РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-127/18-V
Датум: 25. децембар 2018. године
Крагуј евац

Градско веће, на основу члана 38. тачка 30. Статута града Крагујевца (''Службени
лист града Крагујевца'', број 25/15 – пречишћен текст) и члана 2. тачка 30. Одлуке о
Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15 – пречишћен текст), дана 25.
децембра 2018. године, доноси
О Д Л У К У
о давању сагласности на V
измену Финансијских планова месних заједница
за 2018.годину
I
Даје се сагласност на V измену Финансијских планова Месних заједница за
2018.годину, а све према табели у прилогу.
ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ
-0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница
која је саставни део ове одлуке.

II

Oву одлуку објавити у „Службеном листу града Крагујевца“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на V измену
финансијских планова месних заједница за 2018.годину, садржан је у члану 38. тачка 30.
Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 25/15- пречишћен текст)
и члану 2. тачка 30. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број
25/15- пречишћен текст), којима је прописано да Градско веће даје сагласност на
финансијске планове месних заједница или другог облика месне самоуправе.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину (“Службени лист града
Крагујевца“, бр. 34/17, 7/18 и 28/18), у оквиру раздела 15-Градска управа за опште и
заједничке послове, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА –Функционисање
месних заједница, функција 160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
као и у оквиру Програма 2-Комуналне делатности, ПА-Одржавање гробаља и погребне
услуге, функција 620-Развој заједнице планирана су средства за функционисање месних
заједница, након чега, у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему, директни
корисници који су у буџетском смислу одговорни за индиректне кориснике извршили
расподелу индиректним корисницима и о томе обавестили сваког индиректног корисника.
Савет МЗ Илићево је усвојио Измену финансијског плана месне заједнице за 2018.
годину и доставио надлежној Градској управи. Измена, у односу на предходно усвојени
финансијски план за 2018.годину у оквиру раздела 15-Градска управа за опште и
заједничке послове, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002–
Функционисање месних заједница, функција 160- Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, извор 01,обухвата увећање у укупном износу од 100.000 динара, а
извршена је на конту 483-Новчане казне и пенали по решењу судова.
Све измене су извршене према табели у прилогу.

ПРЕДСЕДНИК
Радомир Николић

