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КРАГУЈЕВАЦ 

11.  ОКТОБАР  2016. 

ГОДИНА XXVI 

БРОЈ  32 
 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће  

Број: 023-131/16-V 

Датум: 28. септембар  2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 Градско веће, на основу члана 69. став 1. 

тачка 9. Закона о јавним предузећима ( 

''Службени гласник РС'', број 15/16), члана  25. и 

члана 36. став 1. тачка 2.  Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' ( 

''Службени лист Крагујевца'', број 30/16-

пречишћен текст),  на седници одржаној 28. 

септембра 2016.године, доноси  

     О Д Л У К У  

 I  Даје се сагласност  на   Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП '' Чистоћа'', број 12-12214 

од 20.09.2016.године о  реализацији 

финансијске услуге- кредита за обртна средства, 

у укупном износу до 35.000.000,00 динара.  

 

 II   Обавезује се ЈКП '''Чистоћа'' да 

достави   Градској управи надлежној за 

комуналне послове извештај о ангажованим 

средствима кредита  за исплату  обавеза према 

запосленима.   

 

 III  Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''.  

 

Председник,  

      Радомир Николић,с.р. 

 

    

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 

Градско веће 

Број: 112-1239/16-V  

Датум: 30. септембар  2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће, на основу члана 67. 

Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', број  15/16) ,  члана 174. Закона о 

раду ( ''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13 и 75/14) у вези са   Закључком  о 

оцени стања са утврђеним предлогом мера за 

превазилажење новонастале кризне ситуације у 

комуналном сектору града Крагујевца 

(''Службени лист града Крагујевца'', број 4/15) и  

члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском већу 

(''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-

пречишћен текст) на иницијативу ЈКП 

''Нискоградња'',  ЈКП ''Чистоћа'' и ЈКП ''Паркинг 

сервис Крагујевац'',  на седници одржаној дана 

30. септембра  2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

 

   I  Даје се сагласност ЈКП ‘’ Чистоћа’’ 

и ЈКП ‘’ Паркинг сервис Крагујевац’’  за 

продужење Уговора о раду  са  запосленима који 

су   привремено упућени  ради обављања 

поверених комуналних делатности, односно 

комуналних послова из ЈКП ‘’Нискоградња’’, до 

30.11.2016.године, и то: 

  

- ЈКП ''Чистоћа'' за   84 запослена   и  

- ЈКП ‘’ Паркинг сервис Крагујевац ‘’ за 

14  запослених. 
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           II  Међусобни односи ЈКП''Нискоградња'' 

и  јавних комуналних предузећа  из поглавља I 

ове одлуке, биће  регулисани Анексом Уговора о 

пословној сарадњи који ће ЈКП закључити уз 

претходно прибављену писану сагласност 

запослених који су упућени из ЈКП 

''Нискоградња'' у ЈКП '' Чистоћа'' , односно ЈКП '' 

Паркинг сервис Крагујевац'' .  

 

   III  Обавезују се ЈКП ‘’Чистоћа’’ и ЈКП 

‘’Паркинг сервис Крагујевац’’  да ускладе 

годишње Програме пословања са овом одлуком. 

 

IV  Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''.  

                                                                                                          

Председник, 

   Радомир Николић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће  

Број: 023-160/16-V 

Датум: 4. октобар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 Градско веће, на основу члана 38.  тачка 31. 

Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), 

члана 2. тачка 33. и члана 34. Одлуке о 

Градском већу (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст) и 

члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 

(''Службени лист града Крагујевца', број 30/16-

пречишћен текст), на седници одржаној дана 4. 

октобра 2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Одлуку  Надзорног  

одбора ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац о  продаји 

средстава   

 

1. Даје се сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора  ЈКП ''Чистоћа'' 

Крагујевац број 12-12384 од 

22.09.2016.године о продаји путем јавне 

лицитације,  средстава ван употребе : 

 

- једног теретног моторног возила марке 

RENAULT, број шасије: 

VF622CHA0H0002597,  

- једна шасија и кабина теретног 

моторног возила марке Zastava new 

turbo Rival 49.10.HNPK KI, број шасије 

ZCFC497000Z014373, инв.бр. 752, 

- једна киоск кућица на депонији, инв.бр. 

720 , 

- рачунарска опрема , инв. бр.643, 

- један лап топ , инв.бр. 683, 

- једна приколица за превоз паса, инв.бр. 

641, 

- једна моторна коса ФС 350, инв.бр. 678.  

 

 2.  ЈКП ''Чистоћа'', Крагујевац је дужно да  

продају средстава изврши у складу са законом и 

актима Предузећа. 

 

 3. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу 

града Крагујевца''. 

              

          ПРЕДСЕДНИК, 

    Радомир Николић,с.р.  

 

     

 

 

 

 

 

         

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 312-2221/16-V 

Датум: 11. октобар 2016. године  

К р а г у ј е в а ц 

 

Градско веће, на основу члана  38. тачка 

31. Статута града Крагујевца (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст) ,  

члана  2. тачка 33.  и члана 34. Одлуке о 

Градском већу  (''Службени  лист града 

Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст),  на 

иницијативу Друштва са ограниченом 

одговорношћу за производњу енергије и флуида 

и пружање услуга ''Енергетика'' Крагујевац, на  

седници одржаној  11. октобра  2016. године, 

доноси  

 

О Д Л У К У  

 

Члан 1. 

 

 Укида се Одлука о одређивању висине 

накнаде за прикључак на систем даљинског 
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грејања у граду Крагујевцу (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 2/10).  

 

Члан 2. 

 

 Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у ''Службеном листу града 

Крагујевца'' . 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Радомир Николић,с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-111/16-V 

Датум: 30. септембар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће,  на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

37. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Чистоћа'' (''Службени 

лист града Крагујевца'', број 30/16-пречишћен 

текст) и члана  36. став 7.  Пословника  о раду 

Градског већа (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 23/16) на седници одржаној 

30. септембра 2016.године, доноси 

  

     З А К Љ У Ч А К    
       

  I Прихвата се Финансијски извештај о 

пословању ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 

2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 

Крагујевац, Одлуком број 12-7941 од  

10.06.2016.године. 

 

II Саставни део извештаја, из поглавља 

I овог закључка је Извештај независног 

ревизора. 

III Овај закључак   објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

          

                Председник,  

Радомир Николић,с.р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

 Град Крагујевац 

 Градско веће 

 Број: 023-110/16-V 

 Датум: 30. септембар 2016. године 

 К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће,  на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

38. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Паркинг сервис 

Крагујевац'' у Крагујевцу  (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 30/16-пречишћен текст) 

и члана  36. став 7.  Пословника  о раду 

Градског већа ( ''Службени лист града 

Крагујевца'', број 23/16) на седници одржаној 

30. септембра 2016.године, доноси 

     

З А К Љ У Ч А К 

 

   I Прихвата се Финансијски извештај о 

пословању ЈКП ''Паркинг сервис'', Крагујевац за 

2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис 

Крагујевац'' у Крагујевцу Одлуком  број 431/16  

од   29.06.2016.године. 

 

II Саставни део извештаја, из поглавља 

I овог закључка је Извештај независног 

ревизора. 

 

III Овај закључак   објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

      

                Председник,  

      Радомир Николић,с.р.   
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Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-113/16-V 

Датум: 30. септембар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће,  на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

37. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Градске тржнице''  

(''Службени лист града Крагујевца'', број 30/16-

пречишћен текст) и члана  36. став 7.  

Пословника  о раду Градског већа ( ''Службени 

лист града Крагујевца'', број 23/16) на седници 

одржаној    30. септембра 2016.године, доноси 

  

 

     З А К Љ У Ч А К    
       

  I Прихвата се Финансијски извештај о 

пословању ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац 

за 2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа '' Градске 

тржнице'' Крагујевац, Одлуком  број 3896  од   

29.06.2016.године. 

II Саставни део извештаја, из поглавља 

I овог закључка је Извештај независног 

ревизора. 

 

III Овај закључак   објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

                                                                              

Председник,  

       Радомир Николић,с.р.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-114/16-V 

Датум: 30. септембар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће,  на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

37. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Градска гробља''  

(''Службени лист града Крагујевца'', број 30/16-

пречишћен текст) и члана  36. став 7.  

Пословника  о раду Градског већа ( ''Службени 

лист града Крагујевца'', број 23/16) на седници 

одржаној   30. септембра 2016.године, доноси 

 

  

     З А К Љ У Ч А К    
       

            I Прихвата се Финансијски извештај о 

пословању ЈКП ''Градска гробља'' Крагујевац за 

2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Градска гробља'' 

Крагујевац, Одлуком број 01/3211  од   

27.06.2016.године. 

 

II Саставни део извештаја, из поглавља 

I овог закључка је Извештај независног 

ревизора. 

 

III Овај закључак   објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''.   

            

 

Председник,  

       Радомир Николић,с.р.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. октобар  2016. године.                   Службени лист града Крагујевца                     Број 32 – Страна 5 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-140/16-V 

Датум: 30. септембар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће,  на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

37. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Зеленило'' (''Службени 

лист града Крагујевца'', број 30/16-пречишћен 

текст) и члана  36. став 7.  Пословника  о раду 

Градског већа (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 23/16) на седници одржаној 

30. септембра 2016.године, доноси 

 

  

     З А КЉ У Ч А К    
       

  I Прихвата се Финансијски извештај о 

пословању ЈКП ''Зеленило'' Крагујевац за 

2015.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа ''Зеленило'' 

Крагујевац, Одлуком  број  1296 од  

13.06.2016.године. 

 

II Саставни део извештаја, из поглавља 

I овог закључка је Извештај независног 

ревизора. 

 

III Овај закључак   објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''.   

            

         

          Председник,  

       Радомир Николић,с.р.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-112/16-V 

Датум: 30. септембар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће,  на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

37. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Водовод и канализација''  

(''Службени лист града Крагујевца'', број 30/16-

пречишћен текст) и члана  36. став 7.  

Пословника  о раду Градског већа ( ''Службени 

лист града Крагујевца'', број 23/16) на седници 

одржаној    30. септембра 2016.године, доноси 

 

  

          З А К Љ У Ч А К    
       

  I Прихвата се Финансијски извештај о 

пословању ЈКП ''Водовод и канализација'' 

Крагујевац за 2015.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

''Водовод и канализација'' Крагујевац, Одлуком 

број  LXVII/2  од   27.06.2016.године. 

 

II Саставни део извештаја, из поглавља 

I овог закључка је Извештај независног 

ревизора. 

               

               III Овај закључак   објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''.   

              

         

Председник,  

    Радомир Николић,с.р.    
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Република Србија 

   Град Крагујевац 

   Градско веће 

   Број: 023-158/16-V 

   Датум: 4. октобар  2016. године 

   К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће, на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

38. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног  

предузећа '' Предузеће за изградњу града 

Крагујевца '' (''Службени лист града 

Крагујевца'', бр. 27/13-пречишћен текст, 38/14, 

6/15 и 24/16   ) и члана  36. став 7.  Пословника  

о раду Градског већа (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 23/16) на седници одржаној 4. 

октобра 2016.године, доноси 

 

  

З А К Љ У Ч А К  

 о прихватању Извештаја о пословању за 

период јануар-децембар 2015. године за ЈП 

„Предузеће за изградњу града Крагујевца“ 

 

       

           I Прихвата се Извештај о пословању за 

период јануар-децембар 2015. године за ЈП '' 

Предузеће за изградњу града Крагујевца '' који 

је усвојио Надзорни одбор Јавног  предузећа '' 

Предузеће за изградњу града Крагујевца '', 

закључком број  01-1209  од 10.06. 2016.године. 

 

II Саставни део Извештаја, из поглавља 

I овог закључка је биланс стања у периоду од 

01.01.2015.године до 31.12.2015.године. 

  

III Овај закључак   објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

          

 

Председник,  

   Радомир Николић,с.р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-164/16-V 

Датум: 7. октобар 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће,  на основу члана 65. став 

2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 15/16), члана 

37. став 2.  Одлуке о оснивању Јавног стамбеног 

предузећа ''Крагујевац'' (''Службени лист града 

Крагујевца'', бр. 27/13-пречишћен текст, 38/14 и 

24/16) и члана  36. став 7.  Пословника  о раду 

Градског већа (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 23/16), на седници одржаној      

7. октобра  2016.године, доноси 

 

  

     З А К Љ У Ч А К    
       

  I Прихвата се Финансијски извештај о 

пословању Јавног стамбеног предузећа 

''Крагујевац'' за 2015.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног стамбеног предузећа 

''Крагујевац'',  Одлуком број 02-2384 од  

22.06.2016.године. 

 

II Саставни део извештаја, из поглавља 

I овог закључка је Извештај независног 

ревизора. 

 

III Овај закључак  објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

          

 

                Председник,  

Радомир Николић,с.р.   
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Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-132/16-V  

Дана: 30. септембра 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће,  на основу чланa 69 став 

1.тачка 9. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 

15/16), члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Чистоћа''(''Службени лист града Крагујевца'', 

бр. 30/16-пречишћен текст)  и члана 2. тачка 33. 

Одлуке о Градском већу (''Службени лист града 

Крагујевца'', број 25/15 -пречишћен текст), на 

седници одржаној 30.септембра 2016.године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

      

 I  Даје се сагласност на Извештај о  

реализацији годишњег  Програма пословања 

ЈКП ''Чистоћа'' за 2016.годину,  за период 

1.01.2016-30.06.2016.године који је усвојио, 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, 

Одлуком, број 12-10005 од 28.07.2016.године,  

 

II  Саставни део  Извештаја из 

поглавља I овог решења  су прилози,  прописани 

Правилником о обрасцима тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа (''Службени гласник РС'', број 36/16).  

 

III  Ово решење  објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

 

        

              Председник, 

Радомир Николић,с.р.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-134/16-V 

Дана: 30. септембра 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће,  на основу чланa 69 став 

1.тачка 9. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

15/16) и  члана 37. став 1. тачка 2. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Паркинг сервис Крагујевац''(''Службени лист 

града Крагујевца'', број 30/16-пречишћен текст)  

и члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском већу 

(''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-

пречишћен текст), на седници одржаној 30. 

септембра 2016.године, доноси 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I Даје се сагласност на Извештај о 

реализацији  годишњег Програма пословања 

ЈКП ''Паркинг сервис Крагујевац'' за 

2016.годину,  за период  1.01.2016-30.06. 

2016.године, који је усвојио Надзорни одбор, 

Одлуком, број  435/16 од 21.07. 2016.године. 

                                  

II Саставни део  Извештаја из поглавља 

I овог решења  су прилози , прописани 

Правилником о обрасцима тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа (''Службени гласник РС'', број 36/16).  

 

III Ово решење  објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

 

Председник, 

 Радомир Николић,с.р.   
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Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-135/16-V 

Дана: 30. септембра 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће,  на основу чланa 69 став 

1.тачка 9. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 

15/16) и  члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Градске тржнице''(''Службени лист града 

Крагујевца'', број 30/16-пречишћен текст)  и 

члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском већу 

(''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-

пречишћен текст), на седници одржаној  30. 

септембра 2016.године, доноси 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I Даје се сагласност на Извештај о 

реализацији  Програма пословања ЈКП ''Градске 

тржнице'' за 2016.годину,  за период  1.01.2016-

30.06. 2016.године,  који је усвојио  Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа, Одлуком, 

број  4906  од  28.07.2016.године. 

                                  

II Саставни део  Извештаја из става I 

овог решења  су прилози , прописани 

Правилником о обрасцима тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа (''Службени гласник РС'', број 36/16).  

 

III Ово решење  објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

   

Председник, 

  Радомир Николић,с.р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број:023-136/16-V 

Дана: 30. септембра 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

Градско веће, на основу чланa 69 став 

1.тачка 9. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 

15/16), члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Градска гробља''(''Службени лист града 

Крагујевца'', бр. 30/16-пречишћен текст)  и 

члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском већу 

(''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15 -

пречишћен текст), на седници одржаној  

30.септембра 2016.године, доноси 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

      

 I Даје се сагласност на Извештај о  степену 

реализације  Програма пословања ЈКП ''Градска 

гробља'' за 2016.годину,  за период 1.01.2016-

30.06.2016.године који је усвојио  Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа, Одлуком, 

број 01/3695/1 од   26.07.2016.године. 

 

II Саставни део  Извештаја из става I 

овог решења  су прилози , прописани  

Правилником о обрасцима тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа ( ''Службени гласник РС'', број 36/16).  

 

III Ово решење  објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

      

 

         Председник, 

   Радомир Николић,с.р.   
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Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-143/16-V 

Дана: 30. септембра 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће, на основу чланa 69. став 

1.тачка 9. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

15/16), члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Зеленило''(''Службени лист града Крагујевца'', 

број 30/16-пречишћен текст)  и члана 2. тачка 

33. Одлуке о Градском  већу (''Службени лист 

града Крагујевца'', број 25/15 -пречишћен текст), 

на седници одржаној 30. септембра 2016.године, 

доноси 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I  Даје се сагласност на Извештај о степену 

реализације  Програма пословања ЈКП 

''Зеленило'' за 2016.годину,  за период  

1.01.2016-30.06. 2016.године, који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, 

Одлуком, број  1491  од 18.07.2016.године. 

                                  

II  Саставни део  Извештаја из 

поглавља I овог решења  су прилози, прописани 

Правилником о обрасцима тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа (''Службени гласник РС'', број 36/16).  

 

III  Ово решење  објавити у 

''Службеном листу града Крагујевца''. 

     

 

Председник, 

  Радомир Николић,с.р.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број:023-133/16-V 

Дана: 30. септембра 2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће,  на основу чланa 69 став 

1.тачка 9. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 

15/16), члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Водовод и канализација''(''Службени лист града 

Крагујевца'', број 30/16-пречишћен текст)  и 

члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском  већу 

(''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15 -

пречишћен текст), на седници одржаној  

30.септембра 2016.године, доноси 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I Даје се сагласност на Извештај о степену 

реализације  Програма пословања ЈКП '' 

Водовод и канализација'' за 2016.годину,  за 

период  1.01.2016-30.06. 2016.године, који је 

усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа, Одлуком, број  I/2   од 

29.07.2016.године. 

                                  

II Саставни део  Извештаја из става I 

овог решења  су прилози , прописани 

Правилником о обрасцима тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа ( ''Службени гласник РС'', број 36/16).  

 

III Ово решење  објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

              

            Председник, 

 Радомир Николић,с.р.   
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Република Србија 

Град Крагујевац 

Градско веће 

Број: 023-115/16-V  

Дана: 4. октобра  2016. године 

К р а г у ј е в а ц  

 

 

Градско веће,  на основу чланa 69 став 

1.тачка 9. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'' , број 

15/16), члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за 

урбанизам и изградњу'', Крагујевац (''Службени 

лист града Крагујевца'', број 30/16-пречишћен 

текст)  и члана 2. тачка 33. Одлуке о Градском 

већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 

25/15 -пречишћен текст), на седници одржаној 

4.  октобра 2016.године, доноси 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I Даје се сагласност на Извештај о  

реализацији годишњег  Програма пословања ЈП 

''Дирекција за урбанизам и изградњу'', 

Крагујевац за 2016.годину, за период 1.01.2016 - 

30.06.2016.године, који је усвојио  Надзорни 

одбор Јавног  предузећа, „Дирекција за 

урбанизам и изградњу“, Крагујевац  Одлуком, 

број 1889/1 од 30.06.2016.године. 

 

II Саставни део  Извештаја из поглавља 

I овог решења  су прилози , прописани 

Правилником о обрасцима тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа ( ''Службени гласник РС'', број 36/16).  

 

III Ово решење  објавити у ''Службеном 

листу града Крагујевца''. 

 

 

           Председник, 

 Радомир Николић,с.р.   
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САДРЖАЈ 

 

 

 

- Одлука о давању сагласности на 

Одлуку Надзорног одбора  ЈКП '' Чистоћа'' 

број 12-12214 од 20.09.2016.године о  

реализацији финансијске услуге –кредита за 

обртна средства; 1 

- Одлука о давању сагласности за  

продужење уговора о раду са  запосленима 

који су  због  поремећаја у пословању ЈКП 

''Нискоградња''   упућени  у  ЈКП ''Чистоћа'' 

и ЈКП '' Паркинг сервис Крагујевац''; 1 

- Одлука о давању сагласности на 

Одлуку Надзорног одбора  ЈКП ''Чистоћа'' 

Крагујевац о продаји  средстава;  2 

- Одлука о укидању Одлуке 

Градског већа о одређивању висине накнаде 

за прикључак на систем даљинског грејања 

у граду Крагујевац, број  312-24/10-V од   

29.01.2010.године; 2 

-Закључак о прихватању 

Финансијског извештаја о пословању ЈКП 

''Чистоћа'' за 2015.годину; 3 

- Закључак о прихватању 

Финансијског извештаја о пословању  ЈКП 

''Паркинг сервис Крагујевац'' за 2015.годину; 3 

- Закључак о прихватању 

Финансијског извештаја о пословању ЈКП 

''Градске тржнице'' за 2015.годину; 4 

- Закључак о прихватању 

Финансијског извештаја о пословању ЈКП 

''Градска гробља'' за 2015.годину; 4 

- Закључак о прихватању 

Финансијског извештаја о пословању ЈКП 

''Зеленило'' за 2015.годину; 5 

- Закључак о прихватању 

Финансијског извештаја о пословању ЈКП 

''Водовод и канализација'' за 2015.годину; 5 

- Закључак о прихватању Извештаја 

о пословању за период јануар-децембар 

2015. године за ЈП „Предузеће за изградњу 

града Крагујевца“; 6 

- Закључак о прихватању 

Финансијског извештаја о пословању Јавног 

стамбеног предузећа ''Крагујевац'' за 

2015.годину; 6 

- Решење о давању сагласности на 

Извештај о реализацији годишњег Програма 

пословања ЈКП '' Чистоћа'' за 2016.годину,  

за период 1.01.2016.-30.06.2016.године; 7 

- Решење о давању сагласности на 

Извештај о реализацији годишњег Програма 

пословања ЈКП '' Паркинг сервис 

Крагујевац'' за 2016.годину,  за период  

1.01.2016-30.06.2016.године; 7 

- Решење о давању сагласности на   

Извештај о реализацији  Програма 

пословања ЈКП ''Градске тржнице''  за 

2016.годину, за период 1.01.2016-

30.06.2016.године;  8 

- Решење о давању сагласности на 

Извештај о степену реализације Програма 

пословања ЈКП '' Градска гробља'' за 

2016.годину ,  за период 1.01.2016.-

30.06.2016.године; 8 

- Решење о давању сагласности на   

Извештај о степену реализације  Програма 

пословања ЈКП ''Зеленило'' за 2016.годину, 

за период 1.01.2016-30.06.2016.године; 9 

- Решење о давању сагласности на   

Извештај о степену реализације  Програма 

пословања ЈКП ''Водовод и канализација''  за 

2016.годину, за период 1.01.2016-

30.06.2016.године; 9 

- Решење о давању сагласности на 

Извештај о реализацији годишњег Програма 

пословања ЈП ’’Дирекција за урбанизам-

Крагујевац’’, за 2016.годину, за период 

1.01.2016.-30.06.2016.године; 10 
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