
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. 
годину (у даљем тексту: Одлука)  садржан је у одредбама члана 43. став 1. у вези члана 
47. став 3. Закона о буџетском систему («Службени 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 и 99/2016), члану 32. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон и 101/16) и 
члану 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», 
број 25/2015 -  пречишћен текст). 

Наведеним одредбама Закона о буџетском систему (у даљем тексту: Закон), 
утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, а да 
се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета који се доноси по поступку за 
доношење буџета.  

Разлози за доношење ове Одлуке су: 
- распоред суфицита рачуна извршења буџета који је утврђен Одлуком о завршном 
рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину у износу од 201.768.754 динара, 
- усклађивање са донетим решењима, у складу са Законом о буџетском систему, о: 
изменама апропријације, коришћењу сталне и текуће буџетске резерве и 
увећањима по основу примљених донација и трансфера од вишег нивоа власти. 
Одлука о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. годину састоји се из општег и 

посебног дела. 
Општи део обухвата: рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски 

суфицит, рачун финансирања,  приходе и примања по економским класификацијама и 
изворима финансирања, расходе и издатке по појединачној намени, планиране 
капиталне издатке за текућу и наредне две буџетске године.  

У посебном делу исказани су финансијски планови корисника буџетских средстава, 
односно расходи и издаци буџетских корисника у складу са економском, 
функционалном и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у 
члану 29. Закона о буџетском систему, као и по програмима, програмским активностима 
и пројектима у складу са чланом 112. Закона. 

Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. годину утврђују се 
укупни приходи и примања  у износу од 7.800.000.000 динара из следећих извора: 

1. Средства из буџета у износу од 6.980.000.000  динара: 
2.  Средства из осталих извора у износу од 713.000.000  динара и то: 
-примања од  иностраних задуживања  у износу од 300.000.000 динара, 
-остали извори у износу од 211.231.246 динара, 
-суфицит рачуна извршења буџета у износу од 201.768.754 динара, 

            3. Средства из сопствених извора у износу од 107.000.000 динара. 
Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину («Службени лист 
града Крагујевца» број 14/2017) утврђен је вишак прихода и примања – суфицит рачуна 
извршења буџета у износу од 201.768.754 динара који се Одлуком о  ребалансу буџета 
града Крагујевца за 2017. годину распоређује по директним буџетским корисницима и 
то: 

-Градска управа за инвестиције у укупном износу од 139.038.291 динара и то: 
129.903.087 динара ( извор 10) и 9.135.204 динара (извор 15); 



           -Градска управа за здравство и социјалну заштиту у износу од 40.078.365 динара        
(извор 13); 

-Градска управа за ванпривреду у износу од 4.651.098 динара (извор 15); 
-Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој у 
износу од 18.001.000 динара (извор 15); 

 
     Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања  
буџета Града за 2017. годину састоје се из текућих прихода у износу од 7.277.221.246  
динара (93,30%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 21.010.000 
динара (0,26%) и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 
300.000.000 динара (3,85%). Структура планираних прихода и примања буџета града 
Крагујевца за 2017. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели: 

 
Ек. 

клас. Опис УКУПНО  % учешћа 
1 2 3   
3 Вишак прихода и примања - суфицит 201.768.754 2,59 

71 Порези 4.383.820.000 56,20 
711 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 3.306.630.000 42,39 
713 Порез на имовину  750.150.000 9,62 
714 Порез на добра и услуге 177.040.000 2,27 
716 Други порези 150.000.000 1,92 
73 Донације и трансфери 598.017.238 7,68 
731 Донације од иностраних држава 5.039.000 0,06 
732 Донације од међународних организација 6.681.150 0,09 
733 Трансфери од других нивоа власти 586.297.088 7,52 
74 Други приходи 2.292.661.004 29,39 
741 Приходи од имовине 378.200.000 4,85 
742 Приходи од продаје добара и услуга 1.829.567.104 23,46 
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 34.600.000 0,45 
744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 2.935.000 0,04 
745 Мешовити и неодређени приходи 47.358.900 0,61 
77 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 2.723.004 0,03 
771 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 1.723.004 0,02 
772 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода буџета града из претходне године 1.000.000 0,01 
81 Примања од продаје основних средстава 3.145.000 0,04 
811 Примања од продаје непокретности 3.145.000 0,04 
812 Примања од продаје покретне имовине 0 0,00 
82 Примања од продаје залиха 17.865.000 0,23 
821 Примања од продаје робних резерви 10.000.000 0,13 
822 Примања од продаје залиха производње 10.000 0,00 
823 Примања од продаје робе за даљу продају 7.855.000 0,10 
84 Примања од продаје природне имовине 0 0,00 
841 Примања од продаје земљишта 0 0,00 
91 Примања од задуживања 300.000.000 3,85 
911 Примања од домаћих задуживања 0 0,00 



912 Примања од иностраног задуживања 
задуживања 300.000.000 3,85 

92 Примања од продаје финансијске имовине 0 0,00 
921 Примања од продаје домаће финансијске 

имовине 0 0,00 
3 Вишак прихода и примања - суфицит 201.768.754 2,59 
7 Текући приходи 7.277.221.246 93,30 

8 
Примања од продаје нефинансијске 
имовине 21.010.000 0,26 

9 Примања од продаје финансијске имовине 300.000.000 3,85 
УКУПНО (3+7+8+9) 7.800.000.000 100,00 

 
Текући приходи састоје се од: 

 прихода од пореза у износу од 4.383.820.000 динара који у укупним 
буџетским приходима и примањима учествују са 56,20%, 

 донација и трансфера у износу од 598.017.238 динара са учешћем од 7,68%, 
 других прихода у износу од 2.292.661.004 динара са учешћем од 29,39% 

(приходи од продаје добара и услуга, приходи од имовине, новчане казне и 
одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних 
лица, мешовити и неодређени приходи), 

 меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у 
износу од 2.723.004 динара које у укупним буџетским приходима и 
примањима учествују са 0,03%. 

 Примања од иностраног задуживања (извор 11) планирана су у укупном износу од 
300.000.000 динара и намењена су за финансирање набавке нових камиона за 
прикупљање смећа, за набавку металних контејнера и пластичних канти. Средства ће 
се реализовати преко Градске управе за комуналне и инспекцијске послове као 
субвенција према  ЈКП „Чистоћа“. 

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник Републике Србије», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 
125/14, 95/15 и 83/16 – примена од 1.1.2017.), буџетски приходи (извор 01) се деле на 
изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у 
наредној табели:  

 
уступљени 3.448.820.000 49,41 
изворни 3.104.860.000 44,48 
трансфер 426.320.000 6,11 
  6.980.000.000 100,00 

 
Изворни приходи, остварују се на територији локалне самоуправе а стопе изворних 

прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада 
утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. 
Планирани су у износу од 3.104.860.000 динара, и учествују са 44,48% у укупно 
планираним приходима и примањима.  

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 49,41% и износе 
3.448.820.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне 
самоуправе, које Република уступа јединици локалне самоуправе у складу са Законом. 
Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде. Ненаменски трансфер 
је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 6,11% у 



укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у  истом 
износу као у 2016. години у складу са Упутством. 

Расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2017. годину утврђени су у укупном 
износу од 7.800.000.000 динара и то: 

- средства из буџета у износу од 6.980.000.000 динара; 
- средства из осталих извора у износу од 713.000.000 динара, 
- средства из сопствених извора у износу од 107.000.000 динара. 
У планираним расходима и издацима из буџета, текући расходи учествују са 

88,96% и износе 6.939.183.068 динара, издаци за нефинансијску имовину са 10,91% и 
износе 851.016.932 динара, док издаци за отплату главнице износе 9.800.000 динара, 
односно учествују са 0,13%, што је приказано у табели расхода и издатака по 
наменама: 

 
  Опис УКУПНО Структура 

1 2 3 4 
41 Расходи за запослене 1.549.201.419 19,86 
42 Коришћење услуга и роба 2.450.641.842 31,42 
44 Отплата камата и пратећи трош. задуживања 131.997.923 1,69 
45 Субвенције 1.064.901.000 13,65 
46 Донације, дотације и трансфери 1.042.556.500 13,37 
47 Социјално осигурање и социјална заштита 84.423.000 1,08 
48 Остали расходи 591.992.087 7,59 
49 Средства резерве 23.469.297 0,30 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 6.939.183.068 88,96 
51 Основна средства 708.363.932 9,08 
52 Залихе 653.000 0,01 
54 Природна имовина 142.000.000 1,82 

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 851.016.932 10,91 
61 Отплата главнице 9.800.000 0,13 

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 9.800.000 0,13 

  УКУПНО 7.800.000.000 100,00 
 

У структури расхода и издатака по свим изворима финансирања, највеће учешће 
од текућих расхода имају расходи за коришћење услуга и роба од 31,42% у оквиру којих 
су планирани: стални трошкови (комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп 
пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету 
и др.); трошкови путовања; услуге по уговору; специјализоване услуге, одржавање 
улица и тротоара, одржавање комуналне инфраструктуре, одржавање јавне расвете у 
градском и на сеоском подручју, услуге везане за активности установа културе у склопу 
делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, противградна 
заштита, инспекцијски надзор; текуће поправке и одржавање; трошкови материјала. 
Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на 
терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, социјална давања, 
јубиларне награде и остало) учествују са 19,86%, субвенције са 13,65%, донације, 
дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 13,37%  док 
учешће осталих текућих расхода у укупним расходима износи 7,59%. 

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у 
износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању 
политичких активности («Службени гласник РС», број 43/11 и 123/2014) и  исказана су 



на посебној апропријацији економске класификације 481 – Дотације невладиним 
организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина Града у складу са Упутством. 

У оквиру капиталних инвестиција, планирана су улагања у основна средства од 
708.363.932 динара, што представља учешће од 9,08% у укупно планираним расходима 
и издацима. За природну имовину планиран је износ од 142.000.000 динара 
представља учешће од 1,82%. Укупно планирани издаци за капиталне инвестиције 
износе 851.016.932  динара и у укупно планираном буџету града Крагујевца за 2017. 
годину учествују са 10,91%. 
 

Маса средстава планирана за плате Одлуком о буџету града Крагујевца за 2017. 
годину и маса средстава планирана Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 
2017. годину упоредо по корисницима буџета и економским класификацијама 411 - 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на терет 
послодавца, приказана је у наредној табели: 
 

Маса средстава за плате 
планирана Одлуком о буџету 

за 2017. годину 

Маса средстава за плате 
планирана за ребалaнс за 2017. 

годину Ред. 
бр. 

Директни и индиректни 
корисници буџетских средстава 

локалне власти Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

Буџетска 
средства  

Остали 
извори 

1 2 3 4 5 6 

1 
Органи и организације локалне 
власти 619.097.000   620.810.000   

2 Установе културе 199.237.000 4.428.000 214.632.000 2.806.950

3 

Остале установе из области јавних 
служби (навести називе: на пр: 
установе у области културе и сл.)  
 -Установа за спорт и физичку 
културу СЦ „Парк“ Крагујевац 
-Установа „Спортско рекреативни 
центар Младост“ Крагујевац 
 - Градска туристичка 
организација                                        
- Центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању                   
- Центар за развој услуга 
социјалне заштите "Кнегиња 
Љубица"                                               134.689.000 21.960.000 150.982.000 14.001.399

4 Месне заједнице 
      

5 
Дирекције основане од стране 
локалне власти       

6 Предшколске установе 352.480.000 36.064.000 384.751.000 38.461.000

7 

Јавна предузећа основана од 
стране локалне власти који се 
финансирају из јавних прихода 
чија је намена утврђена посебним 
законом       



8 

Остали индиректни корисници 
буџета (навести називе)                      
-    ЈП "Предузеће за изградњу 
града Крагујевца"                                

      
          

9 
Укупно за све кориснике 
буџетских средстава  1.305.503.000 62.452.000 1.371.175.000 55.269.349

 
У 2017. години, у маси средстава за плате - извор 01, садржане су плате за два 

нова индиректна корисника, у складу са чланом 17. Закона о буџетском систему: 
Установа «Спортско рекреативни центар Младост» Крагујевац у износу од 58.728.000 
динара и Установа за спорт и физичку културу «Парк» Крагујевац у износу од 
47.575.000 динара. Такође,  у маси средстава за плате - извор 01, од 1. јануара 2017. 
године садржане су плате предшколских установа, у износу од 384.751.000 динара, у 
складу са Упутством Министарства финансија, које су се у 2016. години исплаћивале из 
сопствених прихода – извор 04. 

Индиректни корисници буџетских средстава планирали су средства за плате из 
других извора и то: 
 - Предшколска установа «Нада Наумовић» у износу од  26.064.000  динара - извор 07, 
 - Предшколска установа «Ђурђевдан» у износу од 12.397.000 динара; 12.305.000 
динара -  извор 07 и извор 08 - 92.000 динара 
 - Установе културе у износу од 2.806.950 динара: извор 07 – 185.950 динара и извор 04 
– 2.621.000 динара; 
 - Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ у износу од 264.950 
динара - извор 04, 
- Установа за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац у износу од 10.906.449 динара - 
извор 04, 
- Установа «Спортско рекреативни центар Младост» Крагујевац у износу од 2.830.000 
динара- извор 04 

Када су у питању остала конта групе 41 – Расходи за запослене, нису планиране 
исплате награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима (осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2017. години), 
као ни награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 
нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 
  
 
 
 
 



               
     БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ 
              
              Табела 1. 

Редни 
број 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 

локалне власти 

У октобру 2017 Маса средстава за плате исплаћена за период  I-X  2016. 
године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским 
класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским 
класификацијама 411 и 412 

  Бро Број 
запос
лених 

на 
одређ

ено  

ј 
зап
осл
ени
х на 
нео
дре
ђен

о  

Укупа
н број 
запосл
ених   

      

1 2 3 4 5(3+4) Извор 01  Извор 04 Извори 05-
08 

Изво
ри 

09-12 

Изв
ори 
13-
15 

Извор 01  Извор 04 Извори 05-
08 

Извори 
09-12 

Извори 
13-15 

     6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 
1 Органи и 

организације 
локалне 
власти 

624 87 711 599331000     620810000     

       Изабрана лица 9 9           
       Постављена лица  12 12           
       Запослени 624 66 690           
2 Установе 

културе               
224 47 271 196.304.000 3.281.800 585.899   214.632.000 2.621.000 185.950   

       Постављена лица   0           
       Запослени 224 47 271           
3 Остале 

установе из 
области 
јавних 
служби које 
се 
финансирају 
из буџета 
(навести назив 
установе):           

50 9 59 75.826.000 1.256.000 5.798.400 0 0 44.679.000 264.950 0 0 0 



 ар 1.Цент
Кнегиња 
Љубица 

29 4 33 27.150.000 954.000 5.798.400   26.150.000 264.950    

       Постављена лица  0           
       Запослени 29 4 33           
 2.Градс

туристичка 
организација 

ка 18 0 18 13.308.000 302.000    13.308.000     

       Постављена лица   0           
       Запослени 18  18           
 3. ЈП 

"Предузеће за 
изградњу 
града 
Крагујевца" 

0 0 0 29.603.000          

       Постављена лица   0           
       Запослени   0           
 а 4.Центар

стручно 
усавршавање 

 з 3 5 8 5.765.000     5.221.000     

       Постављена лица   0           
       Запослени 3 5 8           
           0 0 0  
       Постављена лица   0           
       Запослени   0           
4 Дирекције 

основане од 
стране 
локалне 
власти 

0 0 0           

       Постављена лица   0           
       Запослени   0           
5 Месне 

заједнице 
0 0 0           

      Изабрана лица   0           
       Запослени   0           
6 Предшколске 

установе  
521 104 625 303.539.000 44.023.000 45.973.000   384.751.000  38.461.000   

 Постављена лица  0           
 Запослени 521 104 625           
7 Нове установе 

и органи 
(навести назив 
установа и 
органа):               

114 8 122 0 0 0 0 0 106.303.000 13.736.449 0 0 0 

 1.СЦ Младост 68 3 71      58.728.000 2.830.000    



       Постављена лица  0           
       Запослени 68 3 71           
 2.СЦ Парк 46 5 51      47.575.000 10.906.449    
       Постављена лица   0           
       Запослени 46 5 51           
          3. 0 0 0  
       Постављена лица   0           
       Запослени   0           
          4. 0 0 0  
       Постављена лица   0           
       Запослени   0           
8 Укупно за све 

кориснике 
буџетa који се 
финансирају  
са економских 
класификациј
а 411 и 412 

1.533 255 1.788 1.175.000.000 48.560.800 52.357.299 0 0 1.371.175.000 16.622.399 38.646.950 0 0 

       Изабрана лица 9 9           
       Постављена лица  12 12           
       Запослени 1.533 234 1.767           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године 

Шифра ЈЛС:    

    
   

           

    
300.996.913   0 0 0 246.665.226 54.331.687 0 

             

          

                у 
дин 
(заокружено 
на 000) 

Прио
рите

т 

Назив 
капиталног 

пројекта 

Година 
почетка 

финансир
ања 

пројекта 

Година 
завршет

ка 
финанс
ирања 

пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Уговорени 
рок 

завршетка 
(месец-
година)  

Реализовано 
закључно са 
31.12.2015. 

године 

2016 - 
план 

2016 - 
процена 

извршења 
 2017  2018  2019 Након   2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Изградња 
нових 
саобраћајница 

2017  2017  12.480.226     0  0  0  12.480.226  0  0  0 

2 

Пројектовање 

2017  2018  44.695.000     0  0  0  34.000.000  10.695.000  0  0 

3 

Реконструкциј
а куће Ђура 
Јакшић 

2017  2017  0     0  0  0  0  0  0  0 

4 

Реконструкциј
а зграде 
Управе града 

2017  2017  14.200.000     0  0  0  14.200.000  0  0  0 

5 

Реконструкциј
а објеката ПУ 
"Нада 
Наумовић" и 
ПУ 
"Ђурђевдан" 

2017  2017  10.000.000     0  0  0  10.000.000  0  0  0 



6 

Изградња и 
капитално 
одржавање 
објеката 
основног 
образовања 

2017  2018  25.000.000     0  0  0  25.000.000  0  0  0 

7 

Изградња и 
капитално 
одржавање 
објеката 
средњег 
образовања 

2017  2017  0     0  0  0  0  0  0  0 

8 

Реконструкциј
а дечјег 
одмаралишта 
на Копаонику 

2017  2018  0     0  0  0  0  0  0  0 

9 

Изградња 
легата Николе 
Коке 
Јанковића 

2017  2017  36.500.000     0  0  0  36.500.000  0  0  0 

10 

Постављање 
споменика  2017  2017  0     0  0  0  0  0  0  0 

11 

Изградња 
стаза на 
гробљу 
Бозман 

2017  2017  9.000.000     0  0  0  9.000.000  0  0  0 

12 

Реконструкциј
а паркова и 
фонтана 

2017  2017  0     0  0  0  0  0  0  0 

13 

Изградња 
јавне расвете  2017  2017  3.485.000     0  0  0  3.485.000  0  0  0 

14 

Изградња 
водоводне и 
канализацион
е мреже  

2017  2018  20.000.000     0  0  0  20.000.000  0  0  0 

15 

Легализација и 
извођење 
радова на 
постојећим 
бунарима на 
сеоском 

2017  2018  93.636.687     0  0  0  50.000.000  43.636.687  0  0 



подручју 

16 

Постављање 
траве на 
градском 
стадиону 
"Чика Дача" 

2017  2017  10.100.000     0  0  0  10.100.000  0  0  0 

17 

Реконстрикциј
а спортских 
објеката 

2017  2018  13.900.000     0  0  0  13.900.000  0  0  0 

18 

Набавка мета 

2017  2017  7.000.000     0  0  0  7.000.000  0  0  0 

19 

Реконструкциј
а крова Музеја  2017  2017  0     0  0  0  0  0  0  0 

20 

Реконструкциј
а и уређење 
фасада 

2017  2017  1.000.000     0  0  0  1.000.000  0  0  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године  

Шифра ЈЛС:       

        
     

            

          246.665.226 54.331.687     

20         
 246.665.226 54.331.687     

                          у дин (заокружено на 000) 

Р.бр
. 

Назив 
капиталног 

пројекта 

Шифра 
програма Шифра 

програмске 
активности/ 

Пројекта 

Конто 3. 
ниво 

Конто 
4. ниво 

Изво
р 

Реализова
но 

закључно 
са 

31.12.2015. 
године 

2016- 
план 

2016 - 
процена 
реализац

ије 

 2017  2018  2019 Након   
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Изградња 
нових 
саобраћајница 

7  0001  511  5112  1           12.480.226          

2 
Пројектовање 

1  0001  511  5114  1           34.000.000  10.695.000       

3 
Реконструкција 
куће Ђура 
Јакшић 

15  0002  511  5113  1                      

4 
Реконструкција 
зграде Управе 
града 

15  0001  511  5113  1           14.200.000          

5 

Реконструкција 
објеката ПУ 
"Нада 
Наумовић" и 
ПУ 
"Ђурђевдан" 

8  0001  511  5113  1           10.000.000          

6 
Изградња и 
капитално 
одржавање 

9  0001  511  5113  1           25.000.000          



објеката 
основног 
образовања 

7 

Изградња и 
капитално 
одржавање 
објеката 
средњег 
образовања 

10  0001  511  5113  1                      

8 

Реконструкција 
дечјег 
одмаралишта 
на Копаонику 

4  0001  511  5113  1                      

9 
Изградња 
легата Николе 
Коке Јанковића 

13  0003  511  5112  1           36.500.000          

10 
Постављање 
споменика  13  0003  511  5113  1                      

11 
Изградња стаза 
на гробљу 
Бозман 

2  0006  511  5112  1           9.000.000          

12 
Реконструкција 
паркова и 
фонтана 

2  0002  511  5113  1                      

13 
Изградња јавне 
расвете  2  0001  511  5112  1           3.485.000          

14 

Изградња 
водоводне и 
канализационе 
мреже  

2  0008  511  5112  1           20.000.000          

15 

Легализација и 
извођење 
радова на 
постојећим 
бунарима на 
сеоском 
подручју 

2  0008  511  5112  1           50.000.000  43.636.687       

16 
Постављање 
траве на  14  0003  511  5112  1           10.100.000          



градском 
стадиону "Чика 
Дача" 

17 
Реконстрикција 
спортских 
објеката 

14  0003  511  5113  1           13.900.000          

18 
Набавка мета 

14  0003  512  5126  1           7.000.000          

19 
Реконструкција 
крова Музеја  13  0001  511  5113  1                      

20 
Реконструкција 
и уређење 
фасада 

15  0001  511  5113  7           1.000.000          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА 

На Разделу 1 планирана су средства из буџета у укупном износу од 
90.838.000 динара.  

Планирана средства односе се на плате, додатке и накнаде запослених, 
социјалне доприносе на терет послодавца, превоз запослених, накнаде за рад 
и превоз одборника, социјална давања запосленима, јубиларне награде 
дневнице и трошкове путовања,  услуге по уговору (технички секретари, 
накнада одборницима, рад комисија), трошкове материјала - стручна 
литература, остале дотације и трансфере, годишњу награду града Крагујевца-
Ђурђевданску награду и средства за финансирање рада политичких странака. 

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК  И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

На Разделу 2 планирана су средства из буџета у укупном износу од 
29.358.000 динара.  

Планирана средства односе се на плате и доприносе (за градоначелника, 
заменика, помоћнике градоначелника, интерну ревизију, буџетску инспекцију и 
енергетског менаџера), трошкове превоза запослених, накнаде члановима 
комисија, трошкове материјала и остале дотације и трансфере. 

 
РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ 

На Разделу 3 планирана су средства из буџета у укупном износу од 
17.107.000 динара.  

Планирана средства односе се на плате и доприносе члановима Градског 
већа који су на сталном раду, превоз чланова Градског већа и главног 
урбанисте, накнаде члановима комисија које формира Градско веће, накнаде 
члановима Градског већа који нису на сталном раду, социјална давања 
запосленима, остале дотације и трансфере. 

 
РАЗДЕО 4 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

На Разделу 4 планирана су средства из буџета у укупном износу од 
10.418.000 динара.  

Планирана средства односе се на плате, додатке и накнаде запослених, 
социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, 
трошкове превоза запослених, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге 
по уговору, материјал и остале дотације и трансфере. 

 
 

 

РАЗДЕО 5 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 



На Разделу 5 планирана су средства из буџета у укупном износу од 
12.084.000 динара.  

Планирана средства односе се на плате, додатке и накнаде запослених, 
социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, 
превоз запослених, јубиларне награде,  трошкове путовања, услуге по уговору, 
специјализоване услуге, трошкове материјала, остале дотације и трансфере. 

 
РАЗДЕО 6-ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
На Разделу 6 планирана су средства из буџета у укупном износу од 

328.121.000 динара. 
Планирана средства односе се на плате и доприносе запослених, накнаде 

за превоз, социјална давања, трошкове превоза запослених, јубиларну 
награду, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору (услуге 
образовања и усавршавања запослених, огласи), трошкове материјала, остале 
дотације и трансфере, порезе, новчане казне и пенале по решењу судова 
(принудна наплата, земљиште, правобранилаштво), накнада штете, средства 
сталне и текуће буџетске резерве. 

У оквиру управљања јавним дугом планирана су средства за отплату 
домаћих и страних камата, пратећи трошкови задуживања као и средства за 
отплату главница домаћим кредиторима.  
 

РАЗДЕО 7 - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА  
 
На Разделу 7 планирана су средства из буџета у укупном износу од 

54.496.000 динара. 
Планирана средства односе се на плате и доприносе запослених, накнаде 

за превоз, социјална давања, јубиларне награде,  сталне трошкове, трошкове 
путовања, услуге по уговору, набавку канцеларијског материјала, часописа и 
стручне литературе, остале дотације и трансфере. 
 

РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ  

На Разделу 8 планирана су средства у укупном износу од 1.704.383.000 
динара и то: средства из буџета у износу од 1.404.383.000 динара и примања 
од иностраних задуживања у износу од 300.000.000 динара. 

Планирана средства односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, 
доприносе на терет послодавца, накнаде и социјална давања запосленима, 
превоз запослених, јубиларне награде запосленима, трошкове путовања, 
услуге по уговору (котизација за семинаре, издаци за стручне испите, 
објављивање тендера и информативних огласа, материјал за образовање и 
усавршавање запослених), остале дотације и трансфере. Планирана су и 
средства која се односе на специјализоване услуге, материјал и ПДВ за 
грађевинске радове. 



У оквиру Програма Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура планирана средства односе се на одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, санацију и одржавање улица, ПДВ за улице и  средства за 
функционисање јавног градског и приградског превоза. 

У оквиру Програма Комуналне делатности планирана су средства за 
одржавање зелених површина, одржавање јавне хигијене, средства за 
реализацију програма Зоохигијене, уређење и одржавање пијаца, одржавање 
гробаља и погребних услуга, остале комуналне услуге-јавне чесме и фонтане и 
њихово одржавање, одржавање јавне расвете ,водоснабдевање, утрошак 
електричне енергије за јавну расвету и услуге одржавања јавне расвете. 
 

РАЗДЕО 9 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ 

На Разделу 9 планирана су средства из буџета у укупном износу од 
358.193.000 динара. 

Планирана средства односе се на плате, социјалне доприносе на терет 
послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима,  накнаде за 
превоз запослених, јубиларне награде, комуналне трошкове (електрична 
енергија, грејање, вода, закуп, осигурање имовине), услуге по уговору – 
(огласи, котизације за семинаре), специјализоване услуге (трошкови 
прикључења електричних бројила, трошкови парцелације и препарцелизације, 
рушење барака), текуће поправке и одржавање (одржавање објеката у 
власништву града), претплату на стручну литературу, субвенције за ЈСП 
Крагујевац, остале дотације и трансфере, ПДВ, трошкове експропријације 
земљишта, средства за куповину земљишта и куповину објеката.  

 
РАЗДЕО 10 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

На Разделу 10 планирана су средства у укупном износу од 744.359.291 
динара и то: из буџета у износу од  604.321.000 динара, донација од осталих 
нивоа власти у износу од 1.000.000 динара, средства примања од домаћих 
задуживања у износу од 129.903.087 динара, неутрошена средства донација из 
претходних година у износу од 9.135.204 динара.  

Планирана средства односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, 
доприносе на терет послодавца, јубиларне награде, трошкове превоза 
запослених, сталнe трошковe, трошкове путовања, услуге по уговору (лиценце, 
стручно усавршавање зтапослених и ангажовање координатора за безбедност 
и здравствену заштиту на раду на градилиштима), специјализоване услуге 
(рушење барака у Колонији, рушење објеката ОТЦ „Водовод“ и барака у 
Трмбасу, лиценце, геодетске услуге, одобрења за прикључење објеката, 
технички пријем новоизграђених објеката, техничка контрола пројеката, 
елаборати заштите од пожара), трошкове материјала, остале дотације и 
трансфере, порез на пренос апсолутних права, трошкове парничних поступака, 
таксе по основу принудне наплате. 



У оквиру друмског саобраћаја планирано је одржавање локалних, 
некатегорисаних и атарских путева, зимско одржавање локалних путева и 
саобраћајна сигнализација као и изградња нових саобраћајница. 

У оквиру локалног развоја и просторног планирања планирана средства се 
односе на израду пројеката за основне и средње школе као и израду  других 
пројеката. 

У оквиру локалног и економског развоја планирана средства се односе на 
субвенције ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“. 

Планом су предвиђена и средства за инвестиционо одржавање објеката 
предшколских установа („Ђурђевдан“ и „Нада Наумовић“), као и капитално 
одржавање објеката основног и средњег образовања. 

У оквиру развоја културе планирана су средства за унапређење система 
очувања и представљања културно-историјског наслеђа (Легат Никола Кока 
Јанковић). 

У оквиру комуналних делатности планирана су средства за одржавање 
гробаља, одржавање растиња и уређење паркова, одржавање јавног 
осветљења, водоснабдевање. У области водоснабдевања планирана су 
средства за добијање истражног права за водоснабдевање на сеоском 
подручју, изградњу артерских бунара, водоводне и канализационе мреже. 

У оквиру Програма одржавање спортске инфраструктуре планирана су 
средства за постављање вештачке траве на стадиону Чика Дача, подлогу за 
скејт парк, кров хале „Језеро“ као и средства за набавку мета за стрељану. 

 
РАЗДЕО 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
На Разделу 11 планирана су средства из буџета у укупном износу од 

189.152.000 динара. 
Планирана средства односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, 

доприносе на терет послодавца, накнаде за превоз запослених, социјална 
давања запосленима, трошкове превоза запослених, јубиларне награде, 
трошкове путовања,  услуге по уговору (котизације, стручни испити, огласи), 
специјализоване услуге (геодетске услуге и остало), текуће поправке и 
одржавање, материјал, субвенције, остале дотације и трансфери, новчане 
казне и пенали по решењу судова, нематеријална имовина. 

У оквиру Програма Заштите животне средине планирана су средства за 
смањење загађености (контрола квалитета ваздуха, мониторинг алергена у 
ваздуху, испитивање загађености земљишта као и квалитета површинских и 
отпадних вода) као и субвенције ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Зеленило“ (рециклажни 
центар, набавка садница, озелењавање јавних површина). 

У оквиру Заштите биљног и животињског света као и Заштите животне 
средине планирана су средства за израду планова управљања заштићеним 
подручјима, услуге информисања јавности о значајним манифестацијама и 



сајмовима, израду регионалног плана управљања отпадом, израду Локалног 
еколошког акционог плана Града, програме и пројекте енергетске ефикасности, 
дотације невладиним организацијама (конкурси за удружења за пројекте из 
области заштите животне средине и одрживог развоја). 

 
РАЗДЕО 12 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ 
 
На Разделу 12 планирана су средства у укупном износу од 288.117.000 

динара и то: средства из буџета у износу од 273.797.000 динара, сопствена 
средства у износу од 5.720.000 динара и средства донација од осталих нивоа 
власти у износу од 8.600.000 динара. 

 
Планирана средства за функционисање управе односе се на: плате, 

додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодаваца, накнаде и 
социјална давања запосленима, трошкове превоза запослених, јубиларне 
награде, трошкове путовања, услуге по уговору (чишћење резервоара, услуге 
Југоинспекта), специјализоване услуге-геодетске услуге, текуће поправке и 
одржавање, материјал, остале текуће дотације и трансфере, новчане казне и 
пенале по решењу судова (Центар за стрна жита-принудна наплата, накнада 
штете-таксисти). 

У оквиру локално економског развоја планирана су средства за сајам 
туризма као и средства дотација НВО (функционисање саветовалишта за 
потрошаче и остала удружења по конкурсу), субвенције за ДОО Шумадија 
сајам, Центар за стрна жита и Центар за пољопривреду и рурални развој, 
дотације за суфинансирање програма јавних радова и новог запошљавања. 

У оквиру пољопривреде и руралног развоја планирана су средства за 
организовање сајамских и других манифестација, накнада за рад 
противградних стрелаца, набавка противградних ракета, субвенције, дотације 
НВО за унапређење рада пољопривредних произвођача, накнада штете на 
сточном фонду. 

У оквиру комуналних делатности планирана су средства за израду 
елабората оптималног организовања ауто такси превоза, а у оквиру робних 
резерви складиштење пшенице, порези, машине и опрема, као и набавка робе. 

У сврху промоције туристичке понуде планирана су средства за 
организацију сајма, услуге одржавања рачунара, котизације, набавку 
потрошног материјала, набавку возила на лизинг, рачунара. 

 
РАЗДЕО 13- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДУ 
 
На разделу 13 планирана су средства у укупном износу од 2.833.159.194 

динара и то: средства из буџета у износу од 2.592.093.000 динара, сопствена 
средства у износу од 96.711.100 динара, средства донација у износу од 
116.882.992 динара, средства примања од продаје нефинансијске имовине у 
износу од 10.000 динара, неутрошена средства донација из претходних година 
у износу од 4.651.098 динара као и родитељски динар за ваннаставне 
активности у износу од 22.811.004 динара. 



Планирана средства за функционисање управе односе се на: плате, 
додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодаваца, накнаде и 
социјална давања запосленима, трошкове превоза запослених, јубиларне 
награде, сталне трошкове (увећане по основу уговора са волонтерима), 
трошкове путовања, услуге по уговору, материјал, остале текуће дотације и 
трансфере, машине и опрему, порезе, обавезне таксе и казне. 

У оквиру Програма Развој спорта и омладине планирана су средства за 
функционисање Канцеларије за младе (стални трошкови, услуге по уговору, 
текуће поправке и одржавање, материјал, дотације невладиним 
организацијама). 

У оквиру раздела 13 основана су и два нова индиректна корисника и то 
Установа „Спортско рекреативни центар Младост“ и Установа за спорт и 
физичку културу „Парк“ Крагујевац, а у складу са Одлукама о оснивању које је 
донела Скупштина града Крагујевца 16.12.2016. године („Службени лист града 
Крагујевца“ број 41/16). 

На Установи „Спортско рекреативни центар Младост“ планирана су 
средства која се односе на: плате, додатке и накнаде запосленима, накнаде и 
социјална давања запосленима, трошкове превоза запослених, сталне 
трошкове (укључен је стари дуг за електричну енергију који није још 
репрограмиран), услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, 
остале дотације и трансфере, порезе, машине и опрему. 

На Установи за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац планирана су 
средства која се односе на: плате, додатке и накнаде запосленима, накнаде и 
социјална давања запосленима, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге 
по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, пратеће трошкове 
задуживања, остале дотације и трансфере, порезе, новчане казне и пенале по 
решењу судова.  

У оквиру Програма Развој спорта и омладине као подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима планиране су субвенције 
за Спортско привредно друштво „Фудбалски клуб Раднички 1923“ Крагујевац и 
Спортско привредно друштво „Одбојкашки клуб Раднички“ Крагујевац, 
дотације спортским клубовима, новчане казне и пенале по решењу судова. 

У оквиру Програма Развој културе и информисања, а у циљу јачања 
културне продукције и уметничког стваралаштва планирана су средства која се 
односе на: услуге по уговору, специјализоване услуге, накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, док су за функционисање локалних установа културе 
планирана средства која се односе на: плате (увећање по основу новог 
корисника „Кораци“), социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања 
запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, сталне 
трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, 
текуће поправке и одржавање, материјал, остале текуће дотације и трансфере, 
порезе, новчане казне и пенале по решењу судова, машине и опрему, 
нематеријалну имовину, залихе робе за даљу продају. 



У оквиру Људских и мањинских права планирана су средства дотација 
НВО. 

На основном и средњем образовању и васпитању планирани трансфери 
се односе на: накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде 
трошкова, награде запосленима, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге 
по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, 
накнаде за социјалну заштиту из буџета, порезе, новчане казне и пенале по 
решењу судова, зграде и грађевинске објекте, машине и опрему, 
нематеријалну имовину. 

На Образовању некласификованом на другом месту планирана су 
средства за: услуге по уговору (Интерресорна комисија, набавка уџбеника за 
прваке, превоз деце и др.), трансфере осталим нивоима власти (Регионални 
центар за таленте), накнаде за социјалну заштиту из буџета, порезе, новчане 
казне и пенале по решењу судова, зграде и грађевинске објекте. 

У оквиру Центра за стручно усавршавање запослених у образовању 
планирана средства односе се на: плате, доприносе, социјална давања, сталне 
трошкове, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по 
уговору (услуге за ангажовање лица за реализацију семинара, трошкови 
медијских услуга, услуге штампања), текуће поправке и одржавање, материјал, 
остале дотације и трансфере, машине и опрему. 

На Разделу 13, у оквиру Програма Предшколског образовања и васпитања 
планирана су и средства за функционисање предшколских установа „Нада 
Наумовић“ и „Ђурђевдан“, као и Суфинансирање дела трошкова боравка деце 
у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице. 

 
РАЗДЕО 14 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ 
 
На Разделу 14 планирана су средства у укупном износу од 538.001.515 

динара и то: средства из буџета у износу од 466.132.000 динара, сопствена 
средства у износу од 4.568.900 динара, средства из донација у износу од 
27.222.250 динара као и нераспоређени вишак прихода из претходне године у 
износу од 40.078.365 динара. 

Планирана средства у оквиру социјалне и дечје заштите односе се на 
накнаде за социјалну заштиту (помоћ угроженим категоријама –помоћ деци 
палих бораца, помоћ деци и породици, избеглим и ИРЛ -активности у складу са 
Стратегијом социјалне заштите за период 2015-2019 године), услуге по уговору 
(превоз особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом који обавља 
Градска агенција за саобраћај Д.О.О. на основу Уговора бр. 55-132/17-II од 
17.01.2017. године, превоз лица која остварују право на повлашћену вожњу у 
складу са Уговором о финансирању превоза бр. 400-48/17-II од 17.01.2017. 
године), родитељски додатак за прво дете, вишеструка рађања и остало, 
незапослене породиље, новчане казне по решењу судова, дотације НВО, 
дотације ОСИ (у оквиру које се уводи нова активност-Лични пратилац за помоћ 



деци са инвалидитетом, школског узраста), подршка реализацији програма 
Црвеног крста-спровођење јавних овлашћења и програма.  

Средства социјалне заштите некласификована на другом месту обухватају 
трансфере осталим нивоима власти (права и услуге у социјалној заштити као и 
бруто зараде запослених у Центру за социјални рад „Солидарност“, сталне и 
материјалне трошкове, текуће одржавање, реконструкцију кровова и остале 
расходе неопходне за функционисање центра у складу са Одлуком о 
социјалној заштити града Крагујевца («Сл.лист града Крагујевца» бр. 16/11 и 
3/16), актима органа Града, а на основу Закона о социјалној заштити («Сл. 
гласник РС» бр. 24/11)), накнаде за социјалну заштиту – Дневни центар за децу 
са сметњама у развоју-Вукашин Марковић до 25 година, Дневни боравак за 
одрасле особе са сметњама у развоју преко 25 година, пренос средстава 
Геронтолошком центру за трошкове смештаја.  

Планирана средства за функционисање управе односе се на: плате, 
додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодаваца, накнаде и 
социјална давања запосленима, трошкове превоза запослених, јубиларне 
награде, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, 
текуће поправке и одржавање, материјал, остале текуће дотације и трансфере. 

У оквиру социјалне и дечје заштите планирана су и средства за: накнаду 
за социјалну заштиту, порезе, обавезне таксе и казне, машине и опрему као и 
средства социјалне заштите некласификована на другом месту која обухватају 
услуге Саветовалишта за брак и породицу, саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге, пружање подршке старим лицима а преносе се 
Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, као и за 
реализацију два пројекта: 

-„Пилотирање услуга за децу са сметњама у развоју, децу жртве/сведоке у 
кривичним поступцима и малолетне преступнике“ и  

-„Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне 
заштите у Србији“.  

У оквиру примарне здравствене заштите планирана су средства за рад 
мртвозорника, Комисије за утврђивање степена психофизичке ометености 
деце и  спровођење општих мера заштите становништва од заразних болести, 
опрема и средства за заштиту мртвозорника, услуге дезинсекције и системске 
дератизације. Средства намењена за финансирање Дома здравља, Завода за 
хитну медицинску помоћ, Завода за стоматологију односе се на: текуће 
одржавање, опремање, обавезе по судским одлукама, бољу кадровску 
обезбеђеност. Планирана су и средства за финансирање Центра за ментално 
здравље у оквиру Дома здравља. 

Предвиђено је и пружање подршке социо-хуманитарним организацијама 
Црвеном крсту – за спровођење јавних овлашћења и програма у складу са 
Законом о Црвеном крсту, програмске и пројектне активности удружења и 
организација у складу са Законом о удружењима. Планиран је и део средстава 
за реализацију пројекта Суфинансирање вантелесне оплодње. 

 
РАЗДЕО  15 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 



На Разделу 15 планирана су средства у укупном износу од 328.886.000 
динара и то: из буџета у износу од 312.631.000 динара и донација у износу од 
16.255.000 динара. 

Планирана средства се односе на плате, додатке и накнаде запосленима, 
доприносе на терет послодавца, накнаде и социјална давања запосленима, 
трошкове превоза запослених, награде запосленима, сталнe трошковe, 
трошкове путовања, услуге по уговору (одржавање хигијене, послови 
обезбеђења, трошкови одржавања лифтова, огласи, одржавање 
информационих система, одржавање програма матичних књига, котизације за 
семинаре), специјализоване услуге – услуге Института за јавно здравље, 
текуће поправке и одржавање, трошкове набавке материјала, остале дотације 
и трансфере, трошкове регистрације возила, набавку опреме и машина као и 
набавку возила на лизинг. 

За функционисање месних заједница планирана су средства сталних 
трошкова, услуге по уговору-крсне славе за 78 месних заједница, текуће 
поправке и одржавање, материјал, порези за закуп, новчане казне и пенали по 
решењима судова, изградња зграда и објеката  као и набавка машина и 
опреме. 

РАЗДЕО  16  - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
На Разделу 16 планирана су средства из буџета у укупном износу од 

14.192.000 динара. 
 Планирана средства се односе на плате, доприносе, накнаде, социјална 

давања и накнаде трошкова превоза за запослене, јубиларне награде, 
трошкове путовања, услуге по уговору (стручни испити, услуге информисања и 
оглашавања), материјал, остале дотације и трансфере, накнаду штете, набавку  
рачунарске опреме.  
 

РАЗДЕО  17 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, 
ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ 

 
На Разделу 17 планирана су средства у укупном износу од 130.075.000 

динара и то: средства из буџета града у износу од 93.624.000 динара, средства 
донација у укупном износу од 18.450.000 динара као и неутрошена средства 
донација из претходних година у износу од 18.001.000 динара. 

Планирана средства се односе на плате, доприносе, накнаде за 
запослене, социјална давања запосленима, трошкове превоза за запослене, 
јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору (чланарине по 
основу уговора са Регионалном агенцијом за економски развој, НАЛЕД; СКГО), 
трошкове претплате за стручну литературу, остале дотације и трансфере, 
порезе и таксе, накнада штете. У оквиру функције вишенаменских развојних 
пројеката финансиран је рад Бизнис иновационог центра. 
У оквиру функције развоја заједнице планирана су средства за сталне 
трошкове, дотације НВО (средства за суфинансирање НВО до 90% за 
пројекте), израду пројектне документације.  



Планирана су и средства за реализацију пројеката „Изградња отвореног 
спортског терена у Великом парку у Крагујевцу“, „Формирање омладинског 
клуба у Крагујевцу“, „Градови у фокусу.“ 
У циљу заштите животне средине планирана су средства која се односе на 
израду пројектне документације, средства за реализацију пројеката „Замена 
котла и столарије основној школи у Чумићу“, „Набавка мерно-регулационих 
сетова“, „Набавка опреме за компензацију реактивне енергије“, „Израда 
софтвера за праћење перформанси ЈКП“, Израда Програма енергетске 
ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 година“ као и „Пројекат 
унапређења енергетске ефикасности у ОШ „Станислав Сремчевић“ као и 
услуга по уговору -Пројекат „Подизање свести о енергетској ефикасности“.  

 

 

 

РАЗДЕО 18 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

На Разделу 18 планирана су средства из буџета у укупном износу од 
129.060.000 динара. 

Планирана средства се односе на плате, додатке и накнаде запослених, 
социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, 
трошкове превоза, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору 
(услуге штампе, котизације, огласи, угоститељске услуге), трошкове материјала 
(канцеларијски материјал, декорација свечаног салона, цветни аранжмани), 
остале дотације и трансфере, новчане казне по решењу судова, накнаду штете 
за повреде или штету нанету од стране државних органа, набавку рачунарске 
опреме. 

У оквиру пројекта Манифестација од значаја за град планирана су 
средства за прославу празника: услуге по уговору – штампање билборда, 
услуге штампања позивница и продукције за Сретење и 21. октобар, штампање 
каталога и билборда у оквиру Програма обележавања Дана града,  
специјализоване услуге –ватромет, цветни аранжмани поводом Дана града и 
обележавања 21.октобра. 

У области цивилне одбране планирано је спровођење превентивних мера  
у циљу спречавања кризних ситуација-услуге у вези извођења радова на 
санацији и уређењу водотокова као и друге штете изазване елементарним 
непогодама, израда планова заштите и спасавања за територију града 
Крагујевца, превоз техничке воде (ангажовање оспособљених правних лица на 
отклањању последица ванредних догађаја, израда елабората за поплавна и 
ерозивна подручја). У оквиру напоменутог пројекта планирано је и 
реализовање услуга противпожарне заштите, -средства која се односе на 
услуге по уговору (заштита стрних усева од пожара), материјал (набавка 
опреме за поверенике и за функционисање одељења за ванредне ситуације), 
набавка напртњача за гашење пожара. 

 



 


