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КРАГУЈЕВАЦ 

20. ДЕЦЕМБАР 2016. 

ГОДИНА XXVI 

БРОЈ  42 

 

 

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 и 103/2015), члана 

32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник РС», број 129/2007 и 

83/2014 – др. закон) и члана 22. тачка 2. Статута 

града Крагујевца («Службени лист града 

Крагујевца», број 25/2015-пречишћен текст), 

Скупштина града Крагујевца је на седници 

одржаној дана 20.12 .2016. године, донела 

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА 

КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

Планирани приходи и примања и расходи и 

издаци буџета града Крагујевца за 2017. годину 

износе: 

 

I   Приходи и примања                                                      

7.800.000.000 динара, 

II  Расходи и издаци                                                          

7.800.000.000  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 2017. годину, састоје се од: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине  7.500.000.000 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  7.461.933.000 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  38.067.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине  7.793.000.000 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  6.567.938.000 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.225.062.000 

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -293.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)   

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227, 9228)  

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -293.000.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

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

Примања од задуживања  300.000.000 

Издаци за отплату главнице дуга  7.000.000 

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

Вишак прихода из претходне године   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  293.000.000 

 

Члан 3. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, утврђеног у члану 2. ове Одлуке,  и средства за 

отплату главнице, обезбедиће се из примања од задуживања. 

Члан 4. 

Приходи и примања утврђују се у износу од 7.800.000.000 динара  и то: 

- средства из буџета у износу од 6.850.000.000  динара, 

- средства из осталих извора у износу од 840.191.000 динара и  

- средства из сопствених извора у износу од 109.809.000 динара. 

Члан 5. 

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

- текући приходи у износу од  7.461.933.000динара, 

- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 38.067.000 динара и  

- примања од продаје финансијске имовине у износу од 300.000.000 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 6.814.997.000 540.131.000 106.805.000 7.461.933.000 

71 Порези 4.383.788.000     4.383.788.000 

711 Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 
3.372.002.000     3.372.002.000 

711110 Порез на зараде 2.966.654.000     2.966.654.000 

711120 
Порез на приходе од самосталних 

делатности 158.574.000     158.574.000 

711140 Порез на приходе од имовине 5.671.000     5.671.000 

711190 Порез на друге приходе 241.103.000     241.103.000 

713 Порез на имовину 696.320.000     696.320.000 
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713120 Порез на имовину 570.300.000     570.300.000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 6.276.000     6.276.000 

713420 Порез на капиталне трансакције 119.744.000     119.744.000 

714 Порез на добра и услуге 165.466.000     165.466.000 

714430 
Комунална такса за коришћење рекламних 

паноа 9.937.000     9.937.000 

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 80.019.000     80.019.000 

714540 Накнада за коришћење добара од општег 

интереса 7.832.000     7.832.000 

714550 Боравишна такса 4.080.000     4.080.000 

714560 Општинске и градске накнаде 63.598.000     63.598.000 

716 Други порези 150.000.000     150.000.000 

716110 Комунална такса на фирму 150.000.000     150.000.000 

73 Донације и трансфери 426.320.000 519.334.000   945.654.000 

731 Донације од иностраних држава   10.194.000   10.194.000 

731140 
Текуће донације од иностраних држава у 

корист нивоа градова   10.192.000   10.192.000 

731240 
Капиталне донације од иностраних држава 

у корист нивоа градова   2.000   2.000 

732 Донације од међународних организација   5.928.000   5.928.000 

732140 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа градова   5.928.000   5.928.000 

733 Трансфери од других нивоа власти 426.320.000 503.212.000   929.532.000 

733140 Текући трансфери од других нивоа власти у 

корист нивоа градова 426.320.000 146.615.000   572.935.000 

733240 Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа градова   356.597.000   356.597.000 

74 Други приходи 1.996.889.000 20.797.000 106.805.000 2.124.491.000 

741 Приходи од имовине 224.114.000  9.200.000 233.314.000 

741140 Камате на средства консолидованог рачуна 

трезора града 2.700.000     2.700.000 

741510 Накнада за коришћење природних добара  3.661.000     3.661.000 

741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта  720.000     720.000 

741530 Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 217.033.000   9.200.000 226.233.000 

742 Приходи од продаје добара и услуга 1.680.955.000 6.860.000 82.946.000 1.770.761.000 

742140 

Приходи од продаје добара или услуга  од 

стране тржишних организација у корист 

нивоа градова 1.655.903.000   71.603.000 1.727.506.000 

742240 Таксе у корист нивоа градова 15.661.000     15.661.000 

742250 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 500.000     500.000 

742340 
Приходи буџета града од споредне продаје 

добара и услуга које врше државне 

нетржишне јединице 8.891.000   5.887.000 14.778.000 

742370 
Приходи индиректних корисника 

буџетских средстава који се остварују 

додатним активностима   6.860.000 5.456.000 12.316.000 

743 
Новчане казне и одузета имовинска 

корист 42.469.000   42.469.000 

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа Републике 33.472.000     33.472.000 

743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа градова 8.997.000     8.997.000 

744 
Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
  1.786.000  1.786.000 
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744140 

Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

градова   1.786.000   1.786.000 

745 Мешовити и неодређени приходи 49.351.000 12.151.000 14.659.000 76.161.000 

745140 Мешовити и неодређени приходи у корист 

нивоа градова 49.351.000 12.151.000 14.659.000 76.161.000 

77 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 
8.000.000     8.000.000 

772 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 8.000.000     8.000.000 

772110 Mеморандумске ставке за рефундацију 

расхода буџета града из претходне године 8.000.000     8.000.000 

8 
Примања од продаје нефинансијске 

имовине 35.003.000 60.000 3.004.000 38.067.000 

81 Примања од продаје основних средстава 
22.903.000   45.000 22.948.000 

811 Примања од продаје непокретности 22.803.000   45.000 22.848.000 

811140 Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа градова 22.803.000   45.000 22.848.000 

812 Примања од продаје покретне имовине 100.000   100.000 

812140 Примања од продаје покретних ствари у 

корист нивоа градова 100.000     100.000 

82 Примања од продаје залиха 12.000.000 60.000 2.959.000 15.019.000 

821 Примања од продаје робних резерви 12.000.000    12.000.000 

821140 Примања од продаје робних резерви у 

корист нивоа градова 12.000.000     12.000.000 

822 Примања од продаје залиха производње   60.000   60.000 

822140 Примања од продаје залиха производње у 

корист нивоа градова   60.000   60.000 

823 
Примања од продаје робе за даљу продају 

    2.959.000 2.959.000 

823140 Примања од продаје робе за даљу продају у 

корист нивоа градова     2.959.000 2.959.000 

84 Примања од продаје природне имовине 100.000     100.000 

841 Примања од продаје земљишта  100.000     100.000 

841140 Примања од продаје земљишта у корист 

нивоа градова 100.000     100.000 

9 Примања од задуживања и продаје 

финансијске имовине  300.000.000   300.000.000 

91 Примања од задуживања   300.000.000   300.000.000 

912 
Примања од иностраног задуживања   300.000.000   300.000.000 

912340 

Примања од задуживања од 

мултилатералних институција у корист 

нивоа градова   300.000.000   300.000.000 

  УКУПНО: 6.850.000.000 840.191.000 109.809.000 7.800.000.000 

Члан 6. 

Расходи и издаци утврђују се у износу од 7.800.000.000 динара и то: 

- текући расходи у износу од 6.567.938.000 динара, 

- издаци за нефинансијску имовину у износу од 1.225.062.000 динара, 

- издаци за отплату главнице у износу од 7.000.000 динара. 

 

Члан 7. 

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

 

   
Средства из 

буџета  

Средства из 

осталих извора 

Средства из 

сопствених 

извора 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

41 Расходи за запослене 1.406.343.000 38.765.000 32.004.000 1.477.112.000 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.101.173.000 30.995.000 17.557.000 1.149.725.000 

412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
204.330.000 5.549.000 8.351.000 

218.230.000 

413 Накнаде у натури 3.160.000 21.000 379.000 3.560.000 

414 Социјална давања запосленима 24.176.000 2.200.000 1.409.000 27.785.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 48.393.000   3.872.000 52.265.000 

416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
25.111.000   436.000 

25.547.000 

42 Коришћење услуга и роба 2.218.372.000 101.788.000 63.208.000 2.383.368.000 

421 Стални трошкови 702.301.000 3.491.200 14.108.000 719.900.200 

422 Трошкови путовања 12.276.000 6.980.000 8.320.000 27.576.000 

423 Услуге по уговору 595.942.000 29.281.000 23.218.000 648.441.000 

424 Специјализоване услуге 735.840.000 38.651.000 7.553.000 782.044.000 

425 Текуће поправке и одржавање  49.893.000 8.912.000 3.249.000 62.054.000 

426 Материјал 122.120.000 14.472.800 6.760.000 143.352.800 

44 
Отплата камата и пратећи трош. 

задуживања 173.087.000 126.000 120.000 173.333.000 

441 Отплата  домаћих камата 140.000.000 53.000 64.000 140.117.000 

442 Отплата страних камата 26.700.000     26.700.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 6.387.000 73.000 56.000 6.516.000 

45 Субвенције 752.400.000 300.000.000  1.052.400.000 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 751.400.000 300.000.000  1.051.400.000 

454 Субвенције приватним предузећима 1.000.000   1.000.000 

46 Донације, дотације и трансфери 819.389.000 38.000 2.568.000 821.995.000 

463 Трансфери осталим нивоима власти 654.750.000 1.000  654.751.000 

464 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
42.500.000 3.000  

42.503.000 

465 Oстале текуће дотације и трансфери 122.139.000 34.000 2.568.000 124.741.000 

47 
Социјално осигурање и социјална 

заштита 58.662.000 21.189.000 415.000 80.266.000 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 58.662.000 21.189.000 415.000 80.266.000 

48 Остали расходи 510.097.000 980.000 3.387.000 514.464.000 

481 
Дотације невладиним 

организацијама 
133.425.000 510.000 30.000 

133.965.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне  258.389.000 120.000 2.283.000 260.792.000 

483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 106.388.000 350.000 1.064.000 107.802.000 

484 

Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних 

непогода или других природних 

узрока 1.002.000   1.002.000 

485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 10.893.000  10.000 10.903.000 

49 Средства резерве 65.000.000   65.000.000 

499 Средства резерве 65.000.000   65.000.000 
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4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 6.003.350.000 462.886.000 101.702.000 6.567.938.000 

51 Основна средства 652.550.000 377.305.000 7.397.000 1.037.252.000 

511 Зграде и грађевински објекти 555.301.000 353.442.000   908.743.000 

512 Машине и опрема 44.749.000 21.828.000 7.167.000 73.744.000 

515 Нематеријална имовина 52.500.000 2.035.000 230.000 54.765.000 

52 Залихе 100.000   710.000 810.000 

521 Робне резерве 100.000   100.000 

523 Залихе робе за даљу продају   710.000 710.000 

54 Природна имовина 187.000.000   187.000.000 

541 Земљиште 187.000.000   187.000.000 

5 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 839.650.000 377.305.000 8.107.000 1.225.062.000 

61 Отплата главнице 7.000.000   7.000.000 

611 
Отплата главнице домаћим 

кредиторима 7.000.000   7.000.000 

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ 7.000.000   7.000.000 

 УКУПНО 6.850.000.000 840.191.000 109.809.000 7.800.000.000 

 

 

Члан 8. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017. 2018. и 2019. годину  исказују се у следећем 

прегледу: 

Ек. 

клас. 

Редни 

Број 
Опис 

Износ у динарима 

2017. 2018. 2019. 

1 2 3 4 5 6 

    КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ       

511  Зграде и грађевински објекти       

  1. Пројектовање       

    Година почетка финансирања пројекта:2017       

    Година завршетка финансирања пројекта:2017       

    Укупна вредност пројекта: 64.000.000 динара       

    Извори финансирања:       

    Приходи из буџета 50.000.000 14.000.000   

  
2. 

Реконструкција мокрих чворова у згради Управе 

града       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 10.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 10.000.000   

  
3. 

Реконструкција објеката ПУ “Нада Наумовић” и ПУ 

“Ђурђевдан”       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 22.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 22.000.000    

  
4. 

Изградња и капитално одржавање објеката основног 

образовања       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 25.000.000 динара       
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   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 25.000.000    

  5. Изградња легата Николе Коке Јанковић       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 42.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 42.000.000   

  6. Реконструкција музеја       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 11.500.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 11.500.000   

  7. Изградња стаза на гробљу Бозман       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 10.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 10.000.000   

  8. Реконструкција паркова и фонтана       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 2.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 2.000.000   

  9. Изградња водоводне и канализационе мреже       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 20.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 20.000.000   

  
10. 

Легализација и извођење радова на постојећим 

бунарима на сеоском подручју       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2018       

   Укупна вредност пројекта: 97.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 50.000.000 47.000.000  

  
11. 

Постављање траве на градском стадиону “Чика 

Дача“       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 10.100.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 10.100.000   

  12. Реконструкција спортских објеката       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 33.900.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 33.900.000    

  13. Набавка мета       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       
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   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 7.000.000 динара       

   Извори финансирања:       

   Приходи из буџета 7.000.000   

  14. Реконструкција и уређење фасада       

   Година почетка финансирања пројекта:2017       

   Година завршетка финансирања пројекта:2017       

   Укупна вредност пројекта: 250.000.000 динара       

   Извори финансирања: 07  250.000.000     

   Приходи из буџета    

  15. Набавка зграда и грађевинских објеката       

   Година почетка финансирања пројекта:2017    

   Година завршетка финансирања пројекта:2017    

   Укупна вредност пројекта: 75.000.000 динара    

  Извори финансирања:     

  Приходи из буџета 75.000.000   

 16. Експропријација земљишта    

  Година почетка финансирања пројекта:2017    

  Година завршетка финансирања пројекта:2017    

  Укупна вредност пројекта: 100.000.000 динара    

  Извори финансирања:     

  Приходи из буџета 100.000.000   

 17. Набавка земљишта „Ракаљ“    

  Година почетка финансирања пројекта:2016    

  Година завршетка финансирања пројекта:2017    

  Укупна вредност пројекта: 37.000.000 динара    

  Извори финансирања:     

  Приходи из буџета 37.000.000   

 18. ЕБРД - Земљиште    

  Година почетка финансирања пројекта:2017    

  Година завршетка финансирања пројекта:2017    

  Укупна вредност пројекта: 50.000.000 динара    

  Извори финансирања:     

  Приходи из буџета 50.000.000   

      

    УКУПНО 805.500.000 61.000.000  
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Члан 10. 

Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима, 

програмским активностима, циљевима  и индикаторима: 

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Средства из 

сопствених 

извора 

Укупно  

1101   
ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
64.000.000   64.000.000 

 

0001 Просторно и урбанистичко 

планирање 
64.000.000   64.000.000 

1102   
ПРОГРАМ 2  КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
871.535.000 306.875.000  1.178.410.000 

  
0001 Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
325.500.000   325.500.000 

  

0002 Одржавање јавних зелених 

површина 137.000.000   137.000.000 

  

0003 Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене 90.000.000 300.000.000  390.000.000 

  0004 ЗОО хигијена 6.200.000   6.200.000 

  0005 

Уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца 20.400.000   20.400.000 

  0006 

Одржавање гробаља и погребне 

услуге 135.650.000 5.375.000  141.025.000 

  0008 

Управљање и снабдевање водом за 

пиће 119.400.000   119.400.000 

  0009 Остале комуналне услуге 37.385.000   37.385.000 

  П-1 Капела на гробљу  1.500.000  1.500.000 

1501   
 ПРОГРАМ 3  ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
245.797.000 21.451.000  267.248.000 

  0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 212.603.000 607.000  213.210.000 

  0002 

Мере активне политике 

запошљавања 3.000.000   3.000.000 

  0003 

Подцтицаји за развој 

предузетништва 13.000.000   13.000.000 

  

П-1 Изградња отвореног спортског 

терена у Великом парку у 

Крагујевцу 17.040.000 1.779.000  18.819.000 

  

П-2 Формирање омладинског клуба у 

Крагујевца 154.000 1.064.000  1.218.000 

  П-3 Градови у фокусу  18.001.000  18.001.000 

  

П-4 Израда Маркетинг плана  за 

повећање медијске видљивости 

града за пословање и инвестиције         

  

П-5 Креирање и израда маркетинг 

садржаја         

1502   ПРОГРАМ 4  РАЗВОЈ ТУРИЗМА 24.302.000 7.400.000 5.158.000 36.860.000 

  0001 Управљање развојем туризма 19.239.000 200.000 651.000 20.090.000 

  0002 Промоција туристичке понуде 5.063.000 7.200.000 4.507.000 16.770.000 

0101   

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 24.040.000   24.040.000 

  

0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној 

заједници 12.040.000   12.040.000 

  0002 Мере подршке руралном развоју 12.000.000   12.000.000 

0401   

ПРОГРАМ 6  ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 151.188.000 15.000.000  166.188.000 

  
0001 

Управљање заштитом животне 

средине 131.942.000   131.942.000 

  

П-4 Замена котла и столарије у основној 

школи у Чумићу 5.000.000   5.000.000 

  

П-5 Набавка мерно-регулационих сетова 

за 5 школа 2.700.000   2.700.000 
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П-6 Набавка опреме за компензацију 

реактивне енергије 500.000   500.000 

  

П-7 Израда софтвера за праћење 

перформанси ЈКП 600.000   600.000 

  

П-8 Подизање свести о енергетској 

ефикасности 400.000   400.000 

  

П-9 Израда Програма енергетске 

ефикасности града Крагујевца за 

период 2017-2020 године 2.600.000   2.600.000 

  

П-10 Пројекат унапређења енергетске 

ефикасности у ОШ "Станислав 

Сремчевић" 7.446.000 15.000.000  22.446.000 

0701   

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  753.700.000   753.700.000 

  0001 Управљање саобраћајем 300.000   300.000 

  0002 

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 514.800.000   514.800.000 

  0004 

Јавни градски и приградски превоз 

путника 238.600.000   238.600.000 

2001   
ПРОГРАМ 8  ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 696.102.000 71.477.000  767.579.000 

  
0001 

Функционисање предшколских 

установа 576.102.000 71.477.000  647.579.000 

  

П-1 Суфинансирање дела трошкова 

боравка деце у предшколским 

установама чији је оснивач друго 

правно или физичко лице 120.000.000   120.000.000 

2002   
ПРОГРАМ 9  ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 420.545.000   420.545.000 

  0001 Функционисање основних школа 420.545.000   420.545.000 

2003   
ПРОГРАМ 10  СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 190.927.000   190.927.000 

  0001 Функционисање средњих школа 190.927.000   190.927.000 

0901   
ПРОГРАМ 11  СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 320.318.000 24.194.000 5.261.000 349.773.000 

  0001 Социјалне помоћи 71.680.000 20.667.000 10.000 92.357.000 

  

0002 Прихватилишта и друге врсте 

смештаја 59.021.000 602.000 1.903.000 61.526.000 

  

0003 Подршка социо-хуманинтарним 

организацијама 22.167.000  1.000.000 23.167.000 

  0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 1.899.000   1.899.000 

  0005 

Подршка реализацији програма 

Црвеног крста 39.344.000   39.344.000 

  0006 Подршка деци и породица са децом 29.300.000   29.300.000 

  0008 

Подршка старим лицима и / или 

особама са инвалидитетом 96.907.000  2.348.000 99.255.000 

  
П-1 Пилотирање услуга за децу са 

сметњама у развоју  2.925.000  2.925.000 

1801   
ПРОГРАМ 12  ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 62.100.000 3.000  62.103.000 

  
0001 

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 46.100.000 3.000  46.103.000 

  0002 Мртвозорство 2.500.000   2.500.000 

  

0003 Спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 3.500.000   3.500.000 

  П-1 Суфинансирање вантелесне оплодње 10.000.000   10.000.000 

1201 
  

ПРОГРАМ 13  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 429.710.000 132.385.000 50.558.000 612.653.000 

  
0001 

Функционисање локалних установа 

културе 323.059.000 132.385.000 50.558.000 506.002.000 

  

0002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 33.151.000   33.151.000 

  

0003 Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

наслеђа 53.500.000   53.500.000 
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0004 

Оставаривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 20.000.000   20.000.000 

1301 
  

ПРОГРАМ 14  РАЗВОЈ СПОРТА 

И ОМЛАДИНЕ 372.843.000  44.942.000 417.785.000 

  

0001 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењеима и 

савезима 138.001.000   138.001.000 

  

0003 Одржавање спортске 

инфраструктуре 51.000.000   51.000.000 

  
0004 

Функционисање локалних спортских 

установа 181.417.000  44.942.000 226.359.000 

  0005 Спровођење омладинске политике 2.425.000   2.425.000 

0602 
  

ПРОГРАМ 15  ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2.222.893.000 261.406.000 3.890.000 2.488.189.000 

  

0001 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 1.809.505.000 256.130.000 3.890.000 2.069.525.000 

  0002 Функционисање месних заједница 49.542.000 5.276.000  54.818.000 

  0003 Сервисирање јавног дуга 177.200.000   177.200.000 

  0004 

Општинско / градско 

правобранилаштво 11.586.000   11.586.000 

  0005 Омбудсман 10.210.000   10.210.000 

  0007 

Фукционисање националних савета 

националних мањина 3.000.000   3.000.000 

  0009 Текућа буџетска резерва 50.000.000   50.000.000 

  0010 Стална буџетска резерва 15.000.000   15.000.000 

  0011 Робне резерве 3.100.000   3.100.000 

  П-1 Куповина земљишта за улице 87.000.000   93.750.000 

  П-1 Манифестације од значаја за Град 6.750.000       

    УКУПНО 6.850.000.000 840.191.000 109.809.000 7.800.000.000 
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НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ/ЦИЉ/ИНДИКАТОР 

Средства из 

буџета 

Средства 

из осталих 

извора 

Средства 

из 

сопствених 

извора 04 

Укупно  

1101 
ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
64.000.000   64.000.000 

Циљ 
Просторни развој у складу са 

плановима 
      

Индикатор Број урађених пројеката       

0001 Просторно и урбанистичко 

планирање 
64.000.000   64.000.000 

1102 
ПРОГРАМ 2  КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
871.535.000 306.875.000  1.178.410.000 

Циљ 
Адекватно управљање јавним 

осветљењем 
        

Индикатор 

Укупан број интервенција по поднетим 

иницијативама грађана за замену 

светиљки кад престану да раде 
        

Циљ 
Адекватно управљање јавним 

осветљењем 
        

Индикатор 
Укупан број новоизграђених стубова 

јавне расвете 
        

0001 Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
325.500.000   325.500.000 

Циљ 

Максимална могућа покривеност 

насеља и територије услугама 

уређења и одржавања зеленила 

        

Индикатор 

Број м2 јавних зелених површина на 

којима се уређује и одржава Зеленило у 

односу на број м2 зелених површина 
        

Циљ 

Максимална могућа покривеност 

услугама уређења и одржавања 

зеленила 

        

Индикатор 

Број метара квадратних јавних зелених 

површина које уређује Зеленило у односу 

на укупан број метара квадратних 

површина 

        

0002 Одржавање јавних зелених 

површина 
137.000.000   137.000.000 

Циљ 

Максимална могућа покривеност 

насеља и територије услугама  

одржавања чистоће јавних површина 

      

Индикатор 

Степен покривености територије 

услугама одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број улица које се 

чисте у односу на укупан број улица у 

граду) 

        

0003 Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене 
90.000.000 300.000.000  390.000.000 

Циљ Зоохигијена         

Индикатор 
Висина накнаде штете за уједе паса и 

мачака луталица 
        

0004 Унапређење заштите од заразних и 

других болести које преносе 

животиње 

6.200.000   6.200.000 

Циљ 

Адекватан квалитет пружених услуга 

уређивања, одржавања и коришћења 

пијаца 

        

Индикатор 

Број опремљених пијачних места у 

оносу на укупан број пијачних места 

предвиђених у складу са градском 
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одлуком 

0005 Уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца 20.400.000   20400000 

Циљ 

Адекватан квалитет пружених услуга 

одржавања гробаља и погребних 

услуга 

        

Индикатор 

Број интервенција у односу на укупан 

број поднетих иницијатива грађана за 

чишћење и одржавање гробаља 
        

Циљ 
Адекватан квалитет пружених услуга 

одржавања гробаља и погребних 

услуга 

        

Индикатор 

Број интервенција у односу на укупан 

број поднетих иницијатива грађана за 

чишћење и одржавање гробаља 
        

Циљ 
Адекватан квалитет пружених 

погребних услуга 
        

Индикатор 
Број метара квадратних 

новоизграђених стаза 
        

Циљ 

Адекватан квалитет пружених услуга 

одржавања гробаља и погребних 

услуга 

        

Индикатор Степен наплате одржавања гробља         

Циљ 
Изградња капеле за подручје МЗ 

Ердеч 
        

Индикатор Степен наплате одржавања гробља         

0006 

Одржавање гробаља и погребне 

услуге 135.650.000 5.375.000  141.025.000 

Циљ 
Адекватан квалитет пружених услуга 

водоснабдевања         

Индикатор 
Број кварова по километру водоводне 

мреже         

0008 

Управљање и снабдевање водом за 

пиће  119.400.000   119.400.000 

Циљ 

Адекватан квалитет пружених услуга 

обезбеђивања путних прелаза преко 

железничких пруга         

Индикатор 
Број одржаваних путних прелаза на 

територији града         

Циљ 
Адекватан квалитет пружених услуга 

водоснабдевања         

Индикатор 
Број метара изграђених водоводних и 

канализационих линија         

Циљ 
Адекватан квалитет пружања услуга 

такси превоза         

Индикатор 
Укупан број издатих одобрења за 

такси делатност         

0009 Остале комуналне услуге 37.385.000   37.385.000 

П-1 Капела на гробљу  1.500.000  1.500.000 

1501 

ПРОГРАМ 3  ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
245.797.000 21.451.000  267.248.000 

Циљ 

Број предузећа која су користила 

услуге и сервисе града у односу на 

укупан број предузећа 

        

Индикатор 
Износ трошкова за субвенције за јавна 

предузећа 
        

Циљ 
Унапређење административних 

процедура  и развој адекватних 
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сервиса и услуга за пружање 

подршке  постојећој привреди 

Индикатор 

Број предузећа и удружења која су 

користила услуге и  

сервисе града  у односу на укупан број 

предузећа и удружења 

        

Циљ 

Унапређење административних 

процедура  и развој адекватних 

сервиса и услуга за пружање 

подршке  постојећој привреди 

        

Индикатор 

Број предузећа која су користила услуге 

и  

сервисе града  у односу на укупан број 

предузећа 

        

Циљ 

Унапређење административних 

процедура и развој адекватних 

сервиса и услуга за пружање 

подршке постојећој привреди  

        

Индикатор 

Број унапређених процедура ради 

лакшег пословања привреде на 

локалном нивоу  
        

Број пројеката за унапређење 

инвестиционог амбијента на 1000 

становника  
        

0001 Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 
212.603.000 607.000  213.210.000 

Циљ 

Успостављање механизама за 

финансијску подршку производним  

предузећима и предузетницима који 

послују на територији  

града за развој нових производа и 

проширење производње 

        

Индикатор 

Број новозапослених уз помоћ 

новозапослених механизама за 

финансијску подршку за запошљавање 
        

0002 Мере активне политике 

запошљавања 3.000.000   3.000.000 

Циљ 
Подстицаји града  

за развој предузетништва          

Индикатор 

Број новооснованих предузетничких 

радњи( разврстаних по полу власника) 

на територији града уз учешће 

подстицаја локалне самоуправе у 

односу на укупан број новооснованих 

предузетничких радњи          

Циљ 
Подстицаји града  

за развој предузетништва          

Индикатор 

Број новооснованих предузетничких 

радњи на територији града уз учешће 

подстицаја локалне самоуправе у 

односу на укупан број новооснованих 

предузетничких радњи.          

Број новооснованих предузећа на 

територији града уз учешће 

подстицаја локалне самоуправе у 

односу на укупан број новооснованих 

предузећа.          

Циљ 

Успостављање механизама за 

финансијску подршку производним 

предузећима и предузетницима/ који 

послују на територији града за развој         
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нових производа и проширење 

производње  

Индикатор 

Број новозапослених радника уз помоћ 

успостављеног механизма за обуку 

радне снаге за познатог послодавца и 

за специфичне производне процесе          

Број реализованих професионалних 

радних пракси уз финансијску подршку 

града/општине Број нових производа 

развијених уз финансијску подршку          

Број нових производа развијених уз 

финансијску подршку          

Циљ 
Побољшање услова за спорт и 

рекреацију         

Индикатор 

Пораст броја корисника спортског 

терена         

Пораст броја лиценцираних турнира         

0003 Подстицаји за развој предузетништва 13.000.000   13.000.000 

 
П-1 Изградња отвореног спортског 

терена у Великом парку у Крагујевцу 17.040.000 1.779.000  18.819.000 

Циљ Побољшање услова рада омладине        

Индикатор 

Повећан број младих на које клуб има 

утицај        

Пораст броја младих у омладинским 

организацијама        

  
П-2 Формирање омладинског клуба у 

Крагујевцу 154.000 1.064.000  1.218.000 

Циљ 
Побољшање услова за формирање 

културног идентитета града        

Индикатор 

Повећан број посетиоца културних 

догађаја        

Пораст броја организованих културних 

манифестација        

  П-3 Градови у фокусу  18.001.000  18.001.000 

Циљ 
Повећање медијске видљивости 

града за пословање и инвестиције         

Индикатор 
Повећан број инвеститора         

Повећан број пословних посета граду         

  

П-4 Израда Маркетинг плана за 

повећање медијске видљивости града 

за пословање и инвестиције         

Циљ 
Повећање медијске видљивости 

градске управе         

Индикатор 

Повећан број људи упознат са радом 

градске управе         

  
П-5  Креирање и израда маркетинг 

садржаја         

1502 ПРОГРАМ 4  РАЗВОЈ ТУРИЗМА 24.302.000 7.400.000 5.158.000 36.860.000 

Циљ 
Повећање квалитета туистичке 

понуде и услуге         

Индикатор 

Износ трошкова за инвестиционо 

одржавање туристичких објеката         

Циљ 
Повећање квалитета туистичке 

понуде и услуге         

Индикатор 
Проценат реализације програма 

развоја града у односу на годишњи план         

0001  Управљање развојем туризма  19.239.000 200.000 651.000 20.090.000 

Циљ Адекватна промоција туристичке         
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понуде града на циљаним 

тржиштима 

Индикатор 

Број догађаја који промовишу 

туристичку понуду града у земљи и 

иностранству на којима учествује ТО 

града         

0002 Промоција туристичке понуде 5.063.000 7.200.000 4.507.000 16.770.000 

0101 

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 24.040.000   24.040.000 

Циљ 

Стварање услова  за развој и 

унапређење пољопривредне  

производње         

Индикатор 

Број едукација намењених 

пољопривредним произвођачима на 

територији града Крагујеввца         

0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној 

заједници 12.040.000   12.040.000 

Циљ 

Изградња одрживог,ефикасног и 

конкурентног пољопривредног 

сектора       

Индикатор 

Број регистрованих пољопривредних 

газдинстава  

која су корисници кредитне подршке  у 

односу на укупан број пољопривредних 

газдинстава       

0002 Мере подршке руралном развоју 12.000.000   12.000.000 

0401 

ПРОГРАМ 6  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 151.188.000 15.000.000  166.188.000 

Циљ 

Испуњење обавеза у складу са 

законима у домену постојања 

стратешких и оперативних планова 

као и мера заштите         

Индикатор 

Усвојен програм заштите животне 

средине са акционим планом          

Број реализованих пројеката у области 

заштите животне средине         

Циљ Израда пројектне документације         

Индикатор Број израђених студија изводљивости         

0001 
Управљање заштитом животне 

средине 131.942.000   131.942.000 

Циљ 
Контрола квалитета елемената 

животне средине       

Индикатор 

Број извршених мерења нивоа буке, 

алергеног полена у ваздуху, загађења 

ваздуха, земљишта, површинских вода        

0002 
 Праћење квалитета елемената 

животне средине       

Циљ 
Унапређење заштите природних 

вредности       

Индикатор 

Програм заштите  и развоја 

заштићених природних добара       

0003  Заштита природе       

Циљ Уштеда електричне енергије       

Индикатор 

Смањење износа рачуна за  електричну 

енергију       

П-6 Замена котла и столарије у основној 

школи у Чумићу 5.000.000   5.000.000 

Циљ Смањење потрошње толотне енергије       

Индикатор 

Смањење износа рачуна за  топлотну 

енергију       
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П-7 Набавка мерно-регулационих сетова 

за 10 школа 2.700.000   2.700.000 

Циљ Уштеда електричне енергије         

Индикатор 

Смањење износа рачуна за  електричну 

енергију         

П-8 Набавка опреме за компензацију 

реактивне енергије 500.000   500.000 

Циљ Уштеда енергије       

Индикатор 

Извршена уштеда у износу од 5% у 

јавним набавкама у ЈКП       

П-9 Израда софтвера за праћење 

перформанси ЈКП 600.000   600.000 

Циљ 
Подизање свести о енергетској 

ефикасности       

Индикатор 

Број отштаманих бојанки и 

пропагандног материјала       

П-10 Подизање свести о енергетској 

ефикасности 400.000   400.000 

Циљ 

Стварање планских услова за 

рационално коришћење енергије на 

нивоу Града       

Индикатор 

Извршена уштеда на бази програма у 

износу од 1% у потрошњи примарне 

енергије на годишњем нивоу       

П-11 Израда Програма енергетске 

ефикасности града Крагујевца за 

период 2017-2020 године 2.600.000   2.600.000 

Циљ 
Побољшање енергетских својстава 

јавних зграда         

Индикатор 

Смањени рачуни за грејање и 

електричну енергију         

П-12 Пројекат унапређења енергетске 

ефикасности у ОШ "Станислав 

Сремчевић" 7.446.000 15.000.000  22.446.000 

0701 

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  753.700.000   753.700.000 

Циљ 

Одржавање квалитета улица кроз 

реконструкцију и редовно одржавање 

асфалтног покривача         

Индикатор 

Проценат од укупне дужине улица која 

захтева санацију и/или реконструкцију         

Циљ 

Испуњење обавеза у складу са 

законима у домену постојања 

стратешких и оперативних планова         

Индикатор 

Број километара новоизграђених 

путева         

0001 Управљање саобраћајем 300.000   300.000 

Циљ 

Одржавање квалитета улица кроз 

реконструкцију и редовно одржавање 

улица       

Индикатор 

Број километара санираних и 

реконструисаних путева       

Циљ 

Опремање и одржавање саобраћајне 

сигнализације на путевима и 

улицама       

Индикатор 

Дужина хоризонталне саобраћајне 

сигнализације       

0002 

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 514.800.000   514.800.000 
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Циљ 

Eфикасно и рационално спровођење 

јавног превоза и минималан 

негативан утицај на животну средину         

Индикатор 

Број превезених путника у јавном 

превозу на годишњем нивоу         

0004 

Јавни градски и приградски превоз 

путника 238.600.000   238.600.000 

2001 

 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 696.102.000 71.477.000  767.579.000 

Циљ 
Обезбеђени адекватни услови за 

васпитно образовни рад са децом         

Индикатор 

Износ трошкова за инвестиционо 

одржавање објеката предшколских 

установа         

Циљ 

Повећање обухвата деце 

предшколским васпитањем и 

образовањем         

Индикатор 

Проценат деце која су уписана у ПУ 

(број деце која су уписана у ПУ у односу 

на укупан број деце у граду)         

0001 
Функционисање предшколских 

установа 576.102.000 71.477.000  647.579.000 

П1 

Суфинансирање дела трошкова 

боравка деце у предшколским 

установама чији је оснивач друго 

правно или физичко лице 120.000.000    120.000.000 

2002 

ПРОГРАМ 9  ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 420.545.000   420.545.000 

Циљ 
Обезбеђени адекватни услови за 

васпитно образовни рад са децом         

Индикатор 

Износ трошкова за инвестиционо 

одржавање објеката основног 

образовања         

Циљ 

Обезбеђени прописани услови за 

васпитно - образовни рад са децом у 

основним школама          

Индикатор 

Просечан број ученика по одељењу 

(разврстани по полу)         

0001 Функционисање основних школа 420.545.000   420.545.000 

2003 

ПРОГРАМ 10  СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 190.927.000   190.927.000 

Циљ Обезбеђени адекватни услови за 

васпитно образовни рад са децом         

Индикатор 

Износ трошкова за инвестиционо 

одржавање објеката средњег 

образовања         

Циљ 

Обезбеђени прописани услови за 

васпитно - образовни рад са децом у 

основним школама          

Индикатор 

Просечан број ученика по одељењу 

(разврстани по полу)         

0001 Функционисање средњих школа 190.927.000   190.927.000 

0901 

ПРОГРАМ 11  СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 320.318.000 24.194.000 5.261.000 349.773.000 

Циљ 
Повећање доступности права и 

услуга социјалне заштите         

Индикатор 

Проценат корисника мера и услуга 

социјалне и дечје заштите који се 

финансирају из буџета града/општине 

у односу на број становника         

0001 Социјалне помоћи 71.680.000 20.667.000 10.000 92.357.000 
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Циљ Обезбеђење услуге смештаја         

Индикатор 

Број корисника услуга смештаја 

прихватилишта         

Индикатор Број корисника других услуга смештаја         

0002 Прихватилишта и друге врсте 

смештаја 59.021.000 602.000 1.903.000 61.526.000 

Циљ 

Подстицање развоја разноврсних 

социјалних и других услуга у 

заједници         

Индикатор 

Број удружења / хуманитарних 

организација које добијају средства из 

буџета града/општине         

Број програма које реализују ове 

организације         

0003 Подршка социо-хуманитарним 

организацијама 22.167.000  1.000.000 23.167.000 

Циљ 

Подршка развоју мреже услуга 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити и 

Законом о социјалној заштити         

Индикатор 

Број услуга социјалне заштите 

предвиђених Одлуком о социјалној 

заштити - укупно         

0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 1.899.000   1.899.000 

Циљ 

Социјално деловање- олакшавање 

људске патње пружањем неопходне 

ургентне помоћи лицима у невољи, 

развијањем солидарности међу 

људима, организовањем различитих 

облика помоћи         

Индикатор 

Број корисника народне кухиње ( или 

број подељених оброка у народној 

кухињи)         

Број дистрибуираних пакета за 

социјално угрожено становништво         

0005 

Подршка реализацији програма 

Црвеног крста 39.344.000   39.344.000 

Циљ 
Обезбеђивање  финансијске подршке за 

децу и породицу         

Индикатор 

Број деце која примају финансијску 

подршку у односу на укупан број деце у 

граду/општини         

0006 Подршка деци и породица са децом 29.300.000   29.300.000 

Циљ 

Обезбеђивање  услуга социјалне 

заштите за старије и одрасле са 

инвалидитетом         

Индикатор 

Број услуга          

Број корисника услуга          

0008 

Подршка старим лицима и/или 

особама са инвалидитетом 96.907.000  2.348.000 99.255.000 

П-1 Пилотирање услуга за децу са 

сметњама у развоју  2.925.000  2.925.000 

1801 

ПРОГРАМ 12  ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 62.100.000 3.000  62.103.000 

Циљ 
Унапређење доступности, квалитета 

и ефикасности ППЗ         

Индикатор 

Проценат реализације планова 

инвестирања у објекте и опрему 

установа ПЗЗ         

0001 Функционисање установа примарне 46.100.000 3.000  46.103.000 
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здравствене заштите 

0002 Мртвозорство 2.500.000   2.500.000 

Циљ 
Стварање услова за очување и 

унапређење здравља становништва         

Индикатор 

Проценат реализованих у односу на 

планираних посебних програма и 

пројеката из области јавног здравља         

0003 Спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 3.500.000   3.500.000 

П-1 Суфинансирање вантелесне оплодње 10.000.000   10.000.000 

1201 

ПРОГРАМ 13  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 429.710.000 132.385.000 50.558.000 612.653.000 

Циљ 
Обезбеђивање редовног 

функционисања установа културе         

Индикатор 

Износ трошкова за инвестиционо 

одржавање  објеката културе         

Циљ 
Обезбеђивање редовног 

функционисања установа културе         

Индикатор 

Број запослених у установама културе 

у односу на укупан број запослених у 

ЈЛС         

0001 
Функционисање локалних установа 

културе 323.059.000 132.385.000 50.558.000 506.002.000 

Циљ 
Унапређење разноврсности културне 

понуде         

Индикатор 

Број пројеката и програма удружења 

грађана подржаних од стране града         

0002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 33.151.000   33.151.000 

Циљ 
Унапређење очувања културно 

историјског наслеђа         

Индикатор 

Износ трошкова за инвестиционо 

одржавање и изградњу објеката 

културе         

0003 Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

наслеђа 53.500.000   53.500.000 

Циљ 

Повећана понуда квалитетних 

медијских садржаја из области 

живота локалне заједнице         

Индикатор 

Број програмских садржаја подржаних 

на конкурсима јавног информисања         

0004 

Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 20.000.000   20.000.000 

1301 

ПРОГРАМ 14  РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 372.843.000  44.942.000 417.785.000 

Циљ 

Обезбеђење услова за рад и 

унапређење капацитета спортских 

организација преко којих се 

остварује јавни интерес у области 

спорта у граду          

Индикатор 

Број годишњих програма спортских 

организација финансираних од стране 

града          

0001 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 138.001.000   138.001.000 

Циљ 

Редовно одржавање постојећих 

спортских објеката од интереса за 

град         
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Индикатор 

Износ трошкова за инвестиционо 

одржавање спортских објеката          

0003 Одржавање спортске 

инфраструктуре 51.000.000   51.000.000 

Циљ 
Обезбеђивање услова за рад установа 

из области спорта         

Индикатор 

Број спортских организација који 

користе услуге установа из области 

спорта         

0004 
Функционисање локалних спортских 

установа 181.417.000  44.942.000 226.359.000 

Циљ 

Подршка активном укључивању 

младих у различите друштвене 

активности         

Индикатор 

Број младих корисника услуга мера 

омладинске политике         

0005 Спровођење омладинске политике 2.425.000   2.425.000 

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник и одговоран је за законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом Одлуком.  

Члан 12. 

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 13. 

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 14. 

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 15. 

Изузетно, у случају да буџету Града други ниво власти својим актом определи наменска трансферна средства, 

укључујући и наменска трансферна 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 16. 

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 2016. годину уплате у буџет града 

Крагујевца, према динамици и у висини износа коју одреди Градско веће. 

 

Члан 17. 

Градско веће, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може да поднесе захтев Министарству 

надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног фискалног дефицита од 10% 

прихода у тој години, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.  
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Члан 18. 

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 19. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2017. годину 

ускладе са Одлуком о буџету и доставе органу управе  надлежном за финансије.  

Члан 20. 

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији 

која им је одобрена за ту намену овом  Одлуком. Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним 

апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. 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 21. 

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 22. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико 

законом није друкчије прописано.  

 Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о 

буџетском систему.  

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, кој 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. 

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

чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 I 68/2015).  

Члан 26. 

Трансфере према индиректним корисницима могу вршити Градска управа за инвестиције, Градска управа за 

привреду, Градска управа за ванпривредне делатности, Градска управа за здравствену и социјалну заштиту и 
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Градска управа за опште и заједничке поалове. 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 од 5% 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 и преносу апропријације у  текућу буџетску резерву 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 буџетом 

одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске 

резерве утврђене Законом о буџетском систему.  

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 2,5% 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 Града 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. 
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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 ("Службени гласник РС" 

број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15). 

Одлуку о дугорочном и краткорочном задуживању Града доноси Скупштина града Крагујевца, по претходно 

прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.  

 

 

Члан 36. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава 

за рад.  

 

Члан 37. 

Индиректни корисници буџетских средстава града Крагујевца вратиће на рачун  - Извршење буџета града 

Крагујевца до 31. децембра 2017. године средства која су им пренета у  складу са Одлуком о буџету града 

Крагујевца за 2017. годину а нису утрошена.  

 

Члан 38. 

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 2017. године. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 400-1570/16-I 

у Крагујевцу, дана 20.12.2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  Мирослав Петрашиновић,с.р. 
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Скупштина града Крагујевца, на основу 

члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон), члана 77. став 3. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/2016), 

члана 22. тачка 6. Статута града Крагујевца 

(''Службени лист града Крагујевца'' број 25/15 – 

пречишћен текст), на седници одржаној 20.12.2016. 

године, доноси 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ЗАПОСЛЕНИХ У  ОРГАНИМА ГРАДА, 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 

2017.ГОДИНУ 

 

 

I Кадровским планом запослених у 

органима Града, стручним службама и посебним 

организацијама града Крагујевца за 2017.годину, у 

складу са  Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 

утврђује се постојећи број функционера, службеника 

и намештеника, на дан 31.12.2016.год. као и потребан 

број запослених у 2017. години.  

 

II  На дан 31.12.2016. године број функционера, 

службеника на положају, службеника на 

извршилачким радним местима  и намештеника је  

668 од којих  је:  

 

- функционера:  

  28 функционерa;  

- службеника на положају:  

 13 службеника на положају;  

- службеника на извршилачким местима и 

намештеника, са следећом стручном 

спремом:   

 висока стручна спрема (обим  240 ЕСПБ 

бодова) - 339 запослених;  

 виша стручна спрема (обим 180 ЕСПБ 

бодова ) – 59 запослених;  

 средња стручна спрема – 203 запослених;  

 ВКР:  11 запослених; 

 КР: 11 запослених; 

 основно образовање: 4 запослена. 

 

Радни однос на одређено време, због 

повећаног обима посла, засновало је 40 лица,  са 

следећом стручном спремом:  

 висока стручна спрема: 28 запослених;  

 виша стручна спрема:     4 запослена;  

 средња стручна спрема:  8 запослених.  

   

За обављање  приправничког стажа 

ангажовано је 7 лица, са следећом стручном 

спремом: 

 висока стручна спрема: 6 приправника;  

 средња стручна спрема: 1 приправник.  

 

III За извршавање послова у надлежности 

локалне самоуправе, планиран број функционера, 

службеника на положају, службеника на 

извршилачким радним местима  и намештеника  у 

2017. години  је 678  од којих је:  

 

 

- функционера:  

 31 функционер;  

 

 

 

- службеника на положају:  

 13 службеника на положају (начелници 

Градских управа - положај у првој 

групи);  

 

- службеника на извршилачким местима :   

 350 службеника високог образовања са  

240 ЕСПБ бодова; 

 57  службеника високог  образовања са  

180 ЕСПБ бодова; 

 179  службеника IV степена стручне 

спреме.  

-  намештеника: 

 48 намештеника (у високој, средњој 

стручној спреми и основном образовању). 

 

За извршавање послова у надлежности 

локалне самоуправе у 2017.години планирано је 63 

службеника и намештеника, на одређено време (због 

повећаног обима посла и послова у Кабинету 

градоначелника). 

Приправнички стаж  започет у 2016.години, 

наставиће 7 приправника  у 2017.години.  

  

IV Кадровски план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 

Крагујевца'', а примењује се почев од 1. јануара 

2017.године. 

                                                                                         

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број: 119-2/16-I 

У Крагујевцу, 20.12.2016.године 

 

    ПРЕДСЕДНИК,  

 Мирослав Петрашиновић,с.р. 

 



Број 42 - Страна 60                    Службени лист града Крагујевца                      20. децембар  2016. године. 

 

 

Скупштина града Крагујевца на основу 

члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 – др. 

закон), члана 87. став 1. 2. и 8. Закона о заштити 

животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 

135/04, 36/09 и 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-

Одлука УС и 14/16), члана 7. Закона о финансирању 

локалне самоуправе  (''Службени гласник РС'', број 

62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16 и 

91/16), Уредбе о критеријумима за утврђивање 

накнаде за заштиту и унапређивање животне средине 

и највишег износа наканаде (''Службени гласник РС'' 

111/09), члана 22. тачка 6. Статута града Крагујевца 

(''Службени лист града Крагујевца'' број 25/15 – 

пречишћен текст),  на седници одржаној 20.12.2016. 

године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О НАКНАДИ  ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Одлуком о накнади за заштиту и унапређење 

животне средине града Крагујевца (у даљем тексту: 

Одлука) прописује се накнада за заштиту и 

унапређење животне средине на територији града 

Крагујевца, утврђује се начин и критеријуми 

обезбеђења и коришћења средстава од накнаде, а 

ради стварања материјалних предуслова за 

остваривање надлежности града Крагујевца (у даљем 

тексту : Град) у области заштите и унапређења 

животне средине. 

  

Члан 2. 

Накнадом за заштиту и унапређење животне 

средине у смислу одредаба ове Одлуке, (у даљем 

тексту : Накнада) подразумева се новчани износ, који 

обвезници плаћају на име унапређења и заштите 

животне средине. 

Члан 3. 

Средства остварена од накнаде, приход су 

буџета Града. 

Средства из става 1. овог члана, уплаћиваће се 

на рачун прописан за уплату накнаде и користиће се 

за финансирање програма и пројеката у области 

заштите животне средине. 

 

II НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

 

Члан 4. 

Критеријум за утврђивање накнаде је површина 

за коришћење стамбених и пословних зграда, станова 

и пословних просторија за становање, односно 

обављање пословне делатности (у даљем тексту: 

непокретност). 

Површина непокретности по одредбама ове 

Одлуке сматра се површина стана, односно 

породичне стамбене зграде и пословног простора, 

који представља основ за утврђивање пореза на 

имовину у складу са Законом о порезима на имовину. 

 

Члан 5. 

Обвезник накнаде по одредбама ове Одлуке је 

физичко лице, правно лице и предузетник које је 

носилац права својине на непокретности, односно 

закупац ако се непокретност користи по основу 

права закупа. 

Члан 6. 

Висина накнаде утврђује се према површини 

непокретности на месечном нивоу, у следећем 

износу: 

1. 0,60 динарa/м² за коришћење стамбених 

зграда и станова, намењених  за становање; 

2. 1,80 динара/ м² за коришћење пословних 

зграда и пословних просторија за обављање 

пословне делатности.  

Члан 7. 

Висину накнаде из члана 6. ове Одлуке утврђује 

Градска управа надлежна за послове локалне пореске 

администрације на основу пријаве за утврђивање 

накнаде и других података којима располаже 

наведена Градска управа. 

Обвезник накнаде је дужан да Градској управи 

надлежној за послове локалне пореске 

администрације поднесе пријаву из става 1. овог 

члана у року од 15 дана од дана почетка коришћења 

непокретности. 

Обвезник накнаде је дужан да сваку промену 

која има утицаја на утврђивање накнаде пријави 

Градској управи надлежној за послове локалне 

пореске администрације у року од 15 дана од настале 

промене. 

Обвезник накнаде – правно лице или 

предузетник дужан је да Градској  управи надлежној 

за послове локалне пореске администрације до 31. 

јануара сваке пословне године поднесе пријаву из 

става 1. овог члана. 

Образац пријаве за утврђивање накнаде 

утврдиће Градска  управа надлежна за послове 

локалне пореске администрације. 

 

Члан 8.  

Градска управа надлежна за послове локалне 

пореске администрације решењем утврђује годишњи 

износ накнаде у складу са овом Одлуком. 

Накнада из става 1. овог члана плаћа се у 

месечним износима до 15-ог у месецу за претходни 

месец. 

До доспелости обавезе плаћања накнаде по 

решењу о утврђивању накнаде за текућу годину из 

става 1. овог члана, накнада се плаћа аконтационо у 

висини обавезе за последњи месец године која 

претходи години за коју се утврђује и плаћа накнада. 
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Разлику између износа накнаде утврђене 

решењем из става 1. овог члана и аконтационо 

уплаћеног износа накнада, обвезник је дужан да 

уплати у року од 15 дана од дана достављања 

решења о утврђивању накнаде за текућу годину. 

Промена у току текуће године од значаја за 

висину накнаде не утиче на утврђивање накнаде за ту 

годину. 

Члан 9. 

Утврђена накнада из члана 8. ове Одлуке 

уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних 

прихода у складу са Правилником којим се 

прописују услови и вођење рачуна за уплату јавних 

прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Члан 10. 

Ако обвезник не поднесе пријаву, накнада ће се 

утврдити на основу података којима располаже 

надлежни орган, у складу са законом којим се 

уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 11. 

У погледу начина утврђивања, начина и рокова 

плаћања, поступка по правним лековима, обрачуна 

камате за доцњу у плаћању, повраћаја, застарелости, 

наплате, принудне наплате, накнаде и казнених 

одредби и осталог што није посебно прописано овом 

Одлуком, Градска управа надлежна за послове 

локалне пореске администрације примењује одредбе 

закона којима се уређује порески поступак и пореска 

администрација. 

 

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД 

НАКНАДЕ  

 

Члан 12. 

Средства обезбеђена у складу са одредбама 

ове Одлуке, приход су буџета града Крагујевца и 

усмеравају се у целости у Буџетски фонд за заштиту 

животне средине града Крагујевца (у даљем тексту : 

Буџетски фонд) у складу са законом. 

 

Средства из става 1. овог члана користе се 

наменски за заштиту и унапређивање животне 

средине у складу са усвојеним годишњим Програмом 

коришћења средстава Буџетског фонда. 

Програм коришћења средстава Буџетског 

фонда за текућу годину доноси Градско веће  на 

предлог Градске управе надлежне за послове заштите 

животне средине. 

 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 Обвезници накнаде који су до 31.01.2017. 

године поднели Пореску пријаву за утврђивање 

пореза на имовину обвезника који не воде пословне 

књиге, нису у обавези да за исту имовину поднесу 

пријаву за накнаду, јер ће иста бити основ за 

утврђивање накнаде. 

 

Члан 14. 

 Даном ступања на снагу ове  Одлуке престаје 

да важи Одлука о накнади за заштиту и унапређење 

животне средине града крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 40/09). 

 

Члан 15. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Крагујевца'', 

а примењује се почев од 1.јануара 2017.године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Број:501-382/16-I 

У Крагујевцу,20.12. 2016.год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК   

Мирослав Петрашиновић,с.р. 
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Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће  

Број: 023-225/16-V 

Датум: 19. децембар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 Градско веће на основу члана 38. тачка 31. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 25/15 – пречишћен текст) и члана 

34. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града 

Крагујевца'' број 25/15 – пречишћен текст), на 

седници одржаној дана 19. децембра 2016. године, 

доноси 

 

П Р О Г Р А М 

расподеле средстава за субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама 

града Крагујевца у 2016. години –ЈП 

''Урбанизам''-  Крагујевац 

 

       I Програмом расподеле средстава за 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама града Крагујевца у 2016. години (у 

даљем тексту: Програм), врши се распоред средстава 

планираних Одлуком о буџету града Крагујевца за 

2016. годину (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 

42/15 и 24/16), у Разделу 11 – Градска управа за 

просторно планирање, урбанизам, изградњу и 

заштиту животне средине, Програм 15- Локална 

самоуправа, програмска активност – Функционисање 

локалне самоуправе и градских управа, функиција 

130 – Опште услуге, економска класификација 451 – 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама ЈП  ''Урбанизам''- Крагујевац –  у 

износу од 982.626,00 динара (извор 07) и  

10.587.000,00 динара (извор 01). 

 

       II Средства из става I овог Програма, 

расподељују се ЈП ''Урбанизам''- Крагујевац, са 

функције 130 – Опште услуге, економска 

класификација 451 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама у 

износу од 982.625,60 дин.  (извор 07) за исплату 

новчаних накнада и отпремнина за потребе 

рационализације за једног запосленог и износ од 

10.587.000,00 дин. (извор 01) за зараде запослених у 

нивоу 1,5 месечне зараде у износу од 8.500.000,00 

дин; исплата отпремнина за одлазак у пензију из 

2014.године (5 пензионера) у износу од 1.117.841,84 

дин; порез на имовину I и II квартал 400.000,00 дин.; 

репрограм на основу пореског дуга 83.500,00 дин. по 

решењу бр.433-22-18687-2015 (две рате); репрограм 

по основу дуга за топлотну енергију – Енергетика 

две рате 150.000,00 дин. и доспеле обавезе РИНО у 

износу од 335.658,16 дин.  

 

   III Пренос средстава наведених у поглављу II 

овог програма вршиће се на основу решења 

Градоначелника града Крагујевца. 

 

IV За спровођење Програма одговорна је 

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, 

изградњу и заштиту животне средине. 

 

V  Овај програм објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''.  

                                   

 

 ПРЕДСЕДНИК,                    

  Радомир Николић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градска управа за финансије, на основу 

члана 33. Одлуке о градским управама града 

Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 

25/15, 44/15 и 34/16) а у вези  члана 59. Закона о 

буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 

108/13, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015), 

дана  20.12. 2016. године, доноси   

 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о 

начину и поступку преноса неутрошених 

буџетских средстава 

града Крагујевца на рачун извршења буџета 

града Крагујевца за 2016. годину 

 

Члан 1. 

 

 

Овим правилником ближе се  уређује начин 

утврђивања износа и поступак враћања неутрошених 

средстава која су, у складу са законом којим се 

уређује буџет јединице локалне самоуправе, до 

истека фискалне године пренета директним и 

индиректним корисницима буџетских средстава, а 

нису утрошена у тој фискалној години. 
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Члан 2. 

 

Повраћај неутрошених средстава из члана 1. 

овог правилника, врше директни и индиректни 

корисници буџетских средстава града Крагујевца до 

истека фискалне године, закључно са 30. децембром, 

на рачун – Извршење буџета града Крагујевца, број 

840-29640-60. 

 

Износ неутрошених средстава за повраћај из 

члана 1. исказује се на Обрасцу СВС-Спецификација 

враћених буџетских средстава. 

 

Корисници буџетских средстава града 

Крагујевца одговорни су за истинитост и тачност 

исказаних података у Обрасцу СВС-Спецификација 

враћених буџетских средстава. 

 

Члан 3. 

 

Индиректни корисници буџетских средстава 

достављају директним корисницима  спецификације 

враћених буџетских средстава, која су им пренета на 

подрачун за редовну делатност према разделима, 

односно главама, односно функцијама, односно 

главним програмима, на Обрасцу СВС-

Спецификација враћених буџетских средстава, 

најкасније до 10. јануара наредне фискалне године. 

 

На основу извршених уплата и достављених 

образаца из става 1. овог члана директни корисници 

буџетских средстава у систему извршења буџета  до 

20. јануара наредне фискалне године врше корекцију 

трансфера расхода и издатака за претходну фискалну 

годину за индиректне кориснике којима су пренели 

средства. Након тога, директни корисници буџетских 

средстава формирају збирни Образац СВС-

Спецификација враћених буџетских средстава коју 

су обавезни да доставе Одељењу трезора – Градска 

управа за финансије. 

 

Образац СВС-Спецификација враћених 

буџетских средстава одштампан је уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 

 

 

Члан 4. 

 

Одредбе овог правилника примењују се и на 

кориснике буџетских средстава који су неутрошена 

средства пренели до истека фискалне године, а који 

након истека фискалне године нису у систему 

консолидованог рачуна трезора града Крагујевца. 

 

Члан 5. 

 

Даном ступања на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о начину и поступку 

преноса неутрошених буџетских средстава града 

Крагујевца на рачун извршења буџета града 

Крагујевца за 2015. годину (''Службени лист града 

Крагујевца'' број 43/15). 

 

 

Члан 6. 

 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном листу града 

Крагујевца“. 

 

 

Градска управа за финансије  

Број: 110-114/15-XV 

Датум: 20.12.2016. 

К р а г у ј е в а ц 

  

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

       Јасна Милојевић,с.р. 
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Образац СВС 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
 

Назив корисника буџетских средстава који враћа средства___________________ 
 
Седиште_____________________________адреса__________________________ 
 
ПИБ___________________МБ___________________ЈББК____________________ 
 
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*) 
________________________________________________ЈББК________________ 

(*У случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив) 

 

Раздео/глава_______функција_______главни програм______________________ 
 
Спецификација враћених буџетских средстава: 
 

 
Економска 

класификација 

 
ОПИС 

 
Износ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 УКУПНО  

 
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно 
четири цифре без узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера који указује на 
потребу за елиминацијом у процесу сравњивања. 
 
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани. 
 
Број:                                                                                            __________________ 
                                                                                                                            
                                                                                                                                                     Име и презиме одговорног лица 
                                                                                                                                                             (штампаним словима) 

 
Место и датум:                                                                          __________________                                                        
 
                                                          М.П.                                                Потпис 
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