
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење Одлуке о II ребалансу буџета града Крагујевца за 2016. 
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 и 103/2015), 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 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: 
- дугорочни кредит од пословних банака чија намена је: рефинансирање дугорочних 
кредита, плаћање доспелих обавеза за капиталне инвестиционе расходе, плаћање 
доспелих обавеза по основу експроприације земљишта и нова улагања,  
-краткорочни кредит за покриће дефицита текуће ликвидности који је узет од Banca 
Intesa,  
- распоред суфицита рачуна извршења буџета који је утврђен Одлуком о завршном 
рачуну буџета града Крагујевца за 2015. годину, 
- 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 II ребалансу буџета града Крагујевца за 2016. 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 II ребалансу буџета града Крагујевца за 2016. годину утврђују се 
укупни приходи и примања  у износу од 10.600.000.000 динара из следећих извора: 

1. Средства из буџета у износу од 7.055.987.000 динара: 
2.  Средства из осталих извора у износу од 3.329.220.000 динара и то: 
-суфицит рачуна извршења буџета у износу од 10.024.194 динара, 
-примања од домаћих и иностраних задуживања  у износу од 3.076.274.932 динара, 
-остали извори у износу од 242.920.874 динара, 
3. Средства из сопствених извора у износу од 214.793.000 динара. 

Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2015. годину («Службени лист 
града Крагујевца» број 21/2016) утврђен је вишак прихода и примања – суфицит рачуна 
извршења буџета у износу од 10.024.194 динара који се Одлуком о II ребалансу буџета 
града Крагујевца за 2016. годину распоређује по директним буџетским корисницима и то: 

-Градска управа за ванпривредне делатности у износу од 1.968.655 динара; 
-Градска управа за здравство и социјалну заштиту у износу од 6.157.539 динара; 
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-Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа у износу од 1.898.000 
динара. 

Примања од задуживања у износу од 3.076.274.932 динара односе се на примања од 
домаћих задуживања у износу од 3.046.274.932 динара и примања од иностраног 
задуживања у износу од 30.000.000 динара. 
         Краткорочни кредит у износу од 1.783.059,96 EUR (219.075.932 динара) узет је за 
финансирање текуће ликвидности. Град Крагујевац је 15.3.2016. године, у складу са 
чланом  35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС» број 61/2005,107/2009, 78/2011 
и 68/2015) по одобрењу Министарства финансија број 401-73/2016-001 од 21.1.2016. 
године и доношењу скупштинске одлуке број 421-1/16-I од 29.2.2016. године, склопио 
Уговор о револвинг кредиту са «BANCA INTESA AD BEOGRAD» (број уговора 420-2/16-II). 

Кредит је реализован преко Градске управе за ванпривредне делатности у износу од 
114.723.000 динара (накнада штете на име више плаћеног учешћа родитеља у цени 
боравка деце у обданишту, смештај и исхрана ученика са специјалним потребама, 
боравак деце не Копаонику, суфинансирање пројеката у култури) и Градске управе за 
здравствену и социјалну заштиту у износу од 104.352.932 динара (Црвени крст – ђачка и 
народна кухиња, родитељски додатак и незапослене породиље, новчана помоћ за децу 
палих бораца, превоз инвалида, превоз лица преко 65 година, Центар за социјални рад – 
добровољно радно ангажовање, једнократне новчане помоћи). 

Дугорочни кредит од пословних банака, у износу од 2.827.199.000 динара, намењен 
је за: 

- рефинансирање дугорочних кредита узетих код пословних банака у износу од 
1.060.740.000 динара, 
-  плаћање доспелих обавеза за капиталне  инвестиционе расходе ЈП „Предузеће за 
изградњу града Крагујевца“ у износу од 1.120.744.000 динара, 
 - нова улагања у куповину објекта за аутобуску станицу у износу од 372.000.000 
динара и  
 - плаћање доспелих обавеза за експропријацију земљишта  у износу од 273.715.000 
динара. 
Дугорочно задуживање у периоду од 10 година (2 године grace период + 8 година 

отплата) граду Крагујевцу је одобрено од стране Министарства финансија – Управа за 
јавни дуг мишљењем број 401-1816/2016-001 од 24.11.2016.године. 
           Средства у износу од 30.000.000 динара од иностраног задуживања (ЕБРД) 
планирана су за плаћање дела обавеза по уговорима за набавку нових камиона за 
прикупљање смећа.  

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања 
буџета Града за 2016. годину састоје се из текућих прихода у износу од 7.474.385.874  
динара (70,51%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 38.315.000 
динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 3.077.274.932 динара и 
вишка прихода и примања – суфицита у износу од 10.024.194 динара. Структура 
планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2016. годину, према 
економској класификацији, дата је у наредној табели: 

 

Ек. 
клас. Опис УКУПНО 

% 
учешћа

1 2 3 4 
3 Вишак прихода и примања 10.024.194 0,09

71 Порези 5.481.255.000 51,72
711 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 4.518.255.000 42,63
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713 Порез на имовину  669.300.000 6,31
714 Порез на добра и услуге 148.700.000 1,40
716 Други порези 145.000.000 1,38
73 Донације и трансфери 645.606.715 6,09

731 Донације од иностраних држава 8.893.482 0,09
732 Донације од међународних организација 16.259.854 0,15
733 Трансфери од других нивоа власти 620.453.379 5,85
74 Други приходи 1.344.892.073 12,68

741 Приходи од имовине 260.871.000 2,46
742 Приходи од продаје добара и услуга 973.319.140 9,18
743 Новчане казне и одузета имовинска 

корист 50.000.000 0,47
744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 3.416.073 0,03
745 Мешовити и неодређени приходи 57.285.860 0,54
77 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 2.632.086 0,02
771 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода  1.132.086 0,01
772 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода буџета града из претходне 
године 1.500.000 0,01

81 Примања од продаје основних средстава 24.640.000 0,23
811 Примања од продаје непокретности     24.540.000 0,23
812 Примања од продаје покретне имовине 100.000 0,00
82 Примања од продаје залиха 13.575.000 0,14

821 Примања од продаје робних резерви 12.000.000 0,12
822 Примања од продаје залиха производње 60.000 0,00
823 Примања од продаје робе за даљу продају 1.515.000 0,02
84 Примања од продаје природне имовине 100.000 0,00

841 Примања од продаје земљишта 100.000 0,00
91 Примања од задуживања 3.076.274.932 29,02

911 Примања од домаћих задуживања 3.046.274.932 28,74
912 Примања од иностраног задуживања 

задуживања 30.000.000 0,28
92 Примања од продаје финансијске имовине 1.000.000 0,01

921 Примања од продаје домаће финансијске 
имовине 1.000.000 0,01

3 Вишак прихода и примања 10.024.194 0,09

7 Текући приходи 7.474.385.874 70,51

8 
Примања од продаје нефинансијске 
имовине 38.315.000 0,37
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9 
Примања од продаје финансијске 
имовине 3.077.274.932 29,03

УКУПНО (3+7+8+9) 10.600.000.000 100,00
 

Текући приходи састоје се од: 
 прихода од пореза у износу од 5.481.255.000 динара који у укупним буџетским 

приходима и примањима учествују са 51,72%, 
 донација и трансфера у износу од 645.606.715 динара са учешћем од 6,09%, 
 других прихода у износу од 1.344.892.073 динара са учешћем од 12,68% 

(приходи од продаје добара и услуга, приходи од имовине, новчане казне и 
одузета имовинска корист, мешовити и неодређени приходи), 

 меморандумских стави за рефундацију расхода из претходне године у износу 
од 2.632.086 динара које у укупним буџетским приходима и примањима 
учествују са 0,02%. 

 
  План прихода утврђен је на бази остварења прихода и пројекције остварења 
прихода до краја године. Приход од продаје добара или услуга од стране тржишних 
организација у корист нивоа градова планиран је на основу Плана прихода од наплате 
накнаде за уређење грађевинског земљишта, закупнине/цене за отуђење грађевинског 
земљишта у јавној својини за 2016. годину који је доставило  ЈП «Предузеће за изградњу 
града Крагујевца», допис број 05-2143 од 21.10.2016. године. Порез на зараде планиран је 
на основу прогнозе остварења и дописа Министарства финансија – Пореска управа, број 
049-47-03-07444/2016-I4А02 од 14.11.2016.године, о износу пореза на зараде (дела) који 
Граду припада по основу дуговања АД „Застава оружје“ на дан 31.10.2016. године. 
Пројекцију локалних јавних прихода (разрез) за 2016. годину доставила је Градска пореска 
управа  за јавне приходе које администрира: порез на имовину обвезника који води 
пословне књиге, порез на имовину обвезника који не води пословне књиге, локална 
комунална такса-фирмарина и накнада за коришћење грађевинског земљишта. 

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:  

 

     Опис Износ    % учешћа 

Изворни приходи 1.896.192.000 26,88
Уступљени приходи 4.733.475.000 67,08
Трансфери 426.320.000 6,04

Укупно 7.055.987.000 100,00
 

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 1.896.192.000 динара, и учествују са 26,88% у укупно планираним 
приходима и примањима.  

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 67,08% и износе 
4.733.475.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне 
самоуправе, које Република уступа јединици локалне самоуправе у складу са Законом. 
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Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према 
пребивалишту запосленог и јединици локалне самоуправе припада износ од 80% до краја 
2016. године.  

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што 
представља учешће од 6,04% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског 
трансфера планиран је у складу са Законом о буџету Републике Србије  за 2016. годину 
(«Службени гласник Републике Србије», број 103/15).  
 

Расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2016. годину утврђени су у укупном 
износу од 10.600.000.000 динара и то: 

- средства из буџета у износу од 7.055.987.000 динара; 
- средства из осталих извора у износу од 3.329 220.000 динара, 
- средства из сопствених извора у износу од 214.793.000 динара. 
У планираним расходима и издацима из буџета, текући расходи учествују са 63,07% 

и износе 6.685.753.618 динара, издаци за нефинансијску имовину са 25,04% и износе 
2.654.246.382 динара, док издаци за отплату главнице износе 1.260.000.000 динара, 
односно учествују са 11,89%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама: 

 
  Опис УКУПНО Структура 

1 2 3 4 
41 Расходи за запослене 1.402.460.023 13,23
42 Коришћење услуга и роба 2.570.572.314 24,25
44 Отплата камата и пратећи трош. задуживања 110.336.100 1,04
45 Субвенције 641.178.864 6,05
46 Донације, дотације и трансфери 1.032.531.319 9,74
47 Социјално осигурање и социјална заштита 79.801.000 0,75
48 Остали расходи 816.422.029 7,70
49 Средства резерве 32.451.969 0,31

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 6.685.753.618 63,07
51 Основна средства 2.145.501.382 20,24
52 Залихе 7.050.000 0,07
54 Природна имовина 501.695.000 4,73

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.654.246.382 25,04
61 Отплата главнице 1.260.000.000 11,89

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 1.260.000.000 11,89

  УКУПНО 10.600.000.000 100,00
 

У структури расхода и издатака, највеће учешће од текућих расхода имају расходи за 
коришћење услуга и роба од 24,25% 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 учествују са 
13,23%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним буџетским расходима и 
издацима са 9,74% и односе се највећим делом на основно и средње образовање и 
учешће субвенција 6,05%.  
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У оквиру капиталних инвестиција, планирана су улагања у основна средства од 
2.145.501.382 динара, што представља учешће од 20,24% у укупно планираним расходима 
и издацима. За природну имовину планиран је износ од 501.695.000 динара. Укупно 
планирани издаци за капиталне инвестиције износе 2.654.246.382 динара и у укупно 
планираном буџету града Крагујевца за 2016. годину учествују са 25,04%. 

Број запослених у 2016. години приказан је у следећој табели: 
 

Ред.бр. 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти 

Број 
запослених на 

неодређено 
време 

Број 
запослених на 

одређено 
време 

Укупан број 
запослених 

1 2 3 4 5(3+4) 

1 Органи и организације локалне власти 644 71 715
        Изабрана лица  8 8
        Постављена лица  16 10 26
        Запослени 628 53 681
2 Установе културе                                              229 35 264

3 

Остале установе из области јавних служби  
које се финансирају из буџета  (осим 
предшколских установа; навести назив: 
установа у области културе и сл.)                   
-  Градска туристичка организација                
- Центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању                                 
- Центар за развој услуга социјалне 
заштите "Кнегиња Љубица" 46 14 60

4 Месне заједнице    0

5 
Дирекције основане од стране локалне 
власти    0

6 

Укупно за све кориснике буџета на које 
се односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији  903 102 1.005

7 Предшколске установе 523 104 627

8 

Привредна друштва и други облици 
организовања чији је једини оснивач 
локална власт (индиректни корисници 
буџета-невести називе)  
-     ЈП "Предузеће за изградњу града 
Крагујевца"                                                        29 3 32

9 
Укупно за све кориснике буџета на које 
се ne односи Закон о одређивању 
максималног броја запослених у локалној 
администрацији  552 107 659

10 Укупно за све кориснике буџетa  1.455 209 1.664
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* Број запослених у месним заједницама садржан је под редним бројем 1 – Органи и 
организације локалне власти 

 
Планирана маса средстава за плате Одлуком о буџету града Крагујевца за 2016. 

годину («Службени лист града Крагујевца», број 42/15 и 24/16) и планирана маса 
средстава за плате Одлуком о II ребалансу  буџета града Крагујевца  за 2016. 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 2016. годину 

Маса средстава за плате 
планирана Ребалансом за 2016. 

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 587.790.000  599.331.000   

2 Установе културе 195.375.000 4.645.000 196.304.000 3.867.699

3 

Остале установе из области јавних 
служби (навести називе: на пр: 
установе у области културе и сл.)      
- Градска туристичка организација   
- Центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању                   
- Центар за развој услуга социјалне 
заштите "Кнегиња Љубица"               

59.166.000 6.346.000 46.223.000 7.054.400
4 Месне заједнице 

     

5 
Дирекције основане од стране 
локалне власти      

6 Предшколске установе 302.358.000 91.996.000 303.539.000 89.996.000

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"                                32.937.000 0 29.603.000   

         

9 
Укупно за све кориснике 
буџетских средстава  1.177.626.000 102.987.000 1.175.000.000 100.918.099

 
Индиректни корисници буџетских средстава планирали су средства за плате из 

других извора и то: 
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- Предшколска установа «Нада Наумовић» у износу од 51.424.000 динара: извор 07 
– 25.973.000 динара и извор 04 – 25.451.000 динара; 

- Предшколска установа «Ђурђевдан» у износу од 38.572.000 динара: извор 07 – 
20.000.000 динара и извор 04 – 18.572.000 динара; 

- Установе културе у износу од 3.867.699 динара: извор 07 – 585.899 динара и 
извор 04 – 3.281.800 динара; 

- Градска туристичка организација у износу од 302.000 динара: извор 04 – 302.000 
динара; 

- Центар за развој услуга социјалне заштите «Књегиња Љубица» у износу од 
6.752.400 динара (Центар „Кнегиња Љубица“ 954.000 динара, извор 04,Пројекат П1 – 
Породични сарадник у износу од 1.162.400 динара и Пројекат П2 – Пилотирање услуга за 
децу са сметњама у развоју у износу од 4.636.000 динара), извор 06. 

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 2016. години), као ни награде 
и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно 
нетранспарентне облике награда и бонуса. 

На економској класификацији 414 - Социјална давања запосленима планирана су 
средства од 3 % при чему је умањена планирана маса средстава за плате. 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ    

Ре
дн
и 
бр
ој 

Директни и 
индиректни 
корисници 
буџетских 
средстава 

локалне власти 

Број 
запослен

их на 
неодређ

ено  

Број 
запос
лених 

на 
одређ

ено  

Укуп
ан 

број 
запос
лених 

Маса средстава за плате планирана за 2015. годину на 
економским класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским 
класификацијама 411 и 412 

Извор 01  Извор 04 Извори 05-
08 

Изво
ри 

09-12 

Извори 13-
15 

Извор 01  Извор 04 Извори 05-08 Извори 09-
12 

Извори 
13-15 

1 2 3 4 
5(3+4

) 
6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 

Органи и 
организације 
локалне 
власти 628 87 715 588.090.575 

        

599.331.000 

        

      Изабрана 
лица   8 8                     
      Постављена 
лица    26 26                     

1 

      Запослени 628 53 681                     
Установе 
културе               229 35 264 201.160.000 3.440.967 778.652     196.304.000 3281800 585.899     
      Постављена 
лица      0                     

2 

      Запослени 229 35 264                     
Остале 
установе из 
области 
јавних служби 
које се 
финансирају 
из буџета 
(навести назив 
установе):            46 15 61 58.641.770 1.983.880 0 0 0 46.223.000 1.256.000 5.798.400 0 0 

3 

1.Градска 
туристичка 
организација 17 1 18 13.376.970 302.000       13.308.000 302000       
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      Постављена 
лица    1  1                     

      Запослени 17  17                     
2. Центар за 
развој услуга 
социјалне 
заштите 
"Кнегиња 
Љубица" 27 10 37 40.134.800 1.681.880       27.150.000 954000 5.798.400     
      Постављена 
лица      0                     

      Запослени 27 10 37                     
3.Центар за 
стручно 
усавршавање 
запослених у 
образовању 2 4 6 5.130.000         5.765.000         
      Постављена 
лица      0                     

      Запослени 2 4 6                     
Дирекције 
основане од 
стране 
локалне 
власти 29 3 32 48.517.000         29.603.000         
      Постављена 
лица      0                     

4 

      Запослени 29 3 32                     
Месне 
заједнице 0 0 0                     
     Изабрана 
лица      0                     

5 

      Запослени     0                     
Предшколске 
установе  523 104 627 307.490.000 36.264.000 35.551.000     303.539.000 44.023.000 45.973.000     

6 

Постављена 
лица     0                     
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Запослени 523 104 627                     
Нове установе 
и органи 
(навести назив 
установа и 
органа):                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. 0 0 0                     
      Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     
2. 0 0 0                     
      Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     

3. 0 0 0                     
      Постављена 
лица      0                     

      Запослени     0                     
4. 0 0 0                     
      Постављена 
лица      0                     

7 

      Запослени     0                     

8 

Укупно за све 
кориснике 
буџетa који се 
финансирају  
са економских 
класификација 
411 и 412 1.455 244 1.699 1.203.899.345 41.688.847 36.329.652 0 0 1.175.000.000 48.560.800 52.357.299 0 0 

 
      Изабрана 
лица   8 8                     

 
      Постављена 
лица    27 27                     

       Запослени 1.455 209 1.664                     

 



Прилог  2 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године 

Шифра корисника:           

       1 

            

     
355.852.529 0 0 0 193.852.529 162.000.000 0 0

             

          

                у дин 
(заокружено на 
000) 

Прио
ритет 

Назив капиталног пројекта 

Година 
почетка 
финанси

рања 
пројекта 

Година 
завршетка 
финансира

ња 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализов
ано 

закључн
о са 

31.12.201
4. године 

2015 
- 

план 

2015 - 
проце

на 
изврш

ења 

 2016  2017 
 

2018 
Након   
2018 

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

1  Изградња сервисне саобраћајнице 
у оквиру радне зоне "Сервис 2" 

2016  2016  36.735.311  0  0  0  36.735.311  0  0  0 

2 
Изградња колског и пешачког 
прилаза објекту „Визија“ – 
Велимира Стевановића 

2016  2016  6.717.218  0  0  0  6.717.218  0  0  0 

3  Обележавање бициклистичке 
траке 

2016  2016  1.200.000  0  0  0  1.200.000  0  0  0 

4  Израда вертикалне сигнализације 
на локалним и нек.путевима 

2016  2016  0  0  0  0  0  0  0  0 

5  Инвестиционо одржавање и 
изградња спортске инфраструктуре 

2016  2016  35.000.000  0  0  0  35.000.000  0  0  0 

6 
Израда пројеката и извођење 
радова на водоводним и 
канализационим мрежама 

2016  2016  62.500.000  0  0  0  52.500.000  10.000.000  0  0 

 12 



7 

Извођење радова на 
инвестиционом одржавању, 
санацији, адаптацији или 
реконструкцији пословне зграде 
Управе града 

2016  2016  10.000.000  0  0  0  10.000.000  0  0  0 

8  Реконструкција мокрих чворова у 
згради општине 

2016  2016  10.000.000  0  0  0  10.000.000  0  0  0 

9  Реконструкција објеката ПУ 
“Ђурђевдан” и “Нада Наумовић” 

2016  2016  10.000.000  0  0  0  10.000.000  0  0  0 

10  Капитално одржавање и изградња 
објеката основног образовања 

2016  2016  135.000.000  0  0  0  25.000.000  110.000.000  0  0 

11 
Израда пројекта и извођење 
радова на изградњи колских и 
пешачких стаза на гробљу Бозман 

2016  2016  6.700.000  0  0  0  6.700.000  0  0  0 

12 
Пројекат изградње објекта културе 
зграде легата Николе Коке 
Јанковић 

2016  2016  42.000.000  0  0  0  0  42.000.000  0  0 
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године  

Шифра ДБК:             

        
     

              

           193.852.529 162.000.000     

20         
 193.852.529 162.000.000    

                           у дин (заокружено на 000) 

Р.бр. Назив капиталног пројекта 

П
р

о
гр

ам
 

П
р

о
гр

ам
ск

а 
ак

ти
в

н
о

ст
/ 

П
р

о
је

ка
т 

К
о

н
то

 3
. н

и
в

о
 

К
о

н
то

 4
. н

и
в

о
 

И
з 

в
о

р
 

Реализова
но 

закључно 
са 

31.12.2014. 
године 

2015 - 
план 

2015 - 
проце

на 
реализ
ације 

 2016  2017  2018 
Након   
2018 

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

1 
Изградња сервисне саобраћајнице у 
оквиру радне зоне "Сервис 2"  7  0001  511  5112  1           36.735.311          

2 
Изградња колског и пешачког прилаза 
објекту „Визија“ – Велимира 
Стевановића 

7  0001  511  5112  1           6.717.218          

3  Обележавање бициклистичке траке  7  0001  511  5112  1           1.200.000          

4 
Израда вертикалне сигнализације на 
локалним и нек.путевима  7  0001  511  5112  1                      

5 
Инвестиционо одржавање и изградња 
спортске инфраструктуре  14  0003  511  5112  1           35.000.000          

6 
Израда пројеката и извођење радова 
на водоводним и канализационим 
мрежама 

2  0001  511  5112  1           52.500.000  10.000.000       

7 

Извођење радова на инвестиционом 
одржавању, санацији, адаптацији или 
реконструкцији пословне зграде 
Управе града 

15  0001  511  5113  1           10.000.000          

 14 
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8 
Реконструкција мокрих чворова у 
згради општине  15  0001  511  5113  1           10.000.000          

9 
Реконструкција објеката ПУ 
“Ђурђевдан” и “Нада Наумовић”  8  0001  511  5113  1           10.000.000          

10 
Капитално одржавање и изградња 
објеката основног образовања  9  0001  511  5113  1           25.000.000  110.000.000       

11 
Израда пројекта и извођење радова 
на изградњи колских и пешачких стаза 
на гробљу Бозман 

2  0011  511  5112  1           6.700.000          

12 
Пројекат изградње објекта културе 
зграде легата Николе Коке Јанковић  13  0001  511  5112  1              42.000.000       
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