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6.3. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 
 

Текућа буџетска резерва 
 

На основу члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину  у Разделу 2. Градско веће издвојена су  средстава  за Текућу буџетску резерву. 
Текућа буџетска резерва опредељивала се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 
Средства текуће буџетске резерве решењем Градског већа и решењем Градоначелника града распоређена су на кориснике буџетских средстава и 

представљала су повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске резерве исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва 
одређена. 

У току извештајног периода извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при том су донета решења о преусмеравању средстава на 
одговарајуће апропријације и иста су објављена у Службеном листу града Чачка и то: 

 
РБ ИЗНОС ПОЗИЦИЈА  КОРИСНИК/ НАМЕНА БРОЈ РЕШЕЊА 

1. 64.300,00 293 Дом културе Чачак-  набавка опреме 401-14/2020-II 

2. 78.000,00 351 Народни музеј Чачак-  текуће одржавање  401-17/2020-II 

3. 480.000,00 328/1 Међуопштински историски архив Чачак- организација изложбе Ирине Селујанове и доласка хора „Радост“ из Белорусије  401-15/2020-II 

4. 120.000,00 5/1 Мирјана Дидановић Чиндрак- финансијска помоћ за трошкове лечења сина 401-13/2020-II 

5. 142.000,00 225 Техничка школа Чачак- текуће одржавање 401-16/2020-II 

6. 150.000,00 632 Туристичка организација Чачак- измирење обавеза насталих по пресуди Основног суда број 7.П1.бр.418/18 од 24.12.2018. године 401-38/2020-II 

7. 200.000,00 379 Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- измирење трошкова  за  редовно функционисање 401-31/2020-II 

8. 60.000,00 5/1 Марија Аћимовић- финансијска помоћ за трошкове лечења сина 401-41/2020-II 

9. 136.000,00 601 МЗ Катрга- куповина намештаја за просторије Дома културе Катрга намењене за здраствену амбуланту  401-51/2020-II 

10. 614.700,00 380 Народни музеј Чачак- текуће одржавање 06-13/2020-III 

11. 800.000,00 92 Обезбеђење средстава за израду Плана детаљне регулације за ски- стазу у Риђагама 06-13/2020-III 

12. 1.000,00 595 МЗ Придворица- измирење обавеза за трошкове интернета 401-59/2020-II 

13. 108.000,00 5/1 Наташа Пртењак – финансијска помоћ за трошкове лечења   401-65/2020-II 

14. 225.000,00 224 ОШ “Милица Павловић” - измирење обавеза насталих за изградњу унутрашњих хидраната и завршетак спољне хидрантске мреже 401-64/2020-II 

15. 20.000,00 224 ОШ “Ратко Митровић” Чачак- измирење трошкова образовања и усавршавања запослених 401-61/2020-II 

16. 380.000,00 184 Центар за социјални рад Чачак- измирење обавеза насталих поводом обележавања 60. година од оснивања Установе 401-63/2020-II 

17. 102.000,00 351 Народни музеј Чачак- текуће одржавање 401-62/2020-II 

18. 5.000,00 595 МЗ Овчар бања Чачак- плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга. 401-60/2020-II 

19. 72.000,00 5/1 Милан Макојевићу државном прваку у спорту „Ледно пењање“- финансијска помоћ за одлазак на финале Европског купа у Финској 401-71/2020-II 

20. 96.000,00 5/1 Жарко Џекулић- финансијска помоћ за одлазак на путовање у Русију бициклом  401-77/2020-II 

21. 108.000,00 5/1 Ратко Ристић- финансијска помоћ за одлазак на Светско првенство у Словенију, дисциплини пловак, категорија спортски риболов 401-79/2020-II 

22. 35.000,00 387 Уметничка галерија  “Надежда Петровић” Чачак-организација гостовања у музеју Коваленко у Краснодару  401-76/2020-II 

23. 146.400,00 224 ОШ “ Свети Ђакон Авакум” Трнава- трошкови одржавања- замене столарије на објекту школске кухиње. 401-83/2020-II 

24. 103.000,00 73 Градска управа за инспекцијски надзор- исплата јубиларне награде запосленом 401-85/2020-II 

25. 200.000,00 5/2 
Студентски парламент факултета техничких наука у Чачку- финансијска помоћ за одлазак студената на међународно спортско-научно такмичење 
студената менаџмента и економије под називом Менаџеријада и економијада 2020 

401-84/2020-II 

26. 4.000,00 595 МЗ Међувршје Чачак- измирење обавеза за трошкове платног промета 06- 38/2020-III 

27. 701.000,00 599/1 МЗ Међувршје Чачак- плаћање трошкова по Решењу Привредног суда у Чачку број 1 Ии 8/2020 од 28.01.2020. године 06- 38/2020-III 

28. 36.200,00 224 Основна школа за образовање одраслих Чачак- измирење трошкова образовања и усавршавања запослених 401-91/2020-II 

29. 33.200,00 224 ОШ “Ратко Митровић“ Чачак- измирење трошкова образовања и усавршавања запослених 401-88/2020-II 

30. 14.000,00 224 ОШ “Свети Сава” Чачак- измирење трошкова образовања и усавршавања запослених 401-90/2020-II 

31. 23.000,00 224 ОШ “Вук Караџић” Чачак-  трошкови службених путовања у иностранство 401-89/2020-II 

32. 112.148,00 588/1 Измирење обавеза за испоручени бетон за извођење радова на изградњи амфитеатар парка у Основној школи у Мрчајвцима 401-96/2020-II 

33. 400.000,00 62 Измирење обавеза по испостављеним фактурама за услуге у циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења Корона вируса  06-45/2020-III 

34. 1.000.000,00 64 
Измирење обавеза по испостављеним фактурама на име набавке материјала у циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења 
Корона вируса 

06-45/2020-III 

35. 90.000,00 83 Градска управа за урбанизам- исплата јубиларне награде запосленом 401-100/2020-II 

36. 8.000,00 511 Градска управа за финансије- исплата јубиларне награде запосленом 401-134/2020-II 
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37. 113.000,00 49 Градска управа за опште и заједничке послове- исплата јубиларне награде запосленом 401-136/2020-II 

38. 5.000,00 125 Градска управа за локални економски развој- исплата јубиларне награде запосленом 401-135/2020-II 

39. 300.000,00 5/1 Тијана Николић која се бави роњењем на дах- финансијска помоћ за одлазак на Светско првенство у базенским дисциплинама у Париз 401-132/2020-II 

40. 6.000,00 71 Градској управи инспекцијски надзор - исплата отпремнине за одлазак у пензију запосленог 401-133/2020-II 

41. 200.000,00 439 ПУ “Радост” Чачак- измирење обавеза насталих  по пресуди Привредног Апелационог суда број Пж 1325/19 од 05.03.2020. године. 401-137/2020-II 

42. 18.000,00 5/1 Милорад Рађеновић- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-123/2020-II 

43. 120.000,00 159 ГУ за ЛЕР-Набавка рачунара и мрежне опреме у оквиру активности на реализацији пројекта Еxchange  5-  401-144/2020-II 

44. 285.000,00 195 Центар за социјални рад Чачак- текуће потребе за функционисање “Прихватилишта”  401-143/2020-II 

45. 55.000,00 224 ОШ „Степа Степановић“ Г. Горевница- исплата солидарне помоћи запосленом у случају смрти члана породице 401-123/2020-II 

46. 360.000,00 598 МЗ Вапа- санација хаварије на мрежи фекалне канализације испод сеоског гробља у МЗ Вапа 401-155/2020-II 

47. 70.000,00 224 ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина- исплата трошкова солидарне помоћи запосленом у случају смрти члана породице 401-163/2020-II 

48. 138.000,00 511 Градска управа за финансије- исплата јубиларне награде запосленом 401-164/2020-II 

49. 10.000,00 599/1 МЗ Виљуша- измирење предујма на име накнаде за рад јавног извршитеља 401-160/2020-II 

50. 5.000,00 599/1 МЗ Милићевци Чачак- измирење предујма на име накнаде за рад јавног извршитеља 401-157/2020-II 

51. 8.000,00 224 ОШ “Танаско Рајић”- измирење трошкова текућег одржавања школе-санације кровног покривача оштећеног услед елементарне непогоде 401-161/2020-II 

52. 60.000,00 595 МЗ Мрчајевци Чачак- измирење трошкова за утрошену воду на јавној чесми 401-156/2020-II 

53. 5.000,00 595 МЗ Јован Курсула Чачак - измирење трошкова за утрошену воду 401-158/2020-II 

54. 5.000,00 599/1 МЗ Заблаће Чачак- измирење предујма на име накнаде за рад јавног извршитеља 401-159/2020-II 

55. 657.600,00 120 Учешће града Чачка у  суфинансирању пројекта Подршка спровођењу мера популационе политике 06-52/2020-III 

56. 686.100,00 120/1 Учешће града Чачка у  суфинансирању пројекта Подршка спровођењу мера популационе политике    06-52/2020-III 

57. 420.000,00 120/2 Учешће града Чачка у  суфинансирању пројекта Подршка спровођењу мера популационе политике 06-52/2020-III 

58. 108.000,00 5/1 Драгана Настановић самохрана мајка- финансијска помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације 401-159/2020-II 

59. 62.400,00 5/1 Проковић Љубодраг- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-169/2020-II 

60. 38.500,00 224 ОШ “Ратко Митровић” - набавка нове пумпе за воду у издвојеном одељењу школе у Паковрађу 401-170/2020-II 

61. 110.000,00 595 МЗ Мршинци- плаћање трошкова електричне енергије. 401-171/2020-II 

62. 4.253.675,00 39/1 Набавка пакета са основним животним намерницама и средствима за хигијену за пензионере који имају примања мања од 15.000,00 динара 06-56/2020-III 

63. 371.000,00 380 Уметничка галерија  “Надежда Петровић” Чачак- постављање осветљења око споменика Надежда Петровић испред зграде Гимназије 401-228/2020-II 

64. 30.000,00 595 Месна заједница „Парменац“ Чачак- измирење обавеза за утрошену воду 401-225/2020-II 

65. 380.000,00 351 Народни музеј Чачак- постављање осветљења око споменика Владиславу Петковићу Дису у дворишту музеја 401-226/2020-II 

66. 47.000,00 229 Центар за стручно усавршавање Чачак - измирење трошкова превоза запослених 401-224/2020-II 

67. 465.000,00 439 
Предшколска установа “Радост” Чачак- измирење обавеза насталих  по пресуди Основног суда у Чачку број 11П.бр.947/17 од 21.12.2018. године и 
пресуди Привредног апелационог суда број 11 Пж 1325/19 од 05.03.2020. године 

401-237/2020-II 

68. 15.000,00 224 ОШ “22. децембар” Доња Трепча- исплата трошкова службеног путовања у иностранство 401-236/2020-II 

69. 50.000,00 225 Економска школа Чачак- исплата солидарне помоћи запосленом 401-238/2020-II 

70. 119.300,00 599/1 МЗ Мрчајевци Чачак- измирење обавеза по пресуди Основног суда у Чачку број 12.П.бр.2639/19 од 20.02.2020. године 401-235/2020-II 

71. 200.000,00 93 
Обезбеђење средстава за исплату накнаде установљавања права стварне службености проласка цеви канализације на послужном добру 
физичког лица у КО Вапа 

401-249/2020-II 

72. 420.000,00 629 ЈУ Туристичка орзанизацији Чачка- средства за осветљење споменика војводи Степи Степановићу на локацији испред зграде главне поште  401-250/2020-II 

73. 50.000,00 5 Обезбеђење средстава за организацију турнира у малом фудбалу „Видовдан“ 2020. који се одржава у Сочаници општина Лепосавић 401-252/2020-II 

74. 250.000,00 5/2 
 Агрономски  факултет у Чачку- средства за учешће у суфинансирању трошкова штампања научне монографије под називом Јагодасто воће- 
Технологија гајења, заштите и прераде, чији су издавачи Агрономски факултет у Чачку и Институт за воћарство Чачак 

401-251/2020-II 

75. 160.000,00 595 Месна заједници Виљуша Чачак- измирење обавеза за утрошену електричну енергију 401-255/2020-II 

76. 286.000,00 190/1 Центар за социјални рад Чачак- санацију стамбених објеката социјално угрожених корисника 401-253/2020-II 

77. 80.000,00 184 Центар за социјални рад Чачак- набавка средства за хигијену 401-254/2020-II 

78. 600.000,00 297 Дом културе Чачак- трошкови учешћа града Чачка на дечијем музичком такмичењу “Србија у ритму Европе 2020” 06-38/2020-III 

79. 670.000,00 599/1 МЗ Трнава Чачак- исплата накнаде нематеријалне штете по пресуди Основног суда у Чачку П.бр. 4222 ИИ од 12.04.2017. године  06-83/2020-III 

80. 3.000.000,00 140 Научно технолошки парк Чачак- обезбеђење средстава  на име реализације активности на отварању новог простора у Чачку 06-83/2020-III 

81. 96.000,00 5/1 Бојан Зарић- финансијска помоћ за трошкове лечења сина  401-259/2020-II 

82. 60.000,00 5/1 Петковић Мирко- финансијска помоћ за трошкове лечења ћерке 401-260/2020-II 

83 3.800.000,00 92 
Средства за израду Измена и допуна ПДР за планирани аеродром Прељина и за израду Измена и допуна ПГР „Парменац Јездина- Лозница“ у 
Чачку 

06-13/2020-III 

84. 60.000,00 5/1 Иван Петровић- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-260/2020-II 

85. 82.800,00 251 Градска библитека „Владислав Петковић Дис“- за измирење трошкова транспорта дониране опреме из Швајцарске 401-373/2020-II 

86. 20.000,00 599/2 Месна заједница Прислоница- такса за заштиту жига манифестације Сабор фрулаша Србије у Прислоници „Ој Мораво“ 401-410/2020-II 
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87. 1.800.000,00 17 Обезбеђење додатних средстава на сталној буџетској резерви, за намене за које је стална буџетска резерва опредељена 06-114/2020-III 

88. 275.000,00 599/1 Месна заједница Вранићи- измирење обавеза по пресуди Основног суда у Чачку 401-418/2020-II 

89. 151.100,00 464 Предшколска установа „Моје детињство“- за извођење занатско-браварских радова на објекту вртића „Колибри“ 06-126/2020-III 

90. 2.134.000,00 470 Предшколска установа „Моје детињство“- за извођење занатско-браварских радова на објекту вртића „Колибри“ 06-126/2020-III 

91. 714.200,00 471 Предшколска установа „Моје детињство“- за извођење занатско-браварских радова на објекту вртића „Колибри“ 06-126/2020-III 

92. 70.000,00 225 Гимназија Чачак- трошкови солидарне помоћи запосленој због смрти брачног друга 401-425/2020-II 

93. 193.000,00 555 Градска управа за финансије- измирење доспелих обавеза за надокнаду трошкова одржавања путних прелаза 401-446/2020-II 

94. 96.000,00 184 Центар за социјални рад Чачак- измирење трошкова поступка по пресуди Основног суда у Чачку и пресуди Вишег суда у Чачку 401-492/2020-II 

95. 200.000,00 225 Економска школа у Чачку- трошкови исплате јубиларних награда 401-493/2020-II 

96. 70.000,00 10 Служба за буџетску инспекцију- исплата помоћи запосленом у случају смрти члана уже породице 401-519/2020-II 

97. 500.000,00 224 ОШ „22. децембар“ Доња Трепча- плаћање трошкова превоза ученика од куће до школе 401-526/2020-II 

98. 315.000,00 555 за надокнаду трошкова одржавања путних прелаза 401-527/2020-II 

99. 60.000,00 509 Градска управа за финансије- исплата помоћи запосленом у случају смрти члана уже породице 401-543/2020-II 

100. 14.000,00 71 Градска управа за инспекцијски надзор- исплата помоћи запосленом у случају смрти члана уже породице 401-542/2020-II 

101. 126.000,00 225 Прехрамбено угоститељска школа- измирење трошкова поступка по пресуди Основног суда у Чачку и пресуди Апелационог суда у Крагујевцу 401-560/2020-II 

102. 992.000,00 224 ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће- набавка угља за огрев 06-137/2020-III 

103. 650.000,00 224 ОШ „Свети Сава“ Чачак- измирење трошкова насталих по пресуди Основног суда у Чачку број 11 П.бр.2647/19 06-137/2020-III 

104. 3.000,00 595 Месна заједница Свети Сава- плаћање трошкова електричне енергије 401-562/2020-II 

105. 30.000,00 113 Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа- ислата отпремнине запосленом за одлазак у пензију 401-570/2020-II 

106. 350,00 553 Градска управа за финансије- измирење обавеза за ПДВ за изведене радове на поправци оштећења на коловозним констркцијама  401-575/2020-II 

107. 390.000,00 66 Градска управи за опште и заједничке послове- куповина челичне конструкције и покривке са ПВЦ платном за шатор за потребе цивилне заштите  401-590/2020-II 

108. 180.000,00 5/1 Маријана Пајовић- финансијска помоћ за трошкове лечења сина 401-597/2020-II 

109. 3.920.000,00 179 ГУ за ЛЕР- средства за ЈП „Градац“ Чачак за измирење обавезе по пресуди Апелационог суда број ГЖ- 4538/19 и пресуди број ГЖ- 1372/20 401-598/2020-II 

110. 2.000,00 595 Месна заједница Љубићки кеј- плаћање трошкова комуналних услуга 401-600/2020-II 

111. 54.000,00 5/1 Невена Шипетић- финансијска помоћ за трошкове лечења сина 401-624/2020-II 

112. 84.000,00 5/1 Мирјана Драмићанин- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-629/2020-II 

113. 48.000,00 5/1 Слађана Мандарић- финансијска помоћ за трошкове лечења  401-630/2020-II 

114. 60.000,00 5/1 Неда Шћепановић- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-636/2020-II 

115. 60.000,00 5/1 Драгана Ђорђевић- финансијска помоћ за трошкове лечења ћерке 401-637/2020-II 

116. 369.000,00 67/1 ГУ за опште и заједничке послове- набавка софтвера за рачунаре у оквиру пројекта „Да кликнемо заједно- Унапређење електронске управе“ 401-635/2020-II 

117. 250.000,00 225 Гимназија Чачак- измирење трошкова за испоручену топлотну енергију 401-660/2020-II 

118. 127.000,00 601 Месна заједница Мојсиње- плаћање трошкова замене столарије на Дому културе у Мојсињу  401-657/2020-II 

119. 165.000,00 224 ОШ „Ратко Митровић“ Чачак- плаћање ПДВ-а за изведене радове поплочавања тротоара 401-658/2020-II 

120. 60.000,00 5/1 Перса Варжић- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-672/2020-II 

121. 1.369,60 162 ГУ за ЛЕР- за измирење обавеза за израду пројектно техничке документације за изградњу Научно технолошког парка  401-676/2020-II 

122. 96.000,00 5/1 Снежана Јовановић и Бранко Јовановић- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-683/2020-II 

123. 58.500,00 225 Прехрамбено угоститељска школа Чачак- измирење трошкова превоза запослених 401-682/2020-II 

124. 91.000,00 601 Месна заједница Јежевица Чачак- набавка опреме за орзанизовање Међународног дана сеоских жена и других манифестација 401-680/2020-II 

125. 10.000,00 123 Градска управа за локални економски развој- исплата солидарне помоћи запосленом 401-681/2020-II 

126. 84.000,00 5/1 Породица Тутуновић- финансијска помоћ за трошкове лечења ћерке 401-689/2020-II 

127. 224.000,00 632 ЈУ „Туристичка организација Чачка“- измирење обавеза судских такси по пресуди Основног суда у Чачку 401-694/2020-II 

128. 120.000,00 125 Градска управа за локални економски развој- исплата јубиларне награде запосленој  401-695/2020-II 

129. 66.000,00 71 Градска управа за инспекцијски надзор- исплата солидарне помоћи запосленом 401-696/2020-II 

130. 3.000.000,00 516 Градска управа за финансије- измирење обавеза за доспелу рату кредита 06-186/2020-III 

131. 1.000.000,00 369 Градска управи за опште и заједничке послове- измирење обавеза по решењима за подстицајна средства за новорођену децу 06-186/2020-III 

132. 810.000,00 36 Градско правобранилаштво- измирење обавеза за накнаду штете по предлогу за мирно решење спора 06-186/2020-III 

133. 54.000,00 5/1 Стојан Радосављевић- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-722/2020-II 

134. 24.000,00 5/1 Проковић Љубодраг- финансијска помоћ за трошкове лечења 401-723/2020-II 

135. 180.000,00 5/1 Срђан Павловић- финансијска помоћ за трошкове лечења ћерке 401-725/2020-II 

136. 72.000,00 5/1 Паола Ницовић- финансијска помоћ за трошкове лечења ћерке 401-724/2020-II 

137. 3.000,00 18 Скупштина града Чачка- средства за исплату плата запослених 401-729/2020-II 

138. 100,00 1 Градоначелник града Чачка- средства за исплату плата запослених 401-728/2020-II 

139. 230.000,00 78 Градска управа за урбанизам- средства за исплату плата запослених 401-727/2020-II 

140. 28.000,00 79 Градска управа за урбанизам- средства за исплату плата запослених 401-727/2020-II 
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141. 14.000,00 26 Градско правобранилаштво- средства за исплату плата запослених 401-726/2020-II 

142. 150.000,00 5/3 
Центар за визуелна истраживања и развој визуелне културе „Круг“ Чачак- покриће трошкова одржавања Седмог међународног бијенала 
визуелних уметности „Библиотека- отворена књига Балкана“ 

401-743/2020-II 

143. 60.000,00 5/1 Слађана Глишовић- финансијска помоћ за трошкове лечења    401-673/2020-II 

 
 
Решењима Градско већа пренета су срества са апропијација 41, 446, 449 и 451 на апропијацију 16.- Текућа буџетска резерва у износу од 13.700.000,00 

динара: 
 

1. 4.800.000,00 16 Пренета средства са апропијације број 41. на Текућу буџетску резерву, за намене за које је текућа буџетска резерва опредељена 06-114/2020-III 

2. 3.000.000,00 16 Пренета средства са апропијације број 446. на Текућу буџетску резерву, за намене за које је текућа буџетска резерва опредељена 06-126/2020-III 

3. 5.400.000,00 16 Пренета средства са апропијације број 449. на Текућу буџетску резерву, за намене за које је текућа буџетска резерва опредељена 06-137/2020-III 

4. 500.000,00 16 Пренета средства са апропијације број 451. на Текућу буџетску резерву, за намене за које је текућа буџетска резерва опредељена 06-137/2020-III 

 
 
Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину  планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од 36.722.125,00 динара, у оквиру раздела 2-

Градско веће, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва.  

Планирана средства на апропијацијама које није било могуће искористити, решењима Градског већа пренета су на текућу буџетску резерву у износу од 
13.700.000,00 динара, тако да  су укупна средства на Текућој буџетској резерви износила 50.422.125,00,00 динара.  

 
Решењима Градског већа града Чачка расподељен је износ од 46.817.942,60 на одређене апропријације. Укупан број решења за прерасподелу средстава из 

текуће буџетске резерве на одређеме позиције износио је 143. 
 
Преостали износ планираних средстава на текућој буџетској резерви на дан 31.12.2020. године износи 3.604.182,40 динара. 

 

 
 

Стална буџетска резерва 
 
 
 
 

Чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% остварених 
прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву. 

Средства сталне буџетске резерве планирана су на апропријацији 17. и извршавала су се на апропријацији 65. код директног корисника - Градске управе за 

опште и заједничке послове. 
Средства сталне резерве користе се за отклањање последица ванредних околности као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни 

наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја  који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

 
 У току извештајног периода стална буџетска резерва из средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета реализована је 
у укупном износу од 13.223.318,44 динара и то:  
 

1. Помоћ за санирање штета на стамбеним објектима насталих природном или другом незгодом (пожар, удар грома, олујни ветар и слично) у укупном 
износу од 360.000,00 динара опредељен је следећим лицима: 

 
РБ Име и презиме Износ помоћи Узрок штете Оштећење 

1. Петар Анђелић 120.000,00 Пожар Стамбени објекат 

2. Срећко Новаковић 120.000,00 Пожар Стамбени објекат 

3. Дарко Селаковић 120.000,00 Пожар Стамбени објекат 

 УКУПНО: 360.000,00   
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2. Исплата фактура Заводу за јавно здравље за услуге узимања узорака речних вода, одређивање укупних масти и уља у води и завршно (стручно) 
мишљење о резултатима испитивања површинских вода по узорцима у укупном износу од 180.133,50 динара. 

 
3. Исплата фактура за набавку материјала и услуга све у циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења корона вируса COVID-19 у укупном 

износу од 9.446.264,78 динара, и то следећим добављачима:  
 

РБ Добављач Опис Износ 

1. Апотека Чачак топломери- 8 комада, рукавице- 6.000 комада, асепсол 3 литра, заштитне маске- 1.500 комада, лекови  360.629,80 

2. "Trgojug" Чачак паста colgate- 100 комада, перфекс т.папир- 60 комада, убрус- 40 комада, течни сапун- 90 комада 40.319,96 

3. Студио NO.1 закуп протока брзине базне станице, опреме за СЦ "Младост" (covid болницу) 110.600,00 

4. ДОО "Мидра еко" дермил- 800 литара, екодерм- 250 комада, екодермил 150 литара, первол- 1.080 литара 900.000,00 

5. СТКР "Рајчевић" 12 пари мушких папуча, 84 пара женских папуча 45.480,00 

6. ДОО "Агроуниверзал" леђне прскалице (16 литара)- 4 комада, визир за главу- 50 комада, одело 60 комада, кабанаце 250 комада 410.910,00 

7. "Водотехна" Чачак Водоводни материјал  за „Плаву халу“ (covid болницу) 167.749,00 

8. СЗР "Дупликати" кључ- 27 комада, привезак- 10 комада- за „Плаву халу“ (covid болницу) 7.450,00 

9. ДОО "Elmag light" Електро  материјал  за „Плаву халу“ (covid болницу) 109.720,00 

10. "Noatex" једнократни комбинезон- 500 комада 486.000,00 

11. СЗТКР "Tomos husqvarna" уље мп- 1 литар, свећица- 1 комад, уље ланцол- 15 литара, рад 1 сат 6.780,00 

12. СЗТР „Ecoplast“ Чачак 20.000 вуљушчица, 5.000 кашичица, 20.000 ножева, 20.000 чаша, 20.000 посуда за храну са три преграде и 5.000 посуда са поклопцем за чорбу 263.000,00 

13. 
ДОО „Attrium home center“ 
Чачак 

Електро  материјал  за „Плаву халу“ (covid болницу) 
125.930,58 

14. "Иберштеп 032" сунђери (200*80*10) 48 комада, навлаке за душеке 48 комада 144.000,00 

15. ДОО "Фармер" Чачак рукавице за домаћинство 10 комада, гума за пртљаг 1 комад, прскалица 2 комада 1.150,00 

16. Завод за јавно здравље узорковање воде, физичко- хемијска анализа (место узорковања: спортска хала "Младост") 44.515,00 

17. "ЕКОСДДД" Сурчин услуга дезинфекције 562.313,99 

18. ДОО "ЕЛС" 
пружање услуга физичко- техничког обезбеђења објекта и пружање услуга чишћења и одржавања хигијене- за април и мај месец за „Плаву халу“ (covid болницу) и 
пружање услуга физичко- техничког обезбеђења објекта Градске болнице Чачак за јун, јул, август, септембар и октобар месец 1.265.760,00 

19. Апотека Николић рукавице (1.200) 24.000,00 

20. ДОО "Уради сам" Потрошни  материјал  за „Плаву халу“ (covid болницу) 45.676,60 

21. Дрво ласер заштита клирит 900*600- 67 комада, заштита клирит 400*600- 80 комада, заштита клирит 600*600- 4 комада, ногари клирит- 302 комада 332.660,00 

22. DOO "BG Hrast 2018" 58 стандардних сандука и 89 лимених сандука 1.328.040,00 

23. ДОО "Helion" Чачак евро дизел 1.970,46 литара, evro premium 1.532,11 литара, аутогас 71,07 литара 485.177,39 

24. ЈКП "Градско зеленило" радови по налогу Градског штаба за ванредне ситуације (рад трактора и камиона на превозу робе и рад ауто дизалице на припремним радовима у Плавој хали) 66.885,06 

25. Општа болница Чачак бруто за 8 медицинских радника, набавка регулатора притиска за боцу, овлаживаче за кисеоник и медицински кисеоник (858 кг кисеоника) 886.395,40 

26. Woby haus резервни наставак за прскалице- 3 комада, подесива цев- 1 комад, батеријске прскалице- 6 комада 28.118,00 

27. 
Пољопривредна апотека 
"Агротехна" 

прекидач прскалице- 3 комада 
1.800,00 

28. 
Сервис беле технике 
"Томаш електро" 

апарати за потребе Covid болнице „Плава хала“   
4.980,00 

29. 
АД „Messer Tehnogas“ 
Београд 

овлаживач за концентратор- 90 комада, носна канила за одрасле- 90 комада, рег.прит.constant 32 lit/min за заш.г.- 90 комада 
910.224,00 

30. СУР „Дионис“ Нови Пазар лимени сандуци- 20 комада 280.000,00 

 
4. Исплата средстава ЈКП „Комуналац“ Чачак за плаћање добављачима по пристиглим фактурама за набавку материјала и услуга све у циљу предузимања 

заштитних мера са спречавање ширења корона вируса COVID-19 у укупном износу од 663.114,96 динара.  
5. Исплата обавеза по рачунима ДОО „Транспорт“ Придворица, Чачак за извођење радова на чишћењу канала за наводњавање (2.424.000,00 динара) и 

обрачунати ПДВ по окончаној ситуацији  ДОО „Транспорт“ Придворица, Чачак за извођење радова на санирању последица елементарних непогода (149.805,20 
динара) укупном износу од 2.573.805,20 динара. 

 

Неутрошена средстава Сталне буџетске резерве на дан 31.12.2020. године износе 1.445.431,22 динара. 
 
 
 
 
 



6 
Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за 2020. годину 

У циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења корона вируса COVID-19 у извештајном периоду град Чачак примио је донације у 
укупном износу од 7.694.589,00 динара и то: 

 

I) Донације од физичких и правних лица у износу од 6.922.000,00 динара, која су утрошена су 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). 

 

II) Донације од међународних организација у износу од 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. 


