној за послове финансија.    

Финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета распоређују се у складу са 
организационом, програмском, функционалном и економском класификацијом и по изворима 
финансирања. 

Акт о преусмеравању апропријација утврђених чланом 14. ове одлуке, односно акт о употреби 
средстава текуће и сталне буџетске резерве, увећању буџета и преносу средстава у текућу буџетску 
резерву и преусмеравању из текуће буџетске резерве, у складу са Законом, представља основ за 
измену финансијског плана директног корисника буџетских средстава. 

 
Члан 24. 

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене овом одлуком. 

Изузетно од става 1. овог члана, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе које се 
евидентирају у оквиру група конта 42 – Коришћење роба и услуга и 62 – Набавка финансијске имовине, 
по уговорима који због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре 
покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен  део средстава за обавезе које доспевају у тој 
буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Градске управе надлежне за послове финансија, 
за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године, у складу са 
Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора, који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година („Службени гласник Републике Србије“ број 21/14 и 18/19). 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава који је предвиђен овом длуком или су у 
супротности са законом, не могу се извршавати на терет буџета. 

Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријацијама у 2021. години, а које се неће 
извршити у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у 2022. години и извршавају 
се на терет апропријација одобрених овом одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са КРТ-а, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.  

 
Члан 25. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора 
прихода и примања, (који нису извор 01 – општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати 
само до остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од 
одобрених апропријација. 

 
Члан 26. 

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за 
намене за које су им та средства одобрена у складу са Законом. 

Корисници буџетских средстава, који одређени расход извршавају из општих прихода и примања 
буџета и из других извора финансирања, обавезни су да измирење тог расхода и издатка прво врше из 
прихода из тих других извора финансирања. 

 
Члан 27. 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних 
трансакција измире у року утврђеним законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 

 
 Члан 28. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
приходима и примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора 
финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих 
прихода и примања буџета. 
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Члан 29. 
Обавезе по основу правоснажних одлука извршаваће се у износима који су доспели за плаћање у 

складу са судским решењима, на терет апропријације директног корисника  који је стварни дужник. 
Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних 

судских одлука и судских поравнања спроводи се на терет његових апропријација, а преко 
апропријације која је намењена за ову врсту расхода. 

 
Члан 30. 

Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци добара, финансијске 
имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима 
који регулишу јавне набавке. 

 
Члан 31. 

Трансфере према индиректним корисницима може вршити Градска управа за друштвене 
делатности и Градска управа за развој и инвестиције. Преноси средстава са буџетског рачуна једног 
индирекног корисника на буџетски рачун другог индиректног корисника не могу се вршити. 

 
Члан 32. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине 
тромесечних квота које одређује градска управа надлежна за послове финансија за извор 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета. 

Приликом одређивања квота градска управа надлежна за послове финансија има у виду средства 
планирана у буџету за корисника буџетских средстава и ликвидне могућности буџета. 

  
Члан 33. 

Расходи и издаци корисника буџетских средстава извршаваће се преко КРТ-а Града,  по захтеву 
директног корисника буџетских средстава до утврђеног нивоа апропријација  односно до утврђеног 
нивоа квота. 

Уз захтев за плаћање,  корисник буџетских средстава дужан је да градској управи надлежној за 
послове финансија достави потребну документацију која је основ за плаћање.  

 
Члан 34. 

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, износи апропријација издвојених за активности 
тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење градске управе надлежне за послове 
финансија, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода  и 
издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за 
расход и издатак чији се износ умањује. 

Ограничење за преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, 
док се из осталих извора апропријације могу мењати без ограничења. 

Решење о преусмеравању апропријације доноси Градоначелник. 
Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.  
 

Члан 35. 
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 

буџета, износ апропријације који није могуће искористити, преноси се у текућу буџетску резерву и може 
се користити за намене које нису предвиђене буџетом  или за намене за које нису предвиђена средства 
у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не може бити већи од износа разлике између 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене Законом и буџетом одобрених 
средстава текуће буџетске резерве.  

Решење о преносу апропријације у текућу буџетску резерву и преусмеравању из текуће буџетске 
резерве, у складу са чланом 61. Закона о  буџетском систему доноси Градско веће. 

 
 

Члан 36. 
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име 

текуће буџетске резерве. 
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 
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апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за буџетску годину. 
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси  Градско веће, на предлог градске 

управе надлежне за послове финансија по захтеву директног корисника буџетских средстава. 
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације корисника буџетских 

средстава за одређену намену и исказују се на конту зависно од  намене за коју су средства усмерена. 
 

Члан 37. 
У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији 

намењеној за буџетске резерве. 
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у 

отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, 
снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне 
непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или 
проузрокују штету већих размера. 

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за буџетску годину. 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси  Градско веће, на предлог градске 
управе надлежне за послове финансија, по захтеву Градске управе за послове органа Града.  

 
Члан 38. 

Директни корисници буџетских средстава предлажу и одговорни су за реализацију програма из 
области за које су надлежни. 

Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће. 
 

Члан 39. 
Град Крагујевац се може задуживати узимањем кредита или емитовањем хартија од вредности. 
Град Крагујевац се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном 

тржишту, у домаћој и страној валути. 
Одлуку о задуживању ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих 

расхода доноси Скупштина града Крагујевца, по претходно прибављеном мишљењу Министарства 
финансија Републике Србије, у складу са одредбама Закона о јавном дугу.  

Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности  који настаје услед 
неуравнотежености кретања у јавним приходима и јавним расходима доноси Скупштина града 
Крагујевца, у складу са одредбама закона којим се уређује јавни дуг. 

 
Члан 40. 

У 2022. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других 
врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, 
као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима 
за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим јубиларних награда за запослене и 
новчаних честитки за децу запослених. 

У 2022. години не могу се исплаћивати запосленима награде и бонуси који према међународним 
критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 
Члан 41. 

Корисници буџетских средстава имају обавезу да  на рачун извршења буџета, до 31. децембра 
2022. године, врате сва средства која су им пренета у  складу са овом одлуком, а нису утрошена за 
финансирање расхода и издатака у 2022. години.  
 

Члан 42. 
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и 

пројекцијама за 2023. и 2024. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број  
запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: на неодређено 1.233 запослених и на 
одређено време 378 запослених. 

 
Члан 43. 

Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије. 
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Члан 44. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града 

Крагујевца», а примењује се од 1. јануара 2022. године. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
 Број: 400-1698/21-I 
У Крагујевцу, 10.12.2021. године 

 
                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                                                              Мирослав Петрашиновић 

 

 
 
 

 
 
 
 


