
Нацрт 

На основу члана 43. став 1. 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.закони, 
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 
47/2018) и члана 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», 

број 25/2015-пречишћен текст), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана               
.2018. године, донела 

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 
Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2019. годину износе: 
 
I   Приходи и примања                                                      7.123.000.000 динара, 
II  Расходи и издаци                                                          7. 123.000.000 динара,  
III Разлика укупних прихода и примања                                                                           
и укупних расхода и издатака ( I-II )                                                    0 динара. 

Члан 2. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2019. годину, састоје се од: 

  БУЏЕТ 2019 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА  
И ИЗДАТАКА у динарима 

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине  6.845.500.000 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  6.799.767.000 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  45.733.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине  6.484.326.000 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  5.726.345.120 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  757.980.880 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 361.174.000 

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 361.174.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

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

Примања од задуживања  277.500.000 

Издаци за отплату главнице дуга  638.674.000 

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

Вишак прихода из претходне године 0 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  -361.174.000 
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УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ+ НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 0 

 

Члан 3. 
 

Средства буџетског суфицита, утврђеног у члану 2. ове Одлуке,  распоређују се за отплату главнице. 

Члан 4. 

Приходи и примања утврђују се у износу од 7.123.000.000 динара  и то: 
- средства из буџета у износу од 6.553.000.000  динара, 
- средства из осталих извора у износу од 565.570.000 динара и  
- средства из сопствених извора у износу од 4.430.000 динара. 

Члан 5. 

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у следећим износима: 

- текући приходи у износу од  6.799.767.000 динара, 
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 45.733.000 динара и  
- примања од продаје финансијске имовине у износу од 277.500.000 динара. 
 

у динарима 
 

 

 
 

 

 Опис 
Средства из 
буџета 

Средства 
из осталих 
извора 

Средства из 
сопствених 
извора 

Укупно 

 

1 2 3 4 5 6 

7 Текући приходи 6.507.267.000 288.070.000 4.430.000 6.799.767.000 

71 Порези 4.508.128.000   4.508.128.000 

711 
Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке 3.119.758.000   3.119.758.000 

711110 Порез на зараде 2.602.022.000     2.602.022.000 

711120 
Порез на приходе од 
самосталних делатности 225.697.000     225.697.000 

711140 Порез на приходе од имовине 6.186.000     6.186.000 

711190 Порез на друге приходе 285.853.000     285.853.000 

713 Порез на имовину 1.047.231.000     1.047.231.000 

713120 Порез на имовину 850.000.000     850.000.000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 15.712.000     15.712.000 

713420 Порез на капиталне трансакције 181.519.000     181.519.000 

714 Порез на добра и услуге 191.139.000     191.139.000 

714430 
Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 20.529.000     20.529.000 

714510 
Порези, таксе и накнаде на 
моторна возила 89.958.000     89.958.000 

714540 
Накнада за коришћење добара 
од општег интереса 6.411.000     6.411.000 

714550 
Концесионе накнаде и 
боравишна такса 6.692.000     6.692.000 

714560 Општинске и градске накнаде 67.549.000     67.549.000 

716 Други порези 150.000.000     150.000.000 

716110 Комунална такса на фирму 150.000.000     150.000.000 

73 
Донације,помоћи и 

трансфери 426.320.000 236.572.000   662.892.000 

731 
Донације од иностраних 
држава   21.593.000   21.593.000 

731140 
Текуће донације од иностраних 
држава у корист нивоа градова  18.893.000   445.213.000 

731240 
Капиталне донације од 
иностраних држава у корист   2.700.000   2.700.000 
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1 2 3 4 5 6 

нивоа градова 

732 
Донације и помоћи од 

међународних организација   41.903.380   41.903.380 

732140 
Текуће донације од 
међународних организација у 
корист нивоа градова   24.183.500   24.183.500 

732240 
Капиталне донације од 
међународних организација у 
корист нивоа градова   17.719.880   17.719.880 

733 
Трансфери од других нивоа 
власти 426.320.000 173.075.620   599.395.620 

733140 
Текући трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 
градова 426.320.000 82.215.620   508.535.620 

733240 
Капитални трансфери од других 
нивоа власти у корист нивоа 
градова   90.860.000   90.860.000 

74 Други приходи 1.571.129.000 51.498.000 4.430.000 1.627.057.000 

741 Приходи од имовине 274.507.000   274.507.000 

741510 
Накнада за коришћење 
природних добара  3.727.000     3.727.000 

741520 
Накнада за коришћење шумског 
и пољопривредног земљишта  610.000     610.000 

741530 
Накнада за коришћење 
простора и грађевинског 
земљишта 270.160.000     270.160.000 

741560 
Коришћење ваздухопловног 
простора, накнаде за воде 10.000     10.000 

742 
Приходи од продаје добара и 

услуга 1.095.479.000 38.245.000   1.133.724.000 

742120 

Приходи од продаје или закупа 
добара и услуга  од стране 
тржишних организација у корист 
нивоа Републике 130.000     130.000 

742140 

Приходи од продаје или закупа 
добара и услуга  од стране 
тржишних организација у корист 
нивоа градова 1.061.890.000     1.061.890.000 

742240 Таксе у корист нивоа градова 23.694.000     23.694.000 

742340 

Приходи буџета града од 
споредне продаје добара и 
услуга које врше државне 
нетржишне јединице 9.765.000     9.765.000 

742370 

Приходи индиректних корисника 
буџетских средстава који се 
остварују додатним 
активностима   38.245.000   38.245.000 

743 
Новчане казне и одузета 
имовинска корист 43.840.000   43.840.000 

743320 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа 
Републике 37.587.000     37.587.000 

743340 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа 
градова 4.703.000     4.703.000 

743350 
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа 
oпштина 1.500.000     1.500.000 

743920 
Остале новчане казне, пенали и 
приходи од одузете имовинске 
користи у корист нивоа 50.000     50.000 
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1 2 3 4 5 6 

Републике 

744 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица  393.000   393.000 

744140 
Текући добровољни трансфери 
од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова   393.000   393.000 

745 
Мешовити и неодређени 

приходи 157.303.000 12.860.000 4.430.000 174.593.000 

745140 
Мешовити и неодређени 
приходи у корист нивоа градова 157.303.000 12.860.000 4.430.000 174.593.000 

77 
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 1.690.000   1.690.000 

772 

Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из 
претходне године 1.690.000     1.690.000 

772110 
Mеморандумске ставке за 
рефундацију расхода буџета 
града из претходне године 1.690.000     1.690.000 

8 
Примања од продаје 
нефинансијске имовине 45.733.000   45.733.000 

81 
Примања од продаје 
основних средстава 35.460.000   35.460.000 

811 
Примања од продаје 

непокретности 35.460.000   35.460.000 

811140 
Примања од продаје 
непокретности у корист нивоа 
градова 35.460.000     35.460.000 

82 Примања од продаје залиха 10.273.000   10.273.000 

821 
Примања од продаје робних 
резерви 10.273.000   10.273.000 

821140 
Примања од продаје робних 
резерви у корист нивоа градова 10.273.000   10.273.000 

9 
Примања од задуживања и 

продаје финансијске имовине  277.500.000   277.500.000 

91 Примања од задуживања  277.500.000  277.500.000 

911 
Примања од домаћих 
задуживања  250.000.000  250.000.000 

911440 
Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи у 
корист нивоа градова   250.000.000   250.000.000 

912 
Примања од иностраног 
задуживања  27.500.000  27.500.000 

912340 
Примања од задуживања од 
мултилатералних институција у 
корист нивоа градова   27.500.000   27.500.000 

  УКУПНО: 6.553.000.000 565.570.000 4.430.000 7.123.000.000 

 

Члан 6. 

Расходи и издаци утврђују се у износу од 7.123.000.000 динара и то: 
- текући расходи у износу од 5.726.345.120 динара, 
- издаци за нефинансијску имовину у износу од 757.980.880 динара, 
- издаци за отплату главнице у износу од 638.674.000 динара. 
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Члан 7. 

Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима: 

у динарима 
 

 

 

 

  

  
Средства из 
буџета  

Средства из 
осталих 
извора 

Средства из 
сопствених 
извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 4 

41 Расходи за запослене 1.416.441.000 39.120.000 195.000 1.455.756.000 

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

1.144.951.000 31.932.000   
1.176.883.000 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

205.082.000 5.716.000   
210.798.000 

413 Накнаде у натури 4.872.000   50.000 4.922.000 

414 Социјална давања запосленима 11.295.000 1.470.000 60.000 12.825.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 41.171.000 2.000 85.000 41.258.000 

416 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

9.070.000     
9.070.000 

42 Коришћење услуга и роба 1.608.279.000 360.044.120 3.093.000 1.971.416.120 

421 Стални трошкови 427.269.000 4.376.000 921.000 432.566.000 

422 Трошкови путовања 7.962.000 8.565.000 210.000 16.737.000 

423 Услуге по уговору 381.747.000 183.121.620 418.000 565.286.620 

424 Специјализоване услуге 659.544.000 137.857.000 110.000 797.511.000 

425 Текуће поправке и одржавање  48.227.000 5.667.000 517.000 54.411.000 

426 Материјал 83.530.000 20.457.500 917.000 104.904.500 

44 
Отплата камата и пратећи 

трош. задуживања 165.411.000 70.000 30.000 165.511.000 

441 Отплата  домаћих камата 128.878.000     128.878.000 

442 Отплата страних камата 33.100.000     33.100.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 3.433.000 70.000 30.000 3.533.000 

45 Субвенције 887.785.000 27.500.000  915.285.000 

451 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама 887.785.000 27.500.000   915.285.000 

46 
Донације, дотације и 

трансфери 555.330.000 4.000  555.334.000 

462 
Дотације међународним 
организацијама 1.500.000     1.500.000 

463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

402.844.000 1.000   
402.845.000 

464 
Дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање 

31.500.000 3.000   
31.503.000 

465 Oстале  дотације и трансфери 119.486.000     119.486.000 

47 
Социјално осигурање и 

социјална заштита 52.650.000 21.000.000 865.000 74.515.000 

472 
Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 52.650.000 21.000.000 865.000 74.515.000 

48 Остали расходи 458.164.000 252.000 112.000 458.528.000 

481 
Дотације невладиним 
организацијама 

103.114.000     
103.114.000 

482 
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 

294.789.000 112.000 110.000 
295.011.000 

483 Новчане казне и пенали по 58.510.000 140.000 2.000 58.652.000 
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решењу судова 

484 

Накнада штете за повреде или 
штету насталу услед 
елементарних непогода или 
других природних узрока 501.000     501.000 

485 
Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 1.250.000     1.250.000 

49 Средства резерве 130.000.000   130.000.000 

499 Средства резерве 130.000.000     130.000.000 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 5.274.060.000 447.990.120 4.295.000 5.726.345.120 

51 Основна средства 490.006.000 117.579.880 135.000 607.720.880 

511 Зграде и грађевински објекти 367.101.000 108.760.000   475.861.000 

512 Машине и опрема 56.305.000 8.689.880 135.000 65.129.880 

513 Остале некретнине и опреме 100.000     100.000 

515 Нематеријална имовина 66.500.000 130.000   66.630.000 

52 Залихе 260.000   260.000 

521 Робне резерве 10.000   10.000 

523 Залихе робе за даљу продају 250.000   250.000 

54 Природна имовина 150.000.000   150.000.000 

541 Земљиште 150.000.000     150.000.000 

5 

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 640.266.000 117.579.880 135.000 757.980.880 

61 Отплата главнице 638.674.000   638.674.000 

611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 554.421.000   554.421.000 

612 
Отплата главнице страним 
кредиторима 84.253.000   84.253.000 

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ 638.674.000   638.674.000 

  УКУПНО 6.553.000.000 565.570.000 4.430.000 7.123.000.000 
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Члан 8. 

Расходи и издаци, према функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима: 
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Члан 9. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. 2020. и 2021. годину  исказују се у 
следећем прегледу: 

Износ у динарима Ек. 
клас. 

Редни 
број 

Опис 
2019. 2020. 2021. 

    КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511  Зграде и грађевински објекти       

  1. Пројектовање       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 91.600.000 динара       

    Извори финансирања:      

    Приходи из буџета 88.000.000    

  Трансфери од другог нивоа власти 3.600.000   

  2. Реконструкција обданишта ‘’Бамби”       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 40.000.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 40.000.000    

  3. 

Изградња и капитално одржавање објеката 
основног образовања       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 58.500.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 58.500.000    

  4. Лифт Хала Језеро       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 1.400.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 1.400.000   

  5. Изградња портирнице Војне болнице       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 5.000.000   

  6. Капитално одржавање улица и мостова       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 132.000.000 динара       

    Извори финансирања:      

    Приходи из буџета 56.000.000   

  Трансфери од другог нивоа власти 76.000.000   

  7. Пројекат реконструкције фонтане       
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    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 5.000.000   

  8. 

Реконструкција стаза, мобилијара и 

озелењавање паркова       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 5.000.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 5.000.000   

  9. Изградња јавне расвете       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 2.000.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 2.000.000   

  10. 

Изградња водоводне и канализационе 
мреже       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта: 33.000.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 33.000.000   

  11. Изградња бунара на сеоском подручју       

    Година почетка финансирања пројекта:2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2021       

    Укупна вредност пројекта: 79.690.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 24.690.000 30.000.000 25.000.000 

    УКУПНО 398.190.000 30.000.000 25.000.000 

 

 

II ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 10. 

Расходи и издаци за 2019. годину утврђени у члану 6. распоређују се по корисницима 
буџетских средстава и то: 
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Члан 11. 

Расходи и издаци за 2019. годину утврђени у члану 10. распоређују се по програмској 
структури: 
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 12. 

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник и одговоран је за законито и наменско 
коришћење средстава распоређених овом Одлуком.  

Члан 13. 

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за 
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за 
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора 
прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.  

 
Члан 14. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по 
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.  
Градско веће извештај  из става 1. овог члана усваја и доставља Скупштини.  

Члан 15. 

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

Члан 16. 

Изузетно, у случају да буџету Града други ниво власти својим актом определи 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 Oдлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог 
акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  
 

Члан 17. 

Јавна предузећа, установе 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 текућу и претходне  године уплате у буџет града Крагујевца. 
Динамика и висина уплате средстава  из става 1. овог члана утврђују се одлуком Градског 
већа.  
Градско веће може да одобри мањи износ као обавезу по основу уплате добити односно 
вишка прихода над расходима, уколико субјекат искаже да су му та средства неопходна ради 
очувања ликвидности пословања или финансирања инвестиција.  
 

Члан 18. 

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 19. 
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Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, 
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора 
Града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.  

Члан 20. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске 
планове за 2019. годину ускладе са Одлуком о буџету и доставе органу управе  надлежном 
за финансије.  

Члан 21. 

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 
одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену овом  Одлуком. Обавезе преузете 
у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 
2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на 
терет одобрених апропријација овом Одлуком.  
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом 
Владе предвиђен другачији метод.  

                                                                        Члан 22. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из средстава 
буџета  и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка прво врши из 
прихода из тих других извора.  
  

Члан 23. 

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 додатне приходе и приливе из других извора 
финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет 
општих прихода буџета. 
 

Члан 24. 
 
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. 
Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова, које се односе на директне кориснике, 
извршаваће се на основу правоснажних и извршних судских одлука које тим корисницима 
достави Правобранилаштво града Крагујевца. 

Члан 25. 

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. 



 46 

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је 
вредност дефинисана Законом о јавним набавкама. 

Члан 26. 

Трансфере према индиректним корисницима могу вршити Градска управа за привреду, 
Градска управа за ванпривредне делатности, Градска управа за здравствену и социјалну 
заштиту и Градска управа за опште и заједничке послове. Преноси средстава са буџетског 
рачуна једног индирекног корисника на буџетски рачун другог индиректног корисника не могу 
се вршити. 

Члан 27. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине 
расхода и издатака које за тромесечни период одреди орган управе надлежан за финансије 
(у даљем тексту: квота). 
Приликом одређивања квота за директне кориснике буџетских средстава орган управе 
надлежан за финансије има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског 
корисника, план извршења буџета за директног буџетског корисника и ликвидне могућности 
буџета.  

Члан 28. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се 
на основу њиховог захтева за плаћање у складу са ликвидним могућностима буџета. 
Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за 
плаћање.  

 

Члан 29. 

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 органа управе надлежног за 
финансије, 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. 
Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из 
осталих извора апропријације могу мењати без ограничења. 
Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
Градоначелник. 
Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.  

Члан 30. 

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, Градско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, 
пренесе 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 о 
буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве. Решење о 
преносу апропријације у  текућу буџетску резерву и распоређивању из текуће буџетске 
резерве, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Градоначелник. 
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Члан 31. 

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 
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. 
На основу одлуке Градског већа којом се опредељује коришћење средстава на терет текуће 
буџетске резерве решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси  Градоначелник.  

Члан 32. 

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. 
На основу одлуке Градског већа којом се опредељује коришћење средстава на терет сталне 
буџетске резерве по извештају комисије за утврђивање штете, решење о коришћењу сталне 
буџетске резерве доноси  Градоначелник.  

 
Члан 33. 

Директни корисници буџетских средстава предлажу и одговорни су за реализацију програма 
из области за које су надлежни. 
Програме из претходног става доноси Градско веће. 

Члан 34. 

Директни корисници буџетских средстава дужни су, да приликом обраћања Градском већу за 
добијање сагласности за покретање поступка јавне набавке и закључивање уговора, доставе 
позицију из својих финансијских планова са које ће се вршити плаћање, као и износе 
расположивих апропријација.  

Члан 35. 

Град Крагујевац се може задуживати у складу са чланом 35. и 36. Закона о јавном дугу. 
Одлуку о дугорочном и краткорочном задуживању Града доноси Скупштина града Крагујевца, 
по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.  

Члан 36. 

Индиректни корисници буџетских средстава града Крагујевца вратиће на рачун  - Извршење 
буџета града Крагујевца до 31. децембра 2018. године средства која су им пренета у  складу 
са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину а нису утрошена.  

Члан 37. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и 
пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за финансије, исказује 
се број  запослених за које су обезбеђена средства у буџету и то: на неодређено 1.297 
запослених и на одређено време 305 запослених. 

 Члан 38. 
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Ову Одлуку објавити у «Службеном листу града Крагујевца» и доставити Министарству 
финансија. 

Члан 39. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града 
Крагујевца», а примењиваће се од 1. јануара 2019. године. 
 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
    Број:  
у Крагујевцу, дана        .12.2018. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Мирослав Петрашиновић 
 

 

 


