
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 
Број: 06-57/2022-III 
21. април 2022. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл.лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 21. априла 2022. године, 
утврдило Је 

ПРЕДЛОГ 

ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ 

ГРАДА ЧАЧКА 

па предлаже Скупштини да донесе 

ОДЛУКУ 

О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГР АДА ЧАЧКА 

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине. 

Известилац на седници Скупштине је Зоран Тодосијевић, начелник Градске 
управе за финансије. 
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Република Србија 
Град Чачак 
Градска управа за финансије 
Ч а ч а к  
20.04.2022. године 

-ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ЧАЧКА-

Предмет: Достава Одлуке 

У прилогу акта достављамо Вам нацрт Одлуке о јавном задуживању града Чачка на 
разматрање и утврђивање предлога за Скупштину. 

НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС" број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. Закон, 47/2018 и 111/2021 -

др.закон), члана 33. став 1. Закона о јавном дугу (,,Службени гласник РС" број 61/2005, 

107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) и члана 54. став 1. тачка 19. 

Статута града Чачка (,,Службени лист града Чачка" број 6/2019), а по претходно 

прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије број 401-00-

02232/2022-03 од 20. априла 2022. године 

Скупштина града Чачка , на седници одржаној _________ 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ЈАВНОМ ЗАдУЖИВАЊУ ГРАДА 
ЧАЧКА 

I 

Град Чачак планира да се задужи код пословних банака у износу од 150.000.000,00 
динара ( стопедесетмилионадинара). 

Планирани период отплате је 4 (четири) године не рачунајући период моровања 

од 12 (дванаест) месеци. 

Кредитно задужење града користиће се за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину и то за: 

рб Назив капиталне инвестиције Износ 

1 Учешћа града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих 30.000.000,00 
улагања у брану "Сврачково" 

2. Управљање и одржавање јавним осветлењем - замена и проширење јавне 120.000.000,00
расвете - лед расвета

Укупно: 150.000.000,00 

Овлашћује се Градо1-1ачелник града Чачка да закључи уговор са пословн9м банком која 
понуди најповољније услове за коришћење кредита из става 1. ове Одлуке, након спроведеног 
поступка прикупљања понуда од стране надлежне градске управе. 

О извршењу ове Одлуке стараће се Градска управа за финансије. 
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Одлуку објавити у "Службени лист града Чачка". 

СКУПШТИНА ГРАдА ЧАЧКА 
Број: 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 



Образложење

Уговором о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и
акумулације "Ариље - профил Сврачково" између Републике Србије, ЈП Србија Вода и 5
општина учесника дефинисан је % финансирања. Обавезе града Чачка су дефинисане у
ИЗНОСУ ОД 4,67%.

Обзиром да је Република Законом о буџету Републике Србије за 2022.годину
издвојила 1.347.689.000,00 динара за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље -
профил Сврачково" у 2022 години сходно обавезама града и % учешћа потребно је издвојити
79.310.0000,00 динара у 2022.години. Недостајући износ од 30.000.000,00 динара планирали
смо да издвојимо из кредитног задужења које би било финансирано у 2022.години.

Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину на позици 396 планирана су средства у износу
од 120.000.000,00 динара за замену и проширење јавне расвете- лед расвете. План је да се
финансирање врши из кредита.
Потребно је набавити и уградити преко 15.000 лед сијалица за територију града Чачка.
Предрачуном радова који ће бити урађен на основу студије о постојећој уличној расвети
утврдиће се стварна вредност инвестиције. Процена је да ће то град коштати око
360.000.000,00 динара па је планиран финансирања дефинисан да се врши кроз три буџетске
године како је планирано Одлуком о буџету града за 2022.годину.
Циљ поменуте инвестиције је дугорочно смањење трошкова електричне енергије јавне
расвете.
У 2020. за утрошену електричну енергију за јавну расвету град Чачак је утрошио
84.100.904,48 динара, а у 2021. години 104.663.222,60 динара.
Дана 29.11.2021. године после спроведене јавне набавке са ЈП "ЕПС" Београд закључен је
Уговор о набавци електричне енергије која ће се испоручивати за потребе јавне расвете на
територији града Чачка број 404-1/0004/2021-11.
У пометнутом Уговору може се видети да уговорена јединична цена по KWh износи 11,99
динара без ПДВ-а. Поменута цена је доста већа у односу на претходне године Uединична
цена по KWh за период од 1. 7.2019. до 1. 7.2020. године износила је 5,61 динара без ПДВ-а,
док је за период 24.7.2020. до 24.7.2021. износила 4,78 динара без ПДВ-а).
Овом инвестицијом би се амортизовали трошкови електричне енергије и добила квалитетнија
јавна расвета на територији свих месних заједница.

Начелник
Градске управе за финансије

�
Зоран Тодосијевић, дипл.екон.
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ООО Чачак 
УЈ\. Жупаш,1. СтрааиАшра бр. l 

Догп1со;-.1 број: 401-252/2022�П од 11. марта 2022. године обратили сте ес 
1\l11н1щтарству ф1пщнсиј�1 за давање претходне сагласности о дугорочном .кредитном 
эадужиtшшу код пословне банке рџди финансирања капиталних 1пшест1п1иоt111х расхода 
у укупном иэносуЈщ 150.00Q.OC)Q,00 динара. 

У 3дхте13у је наведено да јс разлог кредитног задуживања ф1-1нансирање 
ю1лн1-а.т1ихинвест11цноних расхода ито: 

1. Учещће Грцда Чачка у фннансџра.њу капнтцщ1нх ипвес;тищ101н1х улагаи,а
у брану "Сврачко�щ-- -30.000.00(),00 дшt,'tра;

2. Упранл,ан,е и ()дрща11ање јавним ()енетл,е11,ем - за;\1сна и про1пирсње јавне
расве'rе - лед расвета-120.000.000,00 динара.

Такође је оqраз.по:ж:ено юн,о Оројекат "н3градње бране и акумулr1ције Ариље -
профнл СврачкоЈз{)" шщразумсџа зајед1шчко фиШ11тсира1ъе o;t стране пет јс;.п1ннца 
лока-11не с;;1моу!1[ЈЮЈе, ЈП "Србнј�1 в<.\rtti'· и Реnубликс Србије. Споје ученјћс у и3носу од. 
79.31 ()ЈЮО.,00 дигщра Град Чачак би финансирао делом IП 11рихода буџета, а делом И'Ј 
кредйтног эt\ду>1<иВања. Т1ројекат "упранл,а1ъа н одржавањајавног осветљења - замена и 
про1щтрс1ъе јшн1СЈ){lСВС'Ј'С- лсд рдсвста" птшпранје у укупно:,.� ноз носу од 360.000.000,00 
динара с планом (\Јин,1нс11ршъц у три буџетске годн11с, с т11:-.,1 д,\ би ес цс;юкупан и:знос у 
2022. 1·од1н!н фш1а\1сн:рао нт кредитног задуж11ва�1,а. 

l\1.ннистарст1ю финанс.ија је на ос1юву пддата�<а 1zojejc доста�зио Град Чачак, а у 
складу са чланом 33. и чланом Јб. За1<она о јашюt\I дугу (,,Службени гласник РС', бр. 
61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91119 и 149/20), ЈХ1З1\ютрило ван.! Захтев, при чему су 
узети у обзир: пла1н1рани и остварени приходи и примања, односно Ј'ЈЈщнирани и 
нзнр1нени расход.и и и:џџщи у 2022. години, висина rtланЈЈраног фиска.rнrо.г дефиuита у 
2022. r·одинн, као и висина неизмирених обавеза и кредитног задужетъа на Дi1Н

подношен,а захтева. 
А1щ.лизом rюда·rака о щ:твареним приходима и примаљи1иа, односно извршеним 

расходима н издаr.(нма у 2021. години, као и r1ланираним приходима и примаr:ьима, 
односно расходиr,.tа t·t и:здаiШl\Ја у 2022; годици,утврђеноје следеће: 

11а су ••�\ hcдac:il 7 (текући 1щихQд11) у2022. години планирани текући прНход.и 
у и:зносу ''од 4.867.946.000,00 динара, што је за 10,9% випrе у односу на 
остварење текућих прихода из 2021. гощще; 
да су на дан 15. априла 2022. године остварени текући гrриходи у износу од 
lЈ2б.949.959�00 динара� односно 23,15%у односу на лданза 2022. годину; 
да СУ на КдаСИ 8 (П(Щ!ШtЊЗ ()Д продаје НСфИНЗН.СИiске ИМШШНС) У 2.022. · 
години планирана при11,1ања у износу од 1.094.410.000,00 динара, што је �а
1.063.128.583,00 динара више у' односу на оств:арење прщv1ања од про;.щЈе 
нсфинансијске имощще йз 2021. године; 



да су на дан 15. алри"1а ?011 
З-6 040 )09 оо - ..... .. . 

- ""'"'-• !ОД!Нiе ОС!Варена пр�1щ1ља у H3HOCS 0:1·· · ·- , динара, односно 3, 510'6 \/ .·, 1 , . .. . . .. ,,., . ". • . . . 
• 

да cv на к1исц 4 (тci·yf . . ··, · , .1 о,л. су па п:нш 1а ... 0.;;2. го:шну; 
у износу �;l 4.6417691:���с

� у ... 022, ГOfHJIHI !Ш.lнпранн расхо.�щ 
. . · .. . . ··. . ... · · , О дннара, што Је :1а 26.6°/џ ннше v o,itшcy на и1щ1шење rскvћих ,_.""''"'·о· ,·џ, v :()11 . . . .. . . 

· •· • 
" · · .t''-''"''" - ,._..:,,; "- -... ·., f ОДIННI; да cv па дан 15. 11пр· и 11"' 20. ·21 , .·. . · . · " ... ·.. . "·. · ...

.
.. · .·. , "' . . . . -· ! 0/Н!Не н:шрtНС!Ш тскv!ш расн:щи у ЈГШОСV ОД913.407.677}00 ДIIШlpa, ОДЩ)СНО I 9,68% у Од!ЮСV па ,;лан Ђ\ 2022. гощшv:� i.M•. сх �ш ЮЈНt'Н 5,JttJl!ftЧH ,ia, лефншн1сиiс�у, }IMQ!11JIJ'1 у 2022. !�;:1,ЮШ

l1Л�}Ш;(lЩI} издаци У IПIIOC)' . ОД 1.589.480.880,00 ;швара, !11ТО јс за l ,()J 6 .... 96.880,00 щшара lћllпc у од1ю�;у на ИТ!Iршен,с юдатаю1 ·.ш 
н�финансијс1,у щ,1ощшу у 2021. годи11н; 
да на дан 15. �и1рила 2022. 1·одл11с И'}ирпн:ни �гщrщи у од 
l 8б.tЈЗ8.2З5,ОО динара, О,1, носно 11 ,70% у ощюсу на птш за 2022. гол.ину; 
д� (:�'fHt кл»��·•62(1цЈЈ1tфЈ.':Нt.Ј1аб�\ЈН(V ф11111щс�,јс1,с JIMfHИIHC} у 2022. години 
nла1нч1ани издаци у износу од 60.810.000;00 динара, што јс :ia 35.992.013.(Ю 
динара в1ш1е у односу на и:звршење иэдатщ<а за набавку финансијске И\юfн111е

у 2021. години; 
дn су на дан 15. априла 2022. године извршени издани у и·шосу од 99.307,00 
динара, односно О, 16% у односу на план за 2022. годину. 

Дв..,ъом анализом података утврђено је да планирани дефицит Града. Чачка у 2022. 
rодини износи 329.644.000,00 динара, односно 7,5% у односу на остварене текуће 
.. .,..._,, .. ,,.и·,,..,,. у 2021. години, што је у складу са чланом 27ж став 3. Закона о буџетском 
с11сте��у (,,Службени rласщщ РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93112. 62113; 63113i 

'!08ft 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 
i 18121). 

У видом у податr<:е о кредитном задуживању на дан 31. март 2022. године утврђено 
је да Град Чачак има неотплаћене обавезе по раније закљученим кредитима у износу од 
Ј 80.77Ј .307,00 динара, щто чини 4,1 % у односу на остварене те1<уће приходе у 2021. 
ГQДИНН. С тим у вези, са планираним дугорочним кредитним задужењем у износу од 
150.000.О(Ю,ОО динара, нови ниво дуга би порастао на ЈЗО.771.307,00 динара, што чини 
7,6 % у односу на остварене текуће приходе у 2021. години, а што је у складу са ttлапом 
36. сtав 2. Закона о јавном дугу који прописује да Износ неизмирсног дугорочног 
задужења за капиталне и:нвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно 
остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години. 

Имщући у виду наведено, Министарство финансија је сагласно да се Град Чачак 
може }'.2022. години дугорочно кредитно задужити у износу од 150.000.000,00 динара
искљ}rчи,йо ради финансирања горе наведених капиталних пројекта. 
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