
 ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

 

      Одржане 28. јуна 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 12,00 часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник 

Градског већа отворио је 22. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, Драгомир Шипетић, Драган Филиповић, Милорад Јевђовић,  др Биљана Кочовић, др 

Иван Глишић, Немања Трнавац, др Милош Папић и Владимир Ристовић, а одсутни су: прим др 

Славица Драгутиновић, Споменка Шипетић и Радован Јовановић 

 

 да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Рада Ћојбашић,  начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

- Зорица Сретеновић, представник „Урбанпројект“ доо Чачак 

- Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење постуупка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима  

- Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја  

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице, 

а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да им  је 

достављен записник са 21. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 21. седнице Градског 

већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  21.  седнице Градског већа града Чачка број 06-107/2021-III од 22. 

јуна 2021. године, без примедби. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио је 

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећим тачкама: 
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-   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „DRVO ART“ 

ДОО ЧАЧАК 

 

-   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ БРОЈ 06-22/2021-III 

ОД 11. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ  

 

Ове предлоге Градско веће је једногласно усвојило. 

 

Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није било 

предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ – ЗДРАВЉАК 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БОЈИ И НАЧИНУ 

ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ 

 

4.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА ERGOPRODUKT ДОО ЧАЧАК 

 

5.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „DRVO ART“ ДОО ЧАЧАК (да се разматра као 5. тачка) 

 

6.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ 

БРОЈ 06-22/2021-III ОД 11. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ  

 

7.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55103-1736/2021 ОД 

31. МАЈА 2021. ГОДИНЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ – 

ЗДРАВЉАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Правни 

основ за доношење измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” 

- Здрављак садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички план 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ за израду измена и допуна дела 

Плана детаљне регулације је Просторни план града Чачка. На седници Скупштине града Чачка 

одржаној у априлу 2021. године донета је Одлука о изради Измена и допуна дела Плана детаљне 

регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак. На основу мишљења Групе за заштиту 

животне средине Градска управа за урбанизам, донела Решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом 

„Сушица” - Здрављак. Измене и допуне дела Плана детаљне регулације односе се на мање измене и 

допуне, па је примењен скраћени поступак у складу са Законом о планирању и изградњи. На основу 

Одлуке о изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - 

Здрављак обрађивач плана „Урбанпројект“ ад предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и 

инжењеринг из Чачка припремио је нацрт Плана. Плански документ подлеже стручној контроли, 

коју обавља Комисија за планове. Након стручне контроле нацрта Измена и допуна дела Плана 

детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак обављен је јавни увид у трајању од 

15 дана уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града 

Чачка, где су били изложени и текст и графички прилози. Након обављеног јавног увида и одржане 

јавне седнице 21. јуна 2021. године, Комисија за планове града Чачка на затвореној седници 

констатовала је да је нацрт Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом 

„Сушица” - Здрављак у свему усклађен са Законом о планирању и изградњи, као и да су при изради 

плана примењена сва важећа правила, стандарди и нормативи из области урбанистичке струке и 

једногласно донет закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења. 

Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад 

Чачак, путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим  планским 

документом, детаљно образлажући садржај истог. 

 

 По упознавању са нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог измена и 

допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ 

КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић Правни 

основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми 

Комуналне полиције садржан је у одредбама Закона о комуналној милицији и Статута града Чачка. 

Предложеним изменама Одлуке мења се боја возила Комуналне милиције тако што ће, уместо 

плаве, боја возила бити бела а трака на бочним странама возила, уместо беле, бити црвене боје. 
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По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог Одлуке о 

изменама Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне милиције. 

Утврђени Предлог ће се доставити Скупштини по добијању сагласности од Министра 

државне управе и локалне самоуправе. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Радојица Гавриловић који је 

упознао чланове Градског већа са предлогом Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима по другом овогодишњем јавном конкурсу. Поступак доделе 

спроведен је у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима  

за реализовање програма од јавног интереса. По истеку рока за достављање пријава, Комисија је 

разматрала приспеле пријаве по јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса у 2021. години. Комисија је извршила отварање свих приспелих 

пријава и утврдила испуњеност формалних услова. На основу Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења и Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за 

реализовање програма од јавног интереса, Комисија  је утврдила  Листу вредновања и рангирања 

пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса у 2021. години Листа вредновања објављена је интернет страници 

града Чачка. Учесници конкурса имали су право приговора на објављену листу бодовања. Комисија 

је потом размотрила достављене програме који испуњавају све услове и утврдила предлог Градском 

већу, а у складу са расположивим средствима у буџету и утврђеним критеријумима. 

 

             По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава удружењима за реализовање 

 програма од  јавног интереса у 2021. години 

  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години 

следећим удружењима и то: 

 

a) Програми/Пројекти у области друштвена брига о деци и младима: 

 

 

редни 

број 
подносилац пријаве назив пројекта област број бодова 

предлог 

(у динарима) 

1.  
Удружење грађана 

„Наше дрво“ Чачак 
Ритам традиције 

друштвена брига о 

деци и младима 
67 50.000,00 

 

        укупно 50.000,00 динара 
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б)  Програми/Пројекти у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  

- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 

- науке,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

 и борбе против корупције: 

 

редни 

број 
подносилац пријаве назив пројекта област број бодова 

предлог 

(у динарима) 

1.  
Удружење 

пензионера града 

Чачка 

Помоћ старима 

помоћи старима 58 250.000,00 

2.  
Центар за 

истраживачко 

новинарство Чачак 

Пуна кућа 
подстицање 

наталитета 
57 300.000,00 

3.  

Центар за 

информисање, 

културу и развој 

демократије 

„Директива“ Чачак 

Предрасуде као 

генератор 

дискриминације 

према Ромима 

заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

64 

       

300.000,00 

4.  
Удружења потомака 

ратника Србије 

Чачак 

Знају ли ријалити 

звезде ко су Милунка 

Савић, Надежда 

Петровић и Војвода 

Степа Степановић 

образовање 71 120.000,00 

5.  
Ловачко удружење 

„Раде Јоксић“ 

Јежевица 

Мониторинг 

дивљачи заштита животиња 76 380.000,00 

6.  
Међуопштинско 

удружење глувих и 

наглувих Чачак 

Аадаптација 

дворишне ограде, 

набавка намештаја и 

уређење библиотеке 

у Дому глувих и 

наглувих у Чачку 

заштита лица са 

инвалидитетом 
72 200.000,00 
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7.  
Удружење 

„Страцимиров запис“ 

Чачак 

Гусле наше свете 

образовање 69 30.000,00 

8.  
Удружење „Ирмос“ 

Чачак 

Светосавско 

образовање – ora et 

labota 

образовање 78 100.000,00 

9.  
Удружење 

„Саветовалиште 

Патриа“ Чачак 

„Наставак 

активности на 

превенцији болести 

зависности у 

основним школама 

на територији 

општине Чачак“ 

социјална заштита 74 180.000,00 

10.  

Друштво за неговање 

традиција 

ослободилачких 

ратова Србије до 

1918. године  - Чачак 

Чување сећања на 

храбре јунаке у 

ратовима за слободу 

српског народа 

борачко-инвалидска 

заштита 
54 20.000,00 

11.  
Центар за 

подстицање дијалога 

и толеранције Чачак 

Односи са јавношћу 

у установама 

образовања-5 ПР 

2021 Улога и значај 

онлајн комуникације 

у условима 

пандемије 

образовање 61 120.000,00 

 

             укупно 2.000.000,00 динара 

 

2. Са удружењима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе. 

 

3. За израду и реализацију Уговора задужују се Градска управа за финансије и Градска 

управа за локални економски развој. 

 

4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

ERGOPRODUKT ДОО ЧАЧАК 

 

Драгана Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава Ergoprodukt доо Чачак и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 142.020,00 динара, као учешће 

Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање међународних 

сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Комисија је 
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на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава Ergoprodukt  

доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли 

услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

ERGOPRODUKT доо Чачак. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „DRVO ART“ 

ДОО ЧАЧАК  

  

Драгана Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава Drvo art доо Чачак и истакла да су одлуком Градског већа 

из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 925.547,58 динара, као учешће Града 

за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз обезбеђивање средстава за 

проширење и изградњу нових производних капацитета. Комисија је на основу детаљног увида у 

пословну документацију утврдила да је корисник средстава Drvo-Art  доо Чачак у свему испунио 

обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши 

повраћај средстава обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

DRVO-ART доо Чачак. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ БРОЈ 06-22/2021-III ОД 11. 

ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ  

  

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Петковић који је 

упознао чланове Градског већа са предлогом  Стручне комисије за избор годишњих, односно 

посебних програма у области спорта која је размотрила  захтев Чачанског спортског савеза Чачак за 

измену одобреног годишњег програма и утврдила да тај захтев испуњава критеријуме утврђене  у 

складу са Правилником о о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 
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интерес у области спорта и предложила Градском већу да донесе Решење о измени Решења о 

одобравању годишњег програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у 

граду Чачку у 2021. години од 11. фебруара 2021. године. Предмет измене Решења јесте другачија 

намена средстава и у том циљу додавање подтачке1.3. „ награде и признања за постигнуте спортске  

резултате и допринос развоју спорта“. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о одобравању годишњег  програма и додели средстава за задовољавање 

потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
 

 

1. У Решењу Градског већа града Чачка број 06-22/2021-III од 11. фебруара 2021. године 

којим је одобрен програм и додељена средства Чачанском спортском савезу, у тачки 1. подтачка 

1.2. износ од „8.550.000,00 динара“ замењује се износом од „3.550.000,00 динара“.  

 

- после подтачке 1.2. додаје се подтачка 1.3. која гласи:  

 

„1.3. награде и признања за постигунуте спортске резултате и допринос развоју спорта, са 

апропријације 210 „Дотације невладиним организацијаам – Средства за финансирање реализације 

програма територијалног спортског савеза, у износу од 5.000.000,00 динара“.  

 

2. На основу овог решења закључиће се анекс уговора са Чачанским спортским савезом. 

 

3.  За реализацију Решења  задужује се Градска управа за друштвене делатности. 

 

4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА 

ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 55103-1736/2021 ОД 31. МАЈА 2021. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55103-

1736/2021 од 31. маја 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир 

Шипетић који је истакао да је у предходном периоду градска власт поставила добре темеље у 

области социјалне заштите, а једна од области која се уређује је и област становања социјално 

угрожених лица. 

 

По упознавању са  жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу, Градско 

веће је једногласно донело: 
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РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Јовановић Александра из Чачка, изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55103-1736/2021 од 31. маја 2021. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Јовановић Александру из 

Чачка, улица Милоша Обилића број 12, признаје право на једнократну новчану помоћ у износу од 

17.100,00 динара, за изузетно тешке прилике. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јовановић Александар, због пре свега 

одабира правног основа од стране првостепеног органа који је средства одобрио на име једнократне 

новчане помоћи иако је очигледно да се право односило на санирање стамбеног објекта а средства 

се уплаћују на рачун фирме која је извршила грађевинске радове и то постављање ригипс плафона у 

стамбеној просторији коју користи жалилац а истим управља Центар за социјални рад, тако да 

очигледно не стоји да су средства одобрена у смислу „изузетно тешких прилика“. Даље наводи да 

једнократна новчана помоћ подразумева уплату новчаних средстава на текући рачун корисника овог 

права што у конкретном случају није учињено, да је цена рада која је израчуната доста већа од 

уобичајене и наглашава да је лично набавио материјал у потпуности путем донације. Истиче да 

првостепени орган није навео спецификацију извршених радова већ само укупан износ од 17.100,00 

динара а тај износ сматра неадекватним стандарној цени за извођење радова на постављању ригипс 

плоча на плафону, те да је оштећен тиме што му је за извођење радова на санирању објекта који 

користи одобрена једнократна новчана помоћ и то у оволиком износу јер то увећава укупан износ 

његових примања по овом основу а  што му ограничава могућност за још једно остваривање 

истоименог права у току године. Такође наводи да извођач радова није извео финалну обраду 

односно није обавио кречење иако је извођач претходно извршио увид у стање просторије и 

сагледао тачно шта све подразумева интервенција која се предузима. Предлаже да другостепени 

орган тачно утврди чињенично стање, односно преиспита донето решење у смислу погрешне 

примене материјалног права од стране првостепеног органа. 

 

 У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења те да је у поновљеном поступку у овом предмету поступао по налогу другостепеног органа 

и донео решење којим се жалиоцу признаје право на једнократну новчану у износу од 17.100,00 

динара за изузетно тешке прилике а на име плаћања трошкова за извођење радова на постављању 

гипс картон плоча у објекту који користи жалилац. Првостепени орган наглашава да је 5. априла 

2021. године донео решење којим се одбија захтев жалиоца за признавање права на санирање и 

побољшање услова становања социјално угрожених лица из разлога неиспуњености услова за 

признање права на тај вид помоћи који прописује Одлука о правима и услугама у социјално заштити 

из надлежности града, те да је то решење другостепени орган поништио и вратио предмет на 

поновни поступак са налогом да Центар за социјални рад размотри друге видове новчане помоћи 

сходно Одлуци о правима и услугама у социјално заштити из надлежности града Чачка, јер 

подносилац захтева  није прецизирао вид новчане помоћи већ је само навео да му је помоћ потребна 

за плаћање извођења радова на стамбеном објекту који користи. Првостепени орган је разматрајући 

друге видове помоћи, а имаући у виду да жалилац није у могућности да сноси трошкове предметних 

радова у стану који користи, пронашао начин да му помогне доношењем решења о признању права 

на једнократну новчану помоћ у поменутом износу, а на основу процене стручног радника. Што се 

тиче навода жалбе да је приликом доношења ожалбеног решења погрешно примењено материјално 

право односно да је захтев жалиоца требало третирати као захтев за санирање и побољшање услова 
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становања социјално угрожених лица, првостепени орган наглашава да захтев жалиоца није 

испунио услове за овај вид помоћи у складу са одредбама Одлуке којом је прописано у којим 

случајевима се овај вид помоћи одобрава социјално угроженим лицима. Што се тиче навода жалбе у 

погледу оспоравања висине трошкова за извођење радова, првостепени орган наглашава да је ову 

процену извршило стручно лице ангажовано од стране Центра за социјални рад и да је жалиоцу 

предочено да може добити услугу извођења радова на постављању гипс картон плоча као и услугу 

кречења истих те да је жалилац одбио услугу кречења изјавивши да ће то урадити сам и то касније 

потврдио у телефонском разговору са стручним радником Центра. Након тога извршено је 

прибављање три понуде за извођење предметних радова и прихваћена је најнижа понуда. 

Првостепени орган сматра да је у свему поступао у складу са одредбама Закона о општем управном 

поступку и Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и 

предлаже да другостепени орган одбије жалбу као неосновану. 

 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Центар за социјални рад решењем број 55103-1736/2021 дана 5. априла 2021. 

године одбио захтев Александра Јовановића за признавање права на санирање и 

побољшање услова становања социјално угрожених лица; 

- да је Градско веће града Чачка, решавајући по жалби Александра Јовановића, 

решењем број 553-540/2021-III од 14. маја 2021. године поништило решење 

Центра за социјални рад и предмет вратило на поновни поступак са налогом да 

првостепени орган сагледа све околности и могућност остваривања права на један 

од видова помоћи утврђених Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка; 

- да је Центар за социјални рад, у поновном поступку, донео решење број 55103-

1736/2021 дана 31. маја 2021. године којим се Александру Јовановићу признаје 

право на једнократну новчану помоћ у износу од 17.100,00 динара за изузетно 

тешке прилике. 

 

 

Чланом  11. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016) прописано је да „право на једнократну 

новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има појединац или породица који се изненада или 

тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не могу самостално да превазиђу“.  

 

Чланом 12. исте Одлуке прецизирано је у којим случајевима се може признати право на 

једнократну новчану помоћ, између осталог „у изузетно тешким приликама, по процени стручних 

радника Центра“. 

 

Чланом 63. ставовима 1, 2 и 3 исте Одлуке прописани су услови потребни за признавање 

права на помоћ за санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица.  

 „Помоћ за санирање услова становања може се одобрити социјално угроженим лицима, 

уколико су објекти у којима станују знатније оштећени дејством више силе (пожар, земљотрес, 

поплава и сл.) и не испуњавају основне услове становања, као и извођење других радова који 

омогућавају безбедно коришћење стана“.  

Помоћ за побољшање услова становања може се одобрити социјално угроженим лицима, 

уколико су објекти у којима станују крајње неповољни за становање (санирање влаге, 
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прокишњавање објекта уколико исти прокишњава или је урушен, инсталација водоводне или 

канализационе мреже и сл.). 

Санирање и побољшање услова становања у смислу става 1. и 2. овог члана може се 

одобрити лицима која станују у стану чији је корисник Центар за социјални рад града Чачка.“ 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

Првостепени орган је правилно поступио, када је у поновном поступку, а у складу са 

налозима другостепеног органа, донео ожалбено решење и жалиоцу признао право на једнократну 

новчану помоћ, као један од видова помоћи, обзиром да  жалилац, као корисник социјалне помоћи, 

није у могућности да  самостално превазиђе тешке прилике у којима се нашао. Центар за социјални 

рад града Чачка је изнашао начин да жалиоцу одобри помоћ за неопходне радове на стамбеном 

објекту које није у могућности сам да изведе, без намере да онемогући жалиоца да овај вид помоћи 

поново затражи и оствари у току ове године. 

Из наведених разлога су неосновани наводи жалбе којима се оспорава правни основ за 

доношење ожалбеног решења, обзиром да је Центар за социјални рад града Чачка, поступајући по 

налогу Градског већа града Чачка, размотрио могућност доделе средтава за један од видова новчане 

помоћи утврђених Одлуком о правима и услугама у социјално заштити из надлежности града Чачка, 

јер подносилац захтева није ни прецизирао вид новчане помоћи већ је само навео да му је помоћ 

потребна за плаћање извођења радова на стамбеном објекту који користи, при чему је поступајући 

орган имао у виду чињеницу да жалилац није испунио услов за остваривање права на санирање и 

побољшање услова становања социјално угрожених лица.  

Неосновани су и наводи жалбе да додељени износ средстава није адекватан стандардној 

цени за радове који су изведени на објекту, обзиром да је износ средстава за извођење радова на 

постављању гипс картон плоча на плафону стамбеног објекта који користи жалилац проценило 

стручно лице, да су прикупљене три понуде и прихваћена најнижа понуда, а што се тиче завршних 

радова, извођач исте није извео из разлога што је жалилац изјавио да ће те радове урадити сам.  

Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари,  па је Градско 

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама 

дневног реда, па је 22.  седницу Градског већа закључио у 12 часова и 45 минута 
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Број: 06-115/2021-III 

28. јун 2021. године 

 

 

 



3anucHrar ca 22. ceAur,rqe fpa4cror reha ycuojen je na 23. ce,{Hr4rlr.r fpa.acror reha 6poj 06-
L3112021-III oa 28. jym2021. roAr4He.

t2


	22. sednica - 28.6.2021..pdf (p.1-12)
	IMG_0001.pdf (p.13)

