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6.2.   И З В Е Ш Т А Ј   О   П Р И М Љ Е Н И М   Д О Н А Ц И Ј А М А   И   З А Д У Ж Е Њ У   Н А   Д О М А Ћ Е М 
И   С Т Р А Н О М   Т Р Ж И Ш Т У   Н О В Ц А   И   К А П И Т А Л А   И   И З В Р Ш Е Н И М   О Т П Л А Т А М А 

Д У Г О В А   У   П Е Р И О Д У   О Д   01.01.2020.   Г О Д И Н Е   Д О   31.12.2020. Г О Д И Н Е 
 

ДОНАЦИЈЕ 
 
 

А) Донације од међународних организација у корист нивоа градова -директно уплаћени на рачун извршења буџета 
 
 

     У току извештајног периода на рачун Буџета града Чачка стигло је 15.779.041,99 динара путем текућих и капиталних донација од међународних организација у корист 

града Чачка. Овај износ се односи на приходе од конверзије дела уплаћених девиза. 
 
 Од наведеног износа, износ од 14.667.403,28 динара односи се на директан приход Градске управе. 

 
 Преостали износ од 1.111.638,71 динара односи се на средства која су индиректни корисници буџетских средстава уплатили на рачун буџета града и то: 

  -Износ од 824.483,40 динара уплатио Дом културе Чачак, 
  -Износ од 285.270,73 динара уплатла ПУ Моје детињство Чачак и 
  -Износ од 1.884,58 динара уплатио Центар за стручно усавршавање Чачак. 
               

Пројекти Градске управе за локални економски развој 
 

 У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године град Чачак учествовао је у суфинансирању пројекта: 
 
Пројекат:  "Begin" 

 

На основу Уговора о субвенцији број 645- Boost Enviromental Guardianship for Inclusion-BEGIN, закљученог између Управљачког тела Програма (Регија Емилија- Ромања, 
Република Италија) и водећег партнера Регионалне развојне агенције Северне Приморске из Нове Горице, Република Словенија у коме град Чачак учествује као ПП 8 пројектни 
партнер из Републике Србије, а који се финансира у оквиру  Интеррег V-Б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН, дана 12.07.2018. године донатор по 
основу пројекта „Begin“ у оквиру програма Одрживи развој регионалног иновативног система за јадранско-јонску област уплатио је на девизни подрачун пројекта 5.436,37 ЕУР 
као предфинансирање за спровођење пројектних активности. Укупна вредност пројекта била је 64.275,00 ЕУР (донаторска средстава 54.633,75 ЕУР, а учешће града Чачка 
9.641,25 ЕУР).  

Програм: ADRION (Јадранско-јонски програм). 
Предлагач пројекта је Асоцијација ISNET, Болоња, Италија – Мрежа која укључује око 1100 италијанских социјалних предузећа. Носилац пројекта: Регионална развојна 

агенција Нова Горица – Словенија.  
Бенефит: Пројекат тежи оснивању start-up предузећа у области социјалне политике односно оснивању предузећа која би укључила у свој рад и лица са посебним 

потребама. Пројекат би требало да поспеши оснивање нових малих предузећа у Чачку и да нас укључи у први Транснационални кластер за добру праксу у области социјалног 
предузетништва. Веће укључивање лица са посебним потребама у тржиште рада и стварање нових пословних могућности на овај начин, као и усмеравање младих ка 
предузетништву и отварању нових предузећа.  

Учешће града Чачка у овом пројекту износи 635.519,62 динара. 
 
Пројекат:  "Adriaticaves" 

 

На основу Уговора о субвенцији број 608-Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic Caves- „Adriaticaves“ закљученог 
између Управљачког тела Програма (Регија Емилија-Ромања, Република Италија) и водећег партнера Majella National Park Република Италије, у коме је град Чачак учествовао 
као ПП 3 пројектни партнер из Републике Србије, а који се финансира у оквиру  Интеррег V-Б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН, дана 20.09.2018. 
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године донатор је уплатио 10.724,14 еур као предфинасирање за спровођење пројектних активности. Укупна вредност пројекта је 126.166,40 ЕУР од чега су донаторска 
средства 107.241,10 ЕУР, а учешће града Чачка 18.925,30 ЕУР. Пројекат је трајао до 31.12.2019. године. 

Предлагач пројекта је Authority for the management of Parks and Biodiversity of Romagna, Italija (Јединица за управљање парковима и биодиверзитетом покрајине Емилија 
Ромања). Програм: ADRION (Јадранско-јонски програм). 

Бенефит: Истраживање био и геодиверзитета и стављање у функцију развоја туристичких садржаја за пећине у Овчарско– кабларској клисури и промоција заштићеног 
подручја Овчарско– кабларске клисуре. Прихваћена је у својству сарадника у реализацији пројекта Туристичка организација Чачак. Буџет за град Чачак, након завршетка 
оцењивања је око 130.000 ЕУР.  

Партнери: „Majela“ Национални парк из Италије, Парк природе „Велебит“, Кантонална установа за заштиту природе – Сарајево, Регионално веће Скадар и сарадник 
Туристичка организација Чачак. 

Учешће града Чачка у овом пројекту износи 1.324.924,20 динара, а Донатора 3.041.813,56 динара. 
 
Пројекат: Exchange 5 – побољшање ефикасности управљања јавном имовином 

 

Град Чачак и Влада Републике Србије- одељење за Уговарање и Финансирање програма из ЕУ Фондова потписали су Уговор о програму „Пројекат унапређење 
ефикасности управљања јавном имовином“- пројекат „Exchange 5“. Вредност пројекта је 205.035,57 ЕУР (обавеза Донатора износи 178.380,95 ЕУР, обавеза града Чачка износи 
13.327,31 ЕУР, а обавеза а партнера на пројекту општине Ивањица и општине Горњи Милановац износи 13.327,31 ЕУР). 

Програм „Exchange 5“ финансира Европска Унија, а исти спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) и Министарство 
финансија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина – Савезом градова и општина Србије (у даљем тексту: СКГО). 

У реализацији Пројекта ће заједнички учествовати Град Чачак, као координатор Пројекта и остали партнери: општина Ивањица, општина Горњи Милановац и 
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, сви у својству корисника. 

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринос повећању ефективности, ефикасности и транспарентности јавне администрације кроз побољшање управљања јавном својином на 
локалном нивоу, омогућавање јавних служби доступнијим и приступачнијим грађанима и правним лицима.  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећање капацитета управљања јавном имовином Града Чачак, општине Горњи Милановац и општине Ивањица  и пружање јавих 
услуга путем креирања ефикасне, ефективне и транспарентне базе података о јавном власништву, што ће приближити јавну администрацију грађанима и правним лицима. 

Неке од главних активности су: уношење података за Град Чачак, Општину Горњи Милановац, Општину Ивањица, за 3 јавне водоводне мреже, припадајућу 
инфраструктуру, спровођење геодетских радова на 46 километара мреже, утврђивање вредности водоводне мреже, као и припрема техничке документације неопходне за 
легализацију. 

Учешће града Чачка у овом пројекту износи 1.987.095,31 динара, а Донатора 15.334.664,38 динара. 
 
Пројекат: UNOPS EUPRO - израда пројекто техничке документације за изградњу објекта Научно технолошког парка 

 
Пројекат је аплициран код програма ЕУПРО и односи се на израду пројектно- техничке документације за будућу зграду НТП Чачак укупне површине 3700 м2, од чега је 

1200 м2 халског простора. Пројекат је одобрен за финансирање и реализација је започета у септембру месецу 2018. године. Укупна вредност пројекта је 51.000,00 ЕУР. 
Учешће града Чачка у овом пројекту током 2020. године износило је 2.551.369,60 динара. 

 
Пројекат: UNOPS-EUPRO-ГИС 

 

Пројекат је аплициран код програма ЕУПРО. Односи се на развој међуопштинског ГИС центра у Чачку, који ће покривати територију још и општина Лучани, Горњи 
Милановац, Пожега и Ариље. Значај развоја ГИС-а, посебно на регионалном нивоу је важан корак ка дигитализацији бројних јавних функција. Пројекат предвиђа набавку 
различите рачунарске опреме и дронова за снимање терена. Укупна вредност пројекта је 204.600,00 ЕУР.  

Није било расхода са буџета града Чачка током 2020. године. 
 

Пројекти Градске управе за опште и заједничке послове 
 
Донација од међународних организација која се односи на Градску управу за опште и заједничке послове износи 10.000,00 канадских долара односно 772.589,00 

динара. Поменута средства су наменски донирана за набавку униформи и опреме за опремање јединица цивилне заштите и утрошена су за набавку униформи за припаднике 

јединица цивилне заштите. 
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Б) Донације од међународних организација и иностраних држава у корист нивоа градова -директно уплаћени корисницима 
 
 

              У току извештајног периода на рачуне индиректних корисника стигло је 1.228.830,67 динара од међународних организација, и то наменски за установе културе. 

 
Међународне организације  
 
У току извештајног периода на рачун Дома културе Чачак стигло је 1.228.830,67 динара за унапређење приказиваштва. 
Средства су уплаћена од стране „Еуроимаж“ (Европски фонд за обезбеђење подршке за копродукцију и дистрибуцију креативних филмских и аудио визуелних радова 

Савета Европе). 
До краја извештајног периода средства нису трошена,  целокупни износ се налази на девизном рачуну донација отвореном код Народне Банке Србије и иста се преносе 

у потрошњу у 2021. годину. 

В1) Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова 
 
 

              У току извештајног периода на рачун Буџета града Чачка стигло је 111.704.574,93 динара од нивоа Републике у корист града Чачка за потребе реализације неколико 

пројеката којима су град Чачак или индиректни корисници буџетских средстава конкурисали у протеклом периоду код разних министарстава. 
              Намена средстава која су стигла на рачун Буџета града Чачка била је строго дефинисана и иста се не могу употребити за друге сврхе осим за оне за које су и уплаћена 
и које су дефинисане буџетима одобрених пројеката. 
 
             На Градску управу за опште и заједничке послове односи се 2.250.000,00 динара 

 
Средства за осигурање имовине града 
 
Град Чачак је са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта „Осигурање имовине града“  од 

15.04.2020. године на износ од 2.250.000,00 динара. 

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 2.250.000,00 динара дана 29.05.2019. године. 
У извештајном периоду средства су утрошена у потпуности за исплату фактуре за осигурање имовине града, а на основу Уговора број 404-2/15-2019-II од 04.11.2019. 

године закљученог са предузећем „АМС осигурање“ доо Београд (трогодишњи уговор). 
 
 

             На Градску управу за локални економски развој односи се 87.290.492,14 динара 
 

Пројекат: Подршка спровођењу мера популационе политике 
 

  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографску и популациону политику је 2020. године Граду Чачку одобрио средства за спровођење мера популационе 
политике с чим у вези је закључен Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години број 401-81/2020-II од 

04.03.2020.године.  
  Учешће Кабинета МДПП износи 9.993.934,50 динара а града Чачка 1.763.635,50 динара. 

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 9.993.934,50 динара дана 10.03.2020. године. 
Учешће града Чачка у овом пројекту износи 931.645,97 динара, а Донатора 4.915.196,40 динара. 
 
Пројекат: Санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније сметлишта Прелићи, зона II-фаза А 

 

Министарство заштите животне средине и Град Чачак закључили су Уговор број 401-00-01335/2019-06 дана 05.12.2019. године, којим Министарство заштите животне 
средине суфинансира реализацију пројекта Реализације пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта Прелићи, зона II-фаза А.  

На основу наведеног Уговора Министарство је 12.02.2020. године уплатило аванс у износу од 100% од укупне вредности подржаног пројекта у износу од  66.672.360,00 
динара. Учешће града Чачака износи 16.668.060,00 динара. 

У току 2020. године средства донатора утрошена су у износу од 56.632.487,76 динара, док се остатак од 10.039.872,24 динара преноси у 2021. годину. 
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Пројекат: Реконструкцији Окружног начелства у Чачку 

 
Министарство културе и информисања Републике Србије по расписаном Јавном конкурсу од 17. децембра 2018. године под називом „Градови у фокусу 2019“ ради 

подстицања локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности. 
Граду Чачку су одобрена средства у износу до 16.000.000,00 динара у циљу суфинансирања реализације пројекта Града ЧАЧКА – „Чачак на сцени - Трансформација 

културног простора града у поливалентну сцену“. 
Износ од 15.509.345,52 динара Министарство културе и информисања је уплатило 05.02.2020.године.  

У циљу реализације пројекта, град Чачак и Занатска задруга „Универзал“ Чачак закључили су Уговор извођењу радова на реконструкцији Окружног начелства у Чачку 
број 401-1/36-2019-II од 20.12.2019. године. 

У току 2020. године средства донатора утрошена су у износу од 10.624.197,64 динара, док је остатак од 4.885.147,88 динара враћен Донатору. 
 
 

             На Градску управу за друштвене делатности (установе културе) односи се 8.472.497,66 динара. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ-ДИРЕКТАН ПРИХОД   
 

 

У току 2020. године за подршку самосталним уметницима услед пандемије вируса COVID 19 од стране Министарства културе и информисања уплаћена су средства у 
износу од 321.429,00,00 динара по основу уговора број 401-167/2020-II од 19.05.2020.године на име бесповратне финансијске помоћи Републике за самосталне уметнике.  

Средства су уметницима пренета у износу 107.142,86 динара (бруто), док је остатак од 214.286,14 динара враћено донатору. 
 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ         

 

У периоду 01.01.2020. године - 31.12.2020. године је од Министарства културе Републике Србије добијен износ од 8.300.400,00 динара за реализацију 16 пројеката и то: 

 
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

РБ БРОЈ УГОВОРА 
ДАТУМ 

УГОВОРА 

ДАТУМ 
ПРЕНОСА 

НАМЕНА СРЕДСТАВА УГОВОРЕНО УТРОШЕНО НЕУТРОШЕНО 

1 630-02-46/2019-02 14.02.2020. 09.03.2020. Матичне функције 400.000,00 246.335,46 153.664,54 

2 451-04-2054/2020-02 03.06.2020. 10.07.2020. Легат Бранко В. Радичевић 960.000,00 960.000,00 0,00 

3 451-04-3120/2020-03 10.07.2020. 27.07.2020. Дисово пролеће 150.000,00 146.994,41 3.005,59 

4 451-04-1814/2020-02  15.06.2020. 13.07.2020. Саветовање о завичајним фондовима 500.000,00 296.245,00 203.755,00 

 
 
ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК       

РБ БРОЈ УГОВОРА 
ДАТУМ 

УГОВОРА 

ДАТУМ 
ПРЕНОСА НАМЕНА СРЕДСТАВА 

УГОВОРЕНО УТРОШЕНО НЕУТРОШЕНО 

1  451-04-3242/2020-03 25.06.2020. 21.07.2020. Међународни фестивал анимације Аниманима 2020 200.000,00 167.548,40 32.451,60 

    УКУПНА  СРЕДСТВА 200.000,00 167.548,40 32.451,60 

 
 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ       

РБ БРОЈ УГОВОРА 
ДАТУМ 

УГОВОРА 
ДАТУМ 

ПРЕНОСА НАМЕНА СРЕДСТАВА 
УГОВОРЕНО УТРОШЕНО НЕУТРОШЕНО 

1 451-04-4058/2020-03 12.06.2020. 30.06.2020. Развој и комуникација у западном поморављу 700.000,00 334.358,00 365.642,00 

    УКУПНА  СРЕДСТВА 700.000,00 334.358,00 365.642,00 

 НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК      

РБ БРОЈ УГОВОРА 
ДАТУМ 

УГОВОРА 
ДАТУМ 

ПРЕНОСА НАМЕНА СРЕДСТАВА 
УГОВОРЕНО УТРОШЕНО НЕУТРОШЕНО 

1 451-04-5949/2019 05.12.2019. 22.01.2020. 18. International Colloquium 19.000,00 19.000,00 0,00 

2 451-04-1816/2020-02  10.06.2020. 29.06. 2020. Ђурђевдан на гори 500.000,00 495.685,00 4.315,00 

3  451-04-1751/2020-02 16.06.2020. 30.06.2020. Римске терме 430.000,00 407.031,48 22.968,52 
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4 451-04-1736/2020-02  16.06.2020. 30.06. 2020. Конзервација етнолошке збирке 400.000,00 400.000,00 0,00 

5 451-04-1848/2020-02 06.07.2020. 27.07.2020. Археолошке карте регије Чачка 300.000,00 270.707,00 29.293,00 

    УКУПНА  СРЕДСТВА 1.649.000,00 1.592.423,48 56.576,52 

 
 
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК     

        

РБ БРОЈ УГОВОРА 
ДАТУМ 

УГОВОРА 

ДАТУМ 
ПРЕНОСА НАМЕНА СРЕДСТАВА 

УГОВОРЕНО УТРОШЕНО НЕУТРОШЕНО 

1  451-04-3689/2020-03 10.07.2020. 29.07.2020. Меморијал Надежда Петровић „На југ, на југ идемо на југ 1.500.000,00 1.355.838,50 144.161,50 

2 451-04-02082/2020-9 01.06.2020. 28.07.2020. Дигитална библиотека 425.000,00 425.000,00 0,00 

3 451-04-1579/2020-02 17.06.2020. 17.07.2020. Монографија породица  Надежде Петровић 1.016.400,00 750.400,00 266.000,00 

4 451-04-3816/2020-03 08.07.2020. 27.08.2020. 
Награђени на меморијалу Надежде Петровић, самостална изложба Марка  
Марковића Једна прича о  склуптури 300.000,00 299.837,60 162,40 

    УКУПНА  СРЕДСТВА 3.241.400,00 2.831.076,10 410.323,90 

 
 
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК      

РБ БРОЈ УГОВОРА 
ДАТУМ 

УГОВОРА 

ДАТУМ 
ПРЕНОСА НАМЕНА СРЕДСТАВА 

УГОВОРЕНО УТРОШЕНО НЕУТРОШЕНО 

1 451-04-4058/2020-03 30.09.2020. 30.09.2020. Позоришна представа "Соња Савић" 500.000,00 0,00 500.000,00 

    УКУПНА  СРЕДСТВА 500.000,00 0,00 500.000,00 

    УКУПНО  ЗА  СВЕ  УСТАНОВЕ  8.300.400,00 6.574.980,85 1.725.419,15 

 
До краја извештајног периода средства су утрошена у износу од 6.574.980,85 динара. 
Укупна неутрошена средства на дан 31.12.2020. године износе 1.725.419,15 динара, од тог износа Министарству културе је дана 29.12.2020. године враћено 

1.359.777,15 динара, док се преостали износ од 365.642,00 динара преноси у потрошњу у 2021. годину. 
 

 
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 
Центру за стручно усавршавање Чачак је дана 30.10.2020. године Министарство културе и информисања уплатило 50.000,00 динара за суфинансирање пројекта 

„Караван културе говора у Чачку“. До краја буџетске 2020. године средства су наменски утрошена кроз одржавање радионица и трибина. 
 

  
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 
Предшколској установи „Моје детињсто“ Чачак је Министарство за рад и социјалну политику поводом "Дечије недеље " извшило уплату у износу  14.954,80 динара. ПУ 

"Моје детињство " је средства наменски утрошила за набавку ликовног материјала. 
 

           
    На Градску управу за финансије односи се 14.955.149,28 динара 
 
              Град Чачак је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије закључио уговор број о реализацији пројекта „Санација школе Ратко Митровић“. 

Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије финансира извођење радова, а град Чачак обрачунава и плаћа ПДВ. 
              Средства за реализацију Пројекта улаћена су у износу од 9.274.141,28 динара на буџет града Чачка, за плаћање пдв-а по IV и окончаној ситуацији. 

              У извештајном периоду утрошен је износ од 5.458.142,97 динара, док се остатак од 3.815.998,31 динара преноси у потрошњу у 2021. годину. 
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             На Градску управу за финансије (индиректни корисници) односи се 6.225.294,00 динара 
 
   ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА 
 
 Јавна установа „Туристичка организација Чачка'' је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација закључила уговор о реализацији Пројекта-Реконструкција и 
уређење парк комплекса у Овчар бањи' број 401-00-93/1/2020-08 од 06.03.2019.године на износ од 6.000.000,00 динара. 
              Након спроведене и достављене јавне набавке и остале документације, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је дана 19.06.2020. године уплатило 
средства у износу од 5.525.294,00 динара на рачун града Чачка.  

Утрошено је 5.524.548,00 динара, док је остатак од 746,00 динара враћен Министарству. 

 
   МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИСЛОНИЦА 
 

Месна заједница Прислоница је 28.05.2020. године закључила уговор бр. 451/2020 са „Организацијом за колективно остваривање права интерпретатора о додели 
средстава за културне намене“ као подршка за одржавање 33. Сабора фрулаша Србије, под називом „Ој Мораво“.  

Организација је 02.06.2020. године уплатила на рачун Буџета Града Чачка 700.000,00 дининара.  
У извештајном периоду утрошено је 156.460,00 динара док је износ од 543.540,00 динара враћен Донатору 28.09.2020. године. 

 
 

Пренета неутрошена средства утврђена Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2019. годину  
 
 
              Санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније сметлишта Прелићи 

 
             Министарство заштите животне средине и град Чачак закључили су Уговор број 401-628/2018-II дана 13.12.2018.године, којим Министарство заштите животне средине 
суфинансира пројекат Реализације идејног пројекта санације, затварања и рекултивације несанитарне депоније-сметлишта Прелићи. 
             На основу наведеног Уговора Министарство је 21.12.2018. године уплатило аванс у износу од 100% од укупне вредности подржаног пројекта што је 34.875.840,00 
динара. Учешће града Чачака износи 8.719.000,00 динара. 

Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2019. годину пренета средства по овом пројекту износе 9.918.283,34  динара и иста су  у потпуности утрошена, чиме је 

пројекат завршен. 
 
 
Подршка спровођењу мера популационе политике 

 

  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографску и популациону политику је 2019. године Граду Чачку одобрио средства за спровођење мера популационе 
политике с чим у вези је закључен Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години број 401-182/2019-II 

од 17.04.2019. године. Учешће Кабинета МДПП износило је 10.930.370,00 динара а града Чачка 2.354.630,00 динара. 
Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину неутрошен износ од 666.147,44 динара пренет је у потрошњу у 2020. годину и у току 2020. Године 

утрошен је износ од 313.732,03 динара, док је износ од 352.415,41 динара пренет у потрошњу у 2021. Годину. 
 
 
Средства за финансирање пројеката установа културе 

 
Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину неутрошена средства за установе културе износила су 952.462,82 динара а односила су се на 

финансирање разних пројеката свих установа културе. 
У току буџетске 2020. године за ове намене утрошен је износ од 489.534,00 динара за набавку опреме за Историјски архив Чачак, док је износ од 462.928,82 динара на 

име неутрошених средстава по свим пројектима враћен Донатору. 
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Средства за набавку кућа и грађевинског материјала за избеглице и Средства за набавку кућа и грађевинског материјала за интерно расељена лица 

 
Град Чачак је са Комесеријатом за избеглице Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта „Набавка кућа и грађевинског материјала за избеглице“  

на износ од 4.135.800,00 динара. 

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 4.135.800,00 динара дана 18.10.2019. године. 
 
Град Чачак је са Комесеријатом за избеглице Републике Србије закључио уговор о реализацији пројекта „Набавка кућа и грађевинског материјала за интерно 

расељена лица“  на износ од 6.300.000,00 динара. 

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 6.300.000,00 динара дана 25.10.2019. године. 
 
Укупан износ средстава од 10.435.800,00 динара пренет је Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2019. годину у потрошњу у буџетску 2020. годину. 
У извештајном периоду средства су утрошена у износу од 6.321.757,20 динара, док се износ од 4.114.042,80 динара  и преноси у буџетску 2021. годину. 

 
 
Пројекат:  СОС тачке 

 
Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије по расписаном Јавном конкурсу од 17.06.2019. године је Граду Чачку 

одобрио средства у износу од 24.805.290,00 динара у циљу реализације Пројекта „Постављање система СОС тачака на територији града Чачка, а у складу са Уговором број 

401-376/2019-II од 23.07.2019. године.  
Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој је уговорени износ средстава за реализацију пројекта уплатио дана 31.07.2019. године. 

Пројекат се односио на Унапређење безбедности грађана Чачка, а посебно деце и младих школског узраста. Посебна пажња је посвећена јавној безбедности у близини 
школских објеката и на прометним јавним локацијама (шеталиште, градски бедем, градски паркови), односно тамо где је највећа фреквенција грађана и где су највеће 
могућности за настанак алармних ситуација. 

Министарство је Граду по овом уговору уплатило износ од 24.805.290,00 динара дана 31.07.2019. године. 
Учешће Донатора у овом пројекту износило је 24.411.000,00 динара, док је износ од 394.240,00 динара враћен дана 27.11.2020. године. 
 
 
"Опрема за Научно технолошки парк" 

 
Закључком Владе Републике Србије са седнице одржане 16.12.2019. године, број 401-12652/2019, дата је сагласност Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја да граду Чачку обезбеди средства у износу од 60.000.000,00 динара. 
Истим закључком, задужује се Министарство просвете, науке и технолошког развојасе да припреми и закључи уговор са градом Чачком, а на основу којег се град Чачак 

обавезује да набави опрему неопходну за рад "Научно технолошки парк" доо Чачак, иновационе организације регистроване за инфраструктурну подршку иновационој 
делатности. Опрема се набвља као предуслов за развој иновација и трансфер технологија. 

Министарство просвете је 24.12.2019. године уплатио средства у износу од 60.000.000,00 динара и иста су је Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2019. годину 
пренета у потрошњу у буџетску 2020. годину. 

До краја извештајног периода утрошена су средства у износу од 56.425.388,23 динара, док је остатак од 3.574.611,77 динара пренет у 2021. годину. 
 

            ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА 
 
 Јавна установа „Туристичка организација Чачка'' је са Министарством државне управе и локалне самоуправе закључила уговор о суфинансирању Манифестације 
„Купусијада“ број 406/2019 од 18.07.2019. године на износ од 1.500.000,00 динара. 

Министарство је наведена средства по уговору уплатило на рачун Буџета Града Чачка 30.04.2019. године. 
Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину неутрошен износ од 1.964,60 динара пренет је у потрошњу у 2020. годину и исти је враћен донатору 

дана 24.01.2020. године. 
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"Санација школе Ратко Митровић" 

 
              Град Чачак је са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије закључио уговор број о реализацији пројекта „Санација школе Ратко Митровић“. 

Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије финансира извођење радова, а град Чачак обрачунава и плаћа ПДВ. 

Одлуком о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину неутрошен износ од 8.786.706,56 динара пренет је у потрошњу у 2020. годину и исти је у потпуности 
утрошен за плаћање пореза на додату вредност на испостављене ситуације. 

 
 

В2) Наменски и ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-директно уплаћени корисницима 
 

У току извештајног периода на рачун индиректних буџетских корисника стигло је 3.370.000,00 динара од нивоа Републике у корист индиректних буџетских корисника 

за потребе реализације неколико пројеката којима су корисници конкурисали у протеклој години код разних Министарстава. 
Намена одређених средстава која су стигла на рачун корисника била је строго дефинисана и иста се нису могла употребити осим за оне активности за које су и 

уплаћена. 
 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА 
 
Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ као овлашћени управљач предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ потписала је уговор са 

Министарством пољопривреде и заштите животне средине о суфинансирању програма управљања тог заштићеног подручја за 2019. годину. Уговором су утврђена финансијска 
средства у укупном износу од 3.370.000,00 динара. 

Средства су дана 24.04.2020. године пребачена на рачун ЈУ „Туристичка организација Чачка“ и то наменски за чување, одржавање и презентацију заштићених подручја. 
До краја буџетске 2020. године средства из Републике су у потпуности наменски утрошена и Извештај достављен Донатору. 

 
 

 

Г1) Текући и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова- 
 уплаћени директно на Буџет града 

 
У току извештајног периода директно на рачун буџета стигло је 36.914.435,39 динара од физичких и правних лица у корист нивоа градова. 
 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Средства у износу од 34.571.529,10 динара (742142-1.858.332,33 динара; 742341-3.492.618,54 динара и 744141-29.220.578,23 динара) уплатили су грађани и фирме за 

реализацију разних инфраструктурних пројеката на територији месних заједница у којима живе или раде, што са почетним стањем од 44.741.748,62 динара представља укупно 
расположива средства у 2020. години од 79.283.171,53 динара. 

У току извештајног периода укупно је утрошено 15.721.307,44 динара (учешће грађана) + 7.917.402,69 динара (капитални) што укупно чини 23.638.710,13 динара. 
Такође, извршен је повраћај физичким лицима од 30.106,19 динара, за раније уплате од којих су одустали. 
Неутрошена средства на дан 31.12.2020. године износе 55.644.461,40 динара преносе у 2021. годину. 
 
ДОМ КУЛТУРЕ 

 
На основу Уговора о донаторству са Термотехном Шушић, добијена су средства за извођење молерских радова у простору Галерије Народног музеја Чачак  у износу од 

50.000,00 динара.  

Средства су наменски утрошена у износу од 43.558,56 динара док се остатак  од 6.441,44 динара преноси у 2021. годину се налазе на рачуну града. Ова средства 
представљају 2,57%  у  укупно утрошеним средствима из осталих извора. 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ТРОШКОВЕ И ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ-ДИРЕКТАН ТРОШАК 
 

У циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења корона вируса COVID-19 у извештајном периоду град Чачак примио је донације од правних и физичких 
лица  у укупном износу од 6.922.000,00 динара и исте су наменски утрошене на следећи начин: 
 

1. са апропријације 65. стална буџетска резерва из средстава буџета Града- извор финансирања 08- донације од физичких и правних лица утрошена су средства у 
износу од 1.062.000,00 динара и то за исплату обавеза по рачуну ДОО „Trefoil inženjering“ Београд за куповину дезинфекционог тунела „Хигија“, 

2. са апропријације 191. трансфери осталим нивоима власти- извор финансирања 08- донације од физичких и правних лица пренета су средства Центру за социјални 
рад у износу од 2.285.295,00 динара за куповину пакета социјално угроженим лицима и 

3. са апропријације 39/1 материјал- извор финансирања 08- донације од физичких и правних лица пренета су средства ДОО „Мока“ Чачак у износу од 3.574.705,00 
динара за куповину пакета пензионерима (који примају пензије у износу до 15.000,00 динара) 

 

Преосталих 721.857,16 динара који су уплаћени на рачун прихода 744141- Текући добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист нивоа градова 

представљају приход општег карактера. 
 

Г2) Текући и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 
-директно уплаћени корисницима- 

 
 

У току извештајног периода директно на рачун индиректних буџетских корисника стигло је 1.034.595,64 динара од физичких и правних лица у корист нивоа градова. 
 

 ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК 
 

Средства у износу од 296.473,04 динара градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак добила је од Националне службе за запошљавање за реализацију јавног 

рада на пословима смањења негативних ефеката пандемија COVID-19 вируса на грађане Чачка и околине кроз пружање библиотечко-информационих услуга на кућној адреси, 
путем телефона или интернета. Средства до краја 2020. године нису трошена. 

 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 
              Средства у износу од 445.249,56 динара установа Спортски центар „Младост“ Чачак добила је од Националне службе за запошљавање за реализацију јавног рада на 

пословима јавног чишћења и уређења свих зелених површина и одржавање објеката и терена у комплексу Спортског центра Младост у трајању од 4 месеца.  
              Средства су у потпуности утрошена у 2020. години. 
 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА 
 
Средства у износу од 292.873,04 динара Туристичка организација Чачка добила је од Националне службе за запошљавање за реализацију јавног рада „Уређење, 

одржавање и промоција пешачких и рекреативних стаза у Овчарско-кабларској клисури“. 
Средства су до краја обрачунског периода у потпуности утрошена у складу са наменом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
Извештај о примљеним донацијама и узетим кредитима за 2020. годину 

ЗАДУЖЕЊЕ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНЕ ОТПЛАТЕ ДУГОВА 
 

Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину део средстава планиран је за трансакције јавног дуга и то: 
 

- У оквиру раздела 12. Градске управе за финансије, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, активности 0003 Сервисирање јавног дуга, функционалне 
класификације 170 Трансакције јавног дуга, у износу од 56.450.000,00 динара, и у периоду 01.01.-31.12.2020. године извршени су у износу од 53.070.647,30 динара 
однодно 94,01%. 

 

Позиција Конто Опис План Извршење % извршења 

514 441000 Отплата домаћих камата 1.800.000,00 1.511.523,68 83,97 

515 444000 Пратећи трошкови задуживања 150.000,00 0,00 0,00 

516 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 54.500.000,00 51.559.123,62 94,60 

Укупно:   56.450.000,00 53.070.647,30 94,01 
 

I У току 2020.године извршена је коначна отплата кредита по Уговору о инвестиционом кредиту са две банке, чланице конзорцијума-Банка Интеса АД Београд 
и Ерсте банка АД Нови Сад број 404-1/38-2015-II од 23.06.2015. 

 

По овом Уговору у периоду 01.01.-31.12.2020. године извршена је исплата: 
 

Банка Интеса АД Београд:  
 

- На име камате исплаћено је укупно 15.690,91 динара или 133,46 еура. 
- На име рате исплаћено је укупно 1.512.464,11 динара или 12.863,39 еура.  

 

Ерсте Банка АД Нови Сад: 
 

- На име камате исплаћено је укупно 14.458,05 динара или 122,96 еура. 
- На име рате исплаћено је укупно 1.512.420,41 динарa или 12.863,58 еура. 

 

Ово кредитно задужење је у току 2020. године измирено. 
 

II По Уговору број 401-354/2017-II од 25.07.2017. године и Анексу бр.1 Уговора о дугорочном кредиту од 14.05.2018.године закљученим са Societe Generale 
Bank AD Београд тј. садашњом ОТП Банком, Град Чачак се укупно задужио 1.242.584,71 ЕУР-а.  

 

У периоду 01.01.2020.-31.12.2020. извршена је следећа отплата: 
 

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 754.878,04 динара или 6.420,37 еура. 
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 38.474.210,33 динара или 323.216,08 еура. 

  

Закључно са 31.12.2020. године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 47.692.717,29 динара или 405.618,61 еура. 
 

III По Уговору број 401-262/2019-II од 28.05.2019. године и Анексу бр. 1 уговора о дугорочном кредиту бр. ЛТЛ 691057 од 15.07.2020. године закљученим са 
Societe Generale Bank AD Београд тј. садашњом ОТП Банком, Град Чачак се укупно задужио 821.340,93  ЕУР-а.  

 

У периоду 01.01.2020.-31.12.2020. извршена је следећа отплата: 
- На име доспеле камате исплаћено је укупно  726.496,68 динара или 6.178,97 еура. 
- На име доспеле рате исплаћено је укупно  10.060.028,77 динара или 85.556,35 еура. 

  

Закључно са 31.12.2020.године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 86.513.698,58 динара или 735.784,58 еура. 
 
 

Укупне кредитне обавезе Града Чачка на дан 31.12.2020. године износе 134.206.415,87 динара или 1.141.403,19 еура. 
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Пренета неутрошена средства утврђена Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2019. годину  
 

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова- уплаћени директно на Буџет града 
 

После спроведеног поступка јавне набавке за кредитно задужење, Град Чачак је 28. маја 2019. године закључио Уговор број 401-262/2019- II о инвестиционом кредиту 
са банком Societe Generale Banka AD Beograd. 

У току 2019. године по кредитном аранжману повучено је 67.096.410,68 динара. 
Кредитна средства су за финансирање инвестиција утрошена у износу од 59.160.460,28 динара. 
Износ од 7.935.950,40 динара наменски је пренет у потрошњу у 2020. годину за исплату пореза на додату вредност по ситуацијама из четвртог квартала 2019. године за 

инвестиције које су финансиране из овог кредитног аранжмана. 
 


