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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 023-219/16-V                          
Датум: 12. децембар 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 36. став 7. Пословника о раду Градског 
већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/16), на седници одржаној дана 12. децембра 
2016. године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'', Крагујевац за 

2016. годину 
             

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

II   Упућује се  Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'', Крагујевац за 2016. 
годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.  

    III  За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се 
Владислав Селаковић, вршилац дужности директора Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'', 
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'', 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 36. став 7. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист 
града Крагујевца'' број 23/16), 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'', 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: 023-216/16-XVI 
Дана: 6. децембра 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  Владислава Селаковића, вршиоца дужности директора Јавног 
стамбеног предузећа ,,Крагујевац'' 
                                 
                                                                                                                                       
                                Начелник, 
      
                    Дејан Нешић, с.р.  
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'', брoj 15/16), члана 36. став 1. тачка 3. Одлуке о 
оснивању Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац''  (''Службени лист града Крагујевца'',  број  
39/16 – пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца (''Службени лист 
града Крагујевца'' број 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'', КРАГУЈЕВАЦ  ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног 
стамбеног предузећа ,,Крагујевац'', Крагујевац за 2016.годину, у складу са Одлуком коју  је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа број: 02-4507  на седници одржаној 02.12. 
2016.године. 

 
Члан 2. 

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

 
         

        Скупштина града Крагујевца 
     Број: ___________ 

         У Крагујевцу, __________2016. године 
 

                                    Председник,              
                          Мирослав Петрашиновић 
 
 

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'', Крагујевац за 
2016.годину садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 15/16), члану 36. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног стамбеног 
предузећа ,,Крагујевац'' (''Службени лист града Крагујевца'' број 39/16 – пречишћен текст) 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'', Крагујевац на седници 
одржаној  02.12.2016.године донео је Одлуку број: 02-4507   којом доноси Програм о изменама 
и допунама Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'', Крагујевац за 
2016.годину. 

 Разлог измена и допуна Програма пословања Јавног стамбеног предузећа ,,Крагујевац'', 
Крагујевац за 2016.годину је  формирање кол центра у оквиру  службе СОН-а, што је довело до 
ангажовања додатног броја радника на привременим и повременим пословима и то 8 радника 
и 2 координатора.  

Средства за реализацију ове одлуке обезбеђена су у буџету града Крагујевца.  
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ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈСП “КРАГУЈЕВАЦ” 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 

 
 
 

пословно име : Јавно стамбено предузеће “Крагујевац” 
седиште : Крагујевац 
претежна делатност : 4339 - остали завршни радови 
матични број : 07165471 
ПИБ : 101578327 
ЈБДБК : 80003 
ЈБКЈС : 82341 
надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе  : 
Град Крагујевац, Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, 
Секретаријат за имовину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крагујевац, новембар 2016. 
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Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног 
предузећа”Крагујевац”за 2016. годину 

 
 

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈСП ”Крагујевац” за 2016. годину, 
врши се измена и допуна Програма пословања Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” за 
2016. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” Одлуком 
број 02-3633 од 17.12.2015.године и на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца 
Одлуком број 023-229/15-I од 25.12.2015. године, као и Програма о изменама и допунама 
Програма пословања за 2016.годину коју је усвојио Надзорни одбор Јавног стамбеног 
предузећа “Крагујевац” Одлуком број 02-654 од 24.02.2016.године и на који је сагласност дала 
Скупштина града Крагујевца Одлуком број 023-14/16-V од 25.02.2016.године. 

У Програму о изменама и допунама Програма пословања Јавног стамбеног 
предузећа “Крагујевац” за 2016. годину ( у даљем тексту Програм) врши се измена и 
допуна на следећи начин : 

Предузеће је у оквиру Сектора СОН-а формирао Call centar што је подразумевало и 
ангажовање додатног броја радника на привременим и повременим пословима и то 8 радника 
и 2 координатора. Такође у оквиру истог сектора су  и 2 радника на привременим и 
повременим пословима  којима је истекао уговор на одређено време. У Техничком сектору је 
ангажован један радник на привременим и повременим пословима из ЈКП ”Нискоградња”. 

Сходно наведеном планира се и повећање прихода од осталих услуга Сон-а, али и 
повећање расхода у делу трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и то у 
делу накнада по уговору о привременим и повременим пословима. 

Обзиром  да Предузеће планира пословање са добитком, врши се и измена накнада 
члановима Надзорног одбора која се увећава за износ варијабилног дела, као и повећање 
планираног износа за отпремнине за одлазак у пензију и за помоћ радницима и породицама 
радника.  

На основу тога врши се измена и допуна тачке 5-финансијске пројекције, планирани 
финансијски показатељи за 2016.годину и тачке 6-Политика зарада и запошљавања, табела 
20. Трошкови запослених. 

 
 
 
 

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ-планирани финансијски  
показатељи за 2016. годину         
 
 

Тачка 5. подтачка 5.2. Биланс успеха (план 01.01.2016.-31.12.2016. кварталне пројекције): 
 
врши се измена и допуна у табеларном приказу тако да гласи: 
5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2016. кварталне пројекције) 
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