Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1768/18-V
Датум: 24. децембар 2018. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском већу (''Службени лист
града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), члана 35. Пословника о раду Градског већа
(''Службени лист града Крагујевца'', брoj 23/16), члана 61.став 13. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,
108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и члана 29. Одлуке о буџету
града Крагујевца за 2018. годину (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 34/17, 7/18 и 28/18),
на седници одржаној дана 24. децембра 2018. године, доноси
ОДЛУКУ

I Одобрава се коришћење средстава текуће буџетске резерве Градској управи за
опште и заједничке послове на име недостајућих средстава у износу од 1.743.000,00
динара.
II Одобрени пренос средстава из текуће буџетске резерве, у укупном износу од
1.743.000,00 динара, извршиће се у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за
2018. годину, на основу решења Градоначелника града Крагујевца и распоредиће се у
оквиру Раздела 15 – Градска управа за опште и заједничке послове, у корист:
- функција 130 – Опште услуге, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе,
ПА/П 0001 – функционисање локалне самоуправе, број апропријације 542, ек.
класификација 413 – накнаде у натури у износу од 574.000,00 динара и
- функција 130 – Опште услуге, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
ПА/П 0001 –функционисање локалне самоуправе, нове апропријације,
ек.класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа, у износу од 1.169.000,00 динара.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Градска управа за опште и
заједничке послове и Градска управа за финансије.

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 2. тачка 33. Одлуке о
Градском већу ("Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), којим је
прописано да Градско веће обавља и друге послове у складу са законом, Статутом,
одлукама Скупштине града и другим актима, члану 35. Пословника о раду Градског већа
(''Службени лист града Крагујевца'', број 23/16), којим је прописано да Веће у вршењу
послова из своје надлежности доноси: одлуке, пословник, правилнике, наредбе, упутства,
решења, закључке и друга акта у складу са законом, Статутом, Одлуком о Градском већу и
Пословником о раду Градског већа, у члану 61. став 13. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13,
142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) којим је прописано да ако у току године дође
до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни
извршни орган локалне власти 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,
као и чланом 29. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину (''Службени лист града
Крагујевца'', број 34/17, 7/18 и 28/18) којим је утврђено да на основу одлуке Градског већа
којом се опредељује коришћење средстава на терет текуће буџетске резерве, решење о
преносу апропријације у текућу буџетску резерву и о коришћењу средстава текуће буџетске
резерве доноси Градоначелник.
Разлог доношења ове одлуке је неопходност увећања средстава Градској управи за
опште и заједничке послове на име средства неопходних ради измирења обавеза града
Крагујевца- Градске управе за опште и заједничке послoве, на име накнаде материјалне
штете запосленима, у складу са чланом 38. Колективног уговора код послодавца, број
023-114/18-II од 29. мајa 2018. године, члана 46. Посебног колективног уговора за
државне органе ("Сл. гласник РС", бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) и члана 2. алинеја 3.
Споразума о међусобним правима и обавезама града Крагујевца, број 020-434/18-II од
19.12.2018.године, а на име обавезе послодавцa да обезбеди деци запосленог до 10
година живота за Нову годину - новчану честитку, која се односи на 2015, 2016. и 2017.
годину.
Такође, део средства је неопходан ради измирења обавеза града КрагујевцаГрадске управе за опште и заједничке послове у складу са чланом 38. Колективног
уговора код послодавца, број 023-114/18-II од 29. мајa 2018. године, и чланом 2. алинеја
3. Споразума о међусобним правима и обавезама града Крагујевца, број 020-434/18-II
од 19.12.2018.године, на име обавезе послодавцa да обезбеди деци запосленог до 15
година живота за Нову годину - новчану честитку, која се односи на 2018. годину.
Одобрени пренос апропријације из текуће буџетске резерву, у укупном износу од
1.743.000,00 динара, извршиће се у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за
2018. годину, на основу решења Градоначелника града Крагујевца и распоредиће се у
оквиру Раздела 15 – Градска управа за опште и заједниче послове, у корист:

- функција 130 – Опште услуге, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе,
ПА/П 0001 – функционисање локалне самоуправе, број апропријације 542, ек.
класификација 413 – накнаде у натури у износу од 574.000,00 динара и
- функција 130 – Опште услуге, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
ПА/П 0001 –функционисање локалне самоуправе, нове апропријације,
ек.класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа, у износу од 1.169.000,00 динара.
ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић

