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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Град Крагујевац 
Градско веће 
Број: 023-14/16-V 
Датум: 25. фебруар 2016. године 
К р а г у ј е в а ц 
 
     Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи  (''Службени гласник Републике Србије'', бр.129/07 и 83/14-др. закон), члана 38. став 1. 
тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), 
члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-
пречишћен текст) и члана 28. став 7. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града 
Крагујевца'', бр. 22/09 – пречишћен текст,15/11 и 26/15), на седници одржаној дана, 25. фебруара 2016. 
године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 о  утврђивању Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' за 2016.годину  

 
 

I    Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' за 2016. годину. 
 
II  Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма 
пословања Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' за 2016. годину,  Скупштини града Крагујевца  на 
разматрање и одлучивање. 
 
III    За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Славољуб 
Јелић,  директор Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац''. 
 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

   Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на 
Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' за 
2016.годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. у вези 
члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07 и 
83/14-др. закон), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', 
број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу  (''Службени лист града 
Крагујевца'', број  25/15 –пречишћен текст) и члана 28. став 7. Пословника о раду Градског већа 
(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 22/09 – пречишћен текст, 15/11 и 26/15), којима је утврђено да је 
Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о 
процедуралним питањима, о прихватању  предлога, односно нацрта aката.  
 Разлог за доношење овог закључка процедуралног је карактера и основ је за упућивање 
Предлога одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања 
Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' за 2016. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и 
одлучивање.           
 
                Председник,  

 
                          Радомир Николић, с.р. 
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Рeпублика Србија 
Град Крагујевац 
Градска управа за имовину 
Број: 020-80/16-XVI 
Дана: 24. фебруара 2016 год. 
К р а г у ј е в а ц 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
- председнику Градског већа- 

 
 Градска управа за имовину је у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чланом 44. тачка 1. Статута 
града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 25/15-пречишћен текст ) и чланом 3. тачка 1. 
Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр0j 25/15-
пречишћен текст) и упућује Градском већу на даљу надлежност: 
  
 

- Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм о изменaма и допунама Програма 
пословања Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' Крагујевац за 2016.годину 

  
 

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања 
Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' за 2016.годину, израђен је у складу са законом и правно-
технички је усаглашен. 

 
 

Предлаже се Градском већу да   уколико  у дневни ред седнице уврсти  Нацрт одлуке о давању 
саглaсности на  Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа 
,,Крагујевац'' за 2016.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди  
Славољуба Јелића, директора Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' 
                                 
                                                                                                                                           
          Начелник, 
      
               Дејан Нешић, с.р.   
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'' бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 36. став 1. 
тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' ' (''Службени лист града 
Крагујевца'' бр. 27/13-пречишћен текст и 38/14) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца 
(''Службени лист града Крагујевца'' бр. 25/15-пречишћен текст), на седници 
одржаној__________2016.године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНAМА  
И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,КРАГУЈЕВАЦ''  ЗА 

2016. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног 

предузећа ,,Крагујевац'' за 2016.годину, у складу са Одлуком коју  је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа број: 02-654  на седници одржаној 24.02.   2016.године. 

 
Члан 2. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''. 
 

        Град Крагујевац 
        Скупштина града Крагујевца 

     Број: ___________ 
         У Крагујевцу, __________2016. године 

 
                  Председник,  
                    
               Милан  Урошевић 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' за 2016.годину садржан је у члану 50. 
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 119/12,116/13-аутентично 
тумачење и 44/14-др.закон), члану 36. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа 
,,Крагујевац'' (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 27/13-пречишћен текст  и 38/14) и члану 22. тачка 
52. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 25/15-пречишћен текст) који 
прописују да оснивач, односно Скупштина града, даје сагласност на Програм пословања јавних 
предузећа чији је оснивач,  који доноси Надзорни одбор јавног предузећа. 
Надзорни одбор, Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' на седници одржаној  24.02. 2016.године 
донео је Одлуку број: 02-654   којом усваја Програм о изменама и допунама Програма пословања 
Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' за 2016.годину. 
 Разлог измена и допуна Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' за 2016.годину 
је корекција позиција прихода, и то у делу прихода који се односи на субвенције, изменом „Поглавља 5 
Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016.годину“. 
Средства за реализацију ове одлуке обезбеђена су у буџету града Крагујевца.  
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