Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 404-216/20-V
Датум: 11.августа 2020. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 59. тачка 6. Статута града Крагујевца (“Службени
лист града Крагујевца“, број 8/19), члана 2. тачка 7. Одлуке о Градском већу (“Службени
лист града Крагујевца“, бр.25/15-пречишћен текст и 12/19), члана 49. став 1. Пословника
о раду Градског већа (“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19) и члана 34. Одлуке
о буџету града Крагујевца за 2020. годину (“Службени лист града Крагујевца“, број
30/19), на седници одржаној дана 11.aвгуста 2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
о измени Закључка о давању сагласности Градској управи за развој за
покретање поступка јавне набавке за извођење радова на изградњи шипова са
трим стазом на локацији језеро „ Бубањ “ у Крагујевцу,
број 404-216/20-V од 19. јуна 2020.године
I

Поглавље II Закључка о давању сагласности Градској управи за развој за
покретање поступка јавне набавке за извођење радова на изградњи шипова са трим
стазом на локацији језеро „Бубањ“ у Крагујевцу, број 404-216/20-V од 19. јуна 2020.
године мења се тако да гласи :
„ II Од укупно планиране вредности Пројекта 25.000.000,00 динара без пдв-а,
реализација дела Пројекта у вредности од 20.000.000,00 динара је планирана Одлуком
о буџету града Крагујевца за 2020. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 30/19)
са Раздела 8 - Градска управа за развој, Програм 15- Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске активности 0602 0001–Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 620-Развој заједнице, Економска класификација 511- Зграде
и грађевински објекти, Број апропријације 117, Извор 01-Средства из буџета.
Преосталих 5.000.000,00 динара вредности Пројекта биће реализовано
средствима Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација
које ће извршити пренос средстава на рачун града Крагујевца- „Капитални наменски
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова“, чиме ће се даља
реализација Пројекта вршити преко увећаних прихода Града, а усвему према
закљученом уговору. “
II
У преосталом делу Закључак остаје непромењен .
Образложење
Правни основ за доношење овог закључка садржан је у члану 59. тачка 6.
Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. тачка
7. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен

текст и 12/19), којима је прописано да Градско веће одлучује о покретању поступка
јавне набавке за набавку услуга, добара и радова код директних и индиректних
корисника буџетских средстава, члану 49. став 1. Пословника о раду Градског већа
(“Службени лист града Крагујевца“, број 17/19), којим је прописано да Градско веће у
вршењу послова из своје надлежности доноси решења, закључке, наредбе, упутства,
пословник, препоруке, планове, програме и друга акта и даје мишљења и члану 34.
Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину (“Службени лист града Крагујевца“,
број 30/19 ) којим је прописано да директни корисници буџетских средстава су дужни 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.
Разлог за доношење овог закључка садржан је у потреби измене Закључка о
давању сагласности Градској управи за развој за покретање поступка јавне набавке за
извођење радова на изградњи шипова са трим стазом на локацији језеро „ Бубањ “ у
Крагујевцу број 404-216/20-V од 19.јуна 2020.године, у погледу обезбеђења средстава
за реализацију истог .
Република Србија, Министарство трговине,туризма и телекомуникација са
седиштем у Београду, које представља државни секретар др. Мирослав Кнежевић и
град Крагујевац, Крагујевац, кога представља градоначелник Радомир Николић
закључили су Уговор – реализација Пројекта –Друга фаза развоја туристичког
потенцијала „Језеро Бубањ“ број 401-00-1232/1/2020-08 од 05.08.2020.године и број 33283/20-II од 07.08.2020.године.
Предметним уговором Министарство трговине,туризма и телекомуникација са
седиштем у Београду се обавезало да финансира Пројекат- Друга фаза развоја
туристичког потенцијала „ Језеро Бубањ“ у висини од 5.000.000,00 динара, а на основу
поднетог захтева за доделу бесповратних средстава за реализацију Пројекта број 40100-01232/2020-08 од 01.07.2020.године, корисника–града Крагујевца .
Од укупно планиране вредности Пројекта 25.000.000,00 динара без пдв-а,
реализација дела Пројекта у вредности од 20.000.000,00 динара је планирана Одлуком
о буџету града Крагујевца за 2020. годину („Службени лист града Крагујевца“, број
30/19) са Раздела 8- Градска управа за развој, Програм 15- Опште услуге локалне
самоуправе, Програмске активности 0602 0001–Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функција 620-Развој заједнице, Економска класификација 511- Зграде
и грађевински објекти, Број апропријације 117, Извор 01-Средства из буџета.
Преосталих 5.000.000,00 динара вредности Пројекта биће реализовано
средствима Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација
које ће извршити пренос средстава на рачун града Крагујевца- „Капитални наменски
трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова“, чиме ће се даља
реализација Пројекта вршити преко увећаних прихода Града, а усвему према
закљученом уговору.
У поступку доношења Закључка прибављен је Извештај Градске управе за
заједничке послове, Одељење за финансијске послове просторног планирања
,инвестиција и имовине Града, број: XXVI-294 /2020, од 11.08. 2020.године.
ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић

