
Скупштина града Крагујевца на основу, члана 43. став 1. а у вези члана 63. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 32. став 1. тачка 2.  а у вези члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 
83/14-др. закон) и члана  22. став 1. тачка 2.  Статута града Крагујевца («Службени лист града 
Крагујевца», број 25/15 – пречишћен текст), на седници одржаној дана ______________2016. 
године доноси 

 
О Д Л У К У  

 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
У поглављу III Извршење буџета, Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину („Службени 
лист града Крагујевца“, број 42/15 – у даљем тексту: Одлука) додаје се члан 15а. који гласи:  
 

„Члан 15а. 
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Крагујевац, дужни су да 
део од најмање 80% добити односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 
2015. годину уплате у буџет града Крагујевца, према динамици и у висини износа коју одреди 
Градско веће. 

 
Обавеза из става 1. овог члана односи се на  добит односно вишак прихода над расходима 
остварену и у претходним годинама. 

 
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, Градско веће може да одобри мањи износ као обавезу по 
основу уплате добити односно вишка прихода над расходима, уколико субјекат искаже да му је 
остварена добит неопходна ради очувања ликвидности пословања“. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Крагујевца“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ  за доношење Одлуке о допуни Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину 
(у даљем тексту: Одлука), садржан је у члану 43. став 1. и члана 63. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) у коме је наведено да „Народна 
скупштина, односно скупштина јединице локалне власти, доноси закон о буџету Републике 
Србије, односно одлуку о буџету локалне власти“; члана 32. став 1. тачка 2.  а у вези члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 
83/14-др. закон) где је наведено да Скупштина општине у складу са законом доноси буџет и 
завршни рачун општине, односно да се „одредбе овог закона које се односе на скупштину 
општине примењују на градску скупштину; члана  22. став 1. тачка 2.  Статута града Крагујевца 
(«Службени лист града Крагујевца», број 25/15 – пречишћен текст) у коме стоји да „Скупштина 
града, у складу са законом доноси буџет и завршни рачун Града и члана 27. Пословника о раду 
Градског већа (“Службени лист града Крагујевца”, бр. 22/09 – пречишћен текст, 15/11 и 26/15) 
којим је прописано да Градско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, 
пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и 
друга акта у складу са законом, статутом, одлуком о Градском већу и овим Пословником. 
 
Разлог доношења наведне Одлуке садржан је у постојању основа расподеле добити односно 
вишка прихода над расходима јавних предузећа и других облика организовања чији је оснивач 
град Крагујевац, и из разлога усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 15/06) и Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 103/15) 


