
 
Република Србија 
Град Крагујевац 
Градско веће 
Број: 400-714/21-V 
Датум: 7. јун 2021. године 
Крагујевац 

 
 
Градско веће на основу члана 102. став 1, 6. и 7. Статута града 

Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19), члана 49. став 3. 
Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 
17/19) и члана .6 Одуке о јавним расправама ("Службени лист града 
Крагујевца", број 7/21),  на седници одржаној 7.јуна 2021. године, доноси 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 
       I Утврђује се динамика јавне расправе о нацрту Одлуке о измени Одлуке о 
буџету  града Крагујевца за  2021. годину и упућује се на јавну расправу у 
периоду од 11. јуна до 17. јуна 2021. године до 12.00 часова. 
 
       II Нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету  града Крагујевца за  2021. 
годину, биће истакнут на званичном сајту града Крагујевца, адреса 
www.kragujevac.rs и  огласној табли Градске управе града Крагујевца. 
    
        III Позивају се све заинтересоване институције, организације и појединци 
да узму учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о буџету  
града Крагујевца за  2021. годину, као и да своје примедбе и предлоге доставе 
на један од следећих начина: 

- Предлоге и сугестије могуће је доставити на е-mail 
javnaraspravakg@kg.org.rs 

- Предлоге и сугестије у писаном облику могуће је доставити и 
убацивањем у кутију за предлоге до 17.јуна до 12.00 часова, која се 
налази у холу приземља Градске управе града Крагујевца Трг слободе 
бр.3, 34000 Крагујевац. 

- У писаној форми сви предлози и сугестије које стигну до 17.јуна до 12.00 
часова на адресу Градске управе за заједничке послове града 
Крагујевца, Трг слободе бр.3, 34000 Крагујевац сматраће се 
благовременим. 

 
IV Дана 14.јуна 2021.године у периоду од 09 до 12 часова у канцеларији 105 
у згради Градске управе града Крагујевца, Трг слободе бр.3 сва заинтересована 
лица могу лично да изврше увид у нацрт Одлуке о измени Одлуке о буџету  
града Крагујевца за  2021. годину, где ће овлашћено лице од стране Градске 
управе за заједничке послове пружати додатна објашњења. 
 
V Предлагач је дужан да извештај о спроведеној јавној расправи објави на 
својој интернет страници, пре подношења надлежном доносиоцу на 
разматрање и усвајање. 
 
 

http://www.kragujevac.rs/
mailto:javnaraspravakg@kg.org.rs


 
VI Овај закључак објавити на огласној табли органа Града и на званичном 
сајту града Крагујевца, адреса www.kragujevac.rs. 
 
  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Правни основ за доношење наведеног закључка садржан  је у члану 102. 
став 1, 6. и 7. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 
08/19), којим је прописано да јавна расправа представља скуп различитих 
активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу 
прибављања предлога и ставова грађана о нацрту неког акта, да јавну расправу 
спроводи Градско веће на предлог Управе, односно органа надлежног за 
припрему и утврђивање нацрта акта, као и да Градско веће организује јавну 
расправу, одређује начин спровођења, место и време трајања обавезне јавне 
расправе и члану.6 Одуке о јавним расправама ("Службени лист града 
Крагујевца", бр. 7/21), којим је прописано да се јавна расправа обавезно 
спроводи у поступку припреме буџета града. 

Разлог за доношење закључка формалног је карактера и односи се на 
обавезу спровођења прописане процедуре везане за доношење стратешких и 
планских докумената у области финансија. 
 
 
 
 
 

Председник, 
_____________ 
Никола Дашић 
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