
  

 

 

 

ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 26. августа 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

Градског већа отворио је 27. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, Драгомир Шипетић, др Иван Глишић, др Милош Папић, прим. др Славица 

Драгутиновић, др Биљана Кочовић, Драган Филиповић, Милорад Јевђовић, Владимир Ристовић и 

Немања Трнавац, а одсутни су: Радован Јовановић и Споменка Шипетић. 

 

 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 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности  

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- 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 26. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 26. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  26.  седнице Градског већа града Чачка број 06-135/2021-III од 11. 

августа 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 следећoм тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропроијација 5) (да се разматра као 5. тачка) 

 

Овај предлог Градско веће је једногласно усвојило. 
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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. А) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА 

КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 316) 

 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 514/2) 

 

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 5) 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧАК БРОЈ 55330-4093/2021 ОД 

7. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ  

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОМИЋ ОЛИВЕРА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧАК БРОЈ 55330-4225/2021 ОД 12. ЈУЛА 

2021. ГОДИНЕ  

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ НЕШКОВИЋ МИЛКЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧАК БРОЈ 55353-4249/2021 ОД 

13. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ  

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТРСТЕЊАК РАДОЈКЕ ИЗ ТРБУШАНА НА 

РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 347-470/2020-IV-6-02 ОД 30. ЈУНА 

2021. ГОДИНЕ  
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА:  А) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ  ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА  

 У 2021. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком расписује се конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града Чачка  за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години (у даљем тексту: 

Конкурс), у форми јавног позива и дефинишу основни елементи конкурса. 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања из буџета града Чачка у 2021. години и то за пројекте производње  медијских 

садржаја. 

 

Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:  

 

1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. јавни интерес који ће се конкурсом 

суфинансирати;  

2. износ средстава која су опредељена за конкурс; 

3. најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по пројекту; 

4. који субјекти имају право учешћа; 

5. критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства 

6. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи; 

7. информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта; 

8. позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима 

заинтересованим за рад у комисији. 

 

Члан 2. 

 

Конкурс се расписује у циљу  информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за 

живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне самоуправе у области културног и 

уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, науке, спорта,  културе, туризма, 

привреде, заштите животне средине и здравља људи, информисања особа са инвалидитетом 

односно ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина и другог јавног 

интереса  у области јавног информисања у складу са Законом.  
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Члан 3. 

 

Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања, а која ће бити расподељена путем јавног позива у 2021. години у износу од 

20.000.000,00 динара,  опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину, апропријација 

439/0, економска класификација 423000 „Услуге по уговору – остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања“ и  распоређују се за пројекте производње медијских 

садржаја у износу од 20.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по 

пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту 

износи 3.500.000,00 динара; 

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката  производње медијских садржаја за 

штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за 

суфинансирање највише до 80% вредности  пројекта. Пројектима који се реализују путем 

штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са Уредбом 

о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи ). 

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, 

може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.  

 

Члан 4. 

 

Право учешћа на конкурсу има: 

 

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за 

привредне регистре; 

2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који 

има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је 

уписан у Регистар медија; 

 

Град Чачак не може суфинансирати пројекат издавача медија који није уписан у Регистар 

медија. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.  

Право учешћа на конкурсу немају лица којима је додељена помоћ мале вредности (de 

minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две фискалне године прелази 23.000.000,00 

динара. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства 

намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми 

поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски 

користила.  

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.  

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине               

(жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.  

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним 

пројектом за сваки медиј.  

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена 

пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или 

локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у 

тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет 
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медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја за телевизију.  

 

Члан 5. 

 

 Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 

 

1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања; 

2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 

 

На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана посебно се оцењује: 

 

1. Значај пројекта са  становишта: 

 

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 

- остваривања намене конкурса; 

- усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група; 

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког 

приступа. 

 

2. Утицај и изводљивост са становишта: 

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта 

настављају се након што се оконча подршка). 

 

3. Капацитети са становишта: 

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 

- неопходних ресурса за реализацију пројекта; 

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта. 

 

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 

- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима; 

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне активности. 

 

 

На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује: 

 

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних 

тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и 
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етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за 

електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн 

медије); 

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују 

да се сличан случај неће поновити. 

 

Поред наведених критеријума наведених у ставу 1, 2. и 3. овог члана, пројекти пријављени 

на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, 

посебно се оцењују са становишта: 

 

- промовисање општег културног наслеђа Републике Србије  

- привлачење талената из Републике Србије или европског економског подручја  

- допринос у пружању подршке националној култури. 

 

Члан 6. 

 

Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на веб сајту града Чачка 

www.cacak.org.rs  и у листу „Чачански глас“. 

 

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о изменама и 

допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов саставни део. Образац се објављује на 

сајту града Чачка. 

 

 

Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи: 

 

- попуњен предлог пројекта (у четири примерка); 

- попуњен буџет пројекта (у четири примерка); 

- решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне 

регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун, која није старија од 

датума расписивања конкурса; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије; 

- оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај бити 

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника 

који се бави производњом медијских садржаја); 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној помоћи мале вредности (Образац 

изјаве се објављује на сајту града Чачка); 

- потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској 

години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног 

информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу (у слободној форми). 

 

 

Пријава се подноси у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у листу 

„Чачански глас“.  
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Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак – Градско веће, 

улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“. 

 

Члан 7. 

 

Одлуку о расподели средстава са образложењем  доноси Градско веће града Чачка, у форми 

решења, а на основу предлога Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања ( у даљем 

тексту: Комисија) са образложењем и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. 

             Предлог Комисије потписују сви чланови Комисије. 

Градско веће града Чачка доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у 

електронској форми и објављује га на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 Поред Решења о расподели средстава са образложењем, објављује се и предлог Комисије о 

расподели средстава, као и информација за све учеснике конкурса који су добили мањи износ 

средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са 

додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. 

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.  

Након доношења Решења, закључује се Уговор о суфинансирању пројеката из области 

јавног информисања, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта. 

 

Члан 8.  

 

Комисију од 3 (три) члана именује Градско веће града Чачка и то из реда независних 

стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну 

функцију, у складу са правилима о борби против корупције. 

Већина чланова Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, 

уколико такав предлог постоји. 

Уколико предлози за чланове Комисије не буду достављени у прописаном року, Градско 

веће града Чачка, именује чланове Комисије из реда независних стручњака за медије и 

медијских радника. 

Одлука о именовању Комисије, доноси се у форми решења. 

Решењем о именовању чланова Комисије утврђују се њихова права и обавезе. 

Градско веће града Чачка, кроз Јавни позив за учешће на конкурсу, позива новинарска и 

медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе 

предлог за чланове Комисије са биографијом. 

Рок за достављање предлога за чланове Комисије је 20 (двадесет) дана од дана 

објављивања конкурса. 

Решење о именовању Комисије објављује се на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

Члан 9. 

 

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног 

информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави 

наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу 2, који је одштампан уз 

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања  („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов 

саставни део и објављује се на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.  

         Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику 

односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала.  
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 Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да 

достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним 

текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације: редни број 

компакт диска / исечка из новина; назив прилога / текста; тема прилога / текста; учесници 

прилога; емисија у којој је прилог емитован / рубрика у новинама у којој је текст објављен. 

 

Члан 10. 

 

            На све што није уређено овом одлуком, примењују се одговарајуће одредбе Закона о 

јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања. 

 

Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је 

једногласно расписало: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА  У 2021. ГОДИНИ 

 

 

 I Предмет конкурса  

 

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за 2021. годину за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о 

актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне 

самоуправе у области културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, 

науке, спорта, културе, туризма, привреде, заштите животне средине и здравља људи, информисања 

особа са инвалидитетом односно ради подизања квалитета информисања припадника националних 

мањина и другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са Законом  и то за 

пројекте производње медијских садржаја. 

 

II Средства за суфинансирање пројеката 

 

Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања,  износе 20.000.000,00 динара и опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за 2021. 

годину, а Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинсирање  пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. 

години, бр. 06-144/2021-III од 26. августа 2021. године, распоређена су за пројекте производње 

медијских садржаја у износу од 20.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може 

одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по 

пројекту износи 3.500.000,00 динара; 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката  производње медијских садржаја за 

штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за 
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суфинансирање највише до 80% вредности  пројекта. Пројектима који се реализују путем 

штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са Уредбом 

о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи)    („Сл. гласник РС“ 

бр. 23/2021).  

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, 

може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.  

 

III Право учешћа на конкурсу 

 

Право учешћа на конкурсу има: 

 

3. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за 

привредне регистре; 

4. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијског садржаја и који 

има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је 

уписан у Регистар медија; 

 

Град Чачак не може суфинансирати пројекат издавача медија који није уписан у Регистар 

медија. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на конкурсу немају лица којима је додељена помоћ мале вредности (de 

minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две фискалне године прелази 23.000.000,00 

динара. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства 

намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми 

поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски 

користила.  

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.  

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине               

(жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са законом.  

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним 

пројектом за сваки медиј.  

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена 

пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или 

локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у 

тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за 

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет 

медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја за телевизију.  

 

IV Критеријуми за оцену пројеката: 

 

 Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 

 

3. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања; 

4. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. 
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На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана посебно се оцењује: 

 

5. Значај пројекта са  становишта: 

 

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања; 

- остваривања намене конкурса; 

- усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група; 

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; 

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког 

приступа. 

 

6. Утицај и изводљивост са становишта: 

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група; 

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; 

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; 

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта 

настављају се након што се оконча подршка). 

 

7. Капацитети са становишта: 

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; 

- неопходних ресурса за реализацију пројекта; 

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају 

предложеним циљевима и активностима пројекта. 

 

8. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 

- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима; 

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне активности. 

 

На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује: 

 

3. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних 

тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и 

етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за 

електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн 

медије); 

4. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују 

да се сличан случај неће поновити. 

 

Поред наведених критеријума наведених у ставу 1, 2. и 3. овог члана, пројекти 

пријављени на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за 

телевизију, посебно се оцењују са становишта: 

 

- промовисање општег културног наслеђа Републике Србије  

- привлачење талената из Републике Србије или европског економског подручја  

- допринос у пружању подршке националној култури. 
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V Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве 

 

Конкурс се објављује на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs и у листу „Чачански 

глас“. 

 

Рок за подношење пријаве  на конкурс је 20 (двадесет) дана од дана објављивања у листу 

„Чачански глас“. 

 

VI Пријава на конкурс 

 

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о изменама и 

допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов саставни део. Образац се објављује на 

сајту града Чачка. 

 

Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи: 

 

- попуњен предлог пројекта (у четири примерка); 

- попуњен буџет пројекта (у четири примерка); 

- решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне 

регистре; 

- решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне 

регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима; 

- потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од 

датума расписивања конкурса; 

- дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за 

електронске медије; 

- оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај бити 

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника 

који се бави производњом медијских садржаја); 

- потписану изјаву учесника конкурса о додељеној  помоћи мале вредности (Образац 

изјаве се објављује на сајту града Чачка); 

- потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској 

години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног 

информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу (у слободној форми). 

 

Пријава се подноси у року од 20 (двадесет)  дана од дана објављивања Јавног позива у листу 

„Чачански глас“.  

Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак – Градско веће, 

улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“. 

 

VII Позив за предлагање чланова конкурсне комисије 

 

Позивају се новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци заинтересовани за 

рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије са биографијом, који нису у сукобу интереса 

и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције, најкасније 20 

(двадесет) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Чачански глас“, на адресу: Град 

http://www.cacak.org.rs/
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Чачак – Градско веће, улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком „ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЛАНОВЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ“.  

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована 

најмање 3 године пре датума расписивања конкурса и која уз предлог за чланове комисије подносе 

и доказ о регистрацији. 

 

 

VIII Преузимање конкурсне документације  

 

 Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети на веб сајту града Чачка 

www.cacak.org.rs.  

 

 Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан 

прописани документ наведен у јавном позиву на учешће у конкурсу, осим обрасца за пријаву, 

Комисија неће узети у разматрање. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ 

ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за доношење овог решења садржан је одредбама Закона о финансијској подршци породици са 

децом, Одлуци о додатној финансијској подршци породици са децом и Правилнику о праву на 

накнади дела  трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 

физичко лице. Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом прописано је да 

ближе услове, начин остваривања финансијске помоћи породици са децом и висину помоћи 

утврђује Градско веће у складу са планираним средствима и бројем деце која због недостатка 

капацитета нису уписана у Предшколску установу чији је оснивач град Чачак Правилником о праву 

на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно 

или физичко лице прописано је да Градско веће града Чачка утврђује месечни износ накнаде 

трошкова боравка детета у приватној предшколској установи у складу са могућностима буџета 

Града Чачка. Правилником о праву на накнади дела  трошкова боравка детета у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице прописано је да ће  субвенција  за треће и 

свако наредно дете по реду рођења износити у висини учешћа града у економској цени програма 

образовања и васпитања боравка детета у предшколским установама чији је оснивач град Чачак 

(78% од економске цене). Одлуком о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања 

у предшколским установама чији је оснивач град Чачак утврђена је економска цена у износу од 

27.151 месечно по детету. Висина субвенције из буџета града Чачка и број деце чији ће се боравак у 

предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватни вртићи) 

Мимиланд 670 деце, Гимназион 290  и Чаролија 120 деце) субвенционисати, укалкулисани су у 

зависности од нивоа обезбеђених средстава у буџету града Чачка. На крају је истакла да Решење 

ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у "Службеном листу града Чачка", 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић истакавши да тренутно раде три предшколске установе, једна више у 

односу на предходну годину, да је у најави да ће почети са радом још једна предшколаска установа, 

па се очекује да тако повећани капацитети решити проблем све неуписане деце у вртиће. 
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По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА  ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА  ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

1. Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице који се плаћа  из буџета града Чачка износи 15.000,00 

динара  за целодневни облик рада у трајању од 11 часова, за радну 2021/2022. годину.  

2.Месечни износ накнаде  трошкова боравка  за треће и свако наредно дете по реду рођења 

признаје се у висини 21.177,78  (78% од економске цене боравка детета у предшколским установама 

чији је оснивач град Чачак) 

3.  Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје као 

основ за обрачун дела трошкова боравка деце.  

4. За дане оправданог одсуства детета (болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује се 

50% од дневног износа.  

5. За дане неоправданог одсуства детета не плаћа се накнада.  

Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане 

викенда, државних и верских празника који се празнују у Републици Србији и обележавају нерадно, 

за време ванредног стања, ванредне ситуације и у свим ситуацијама када по одлуци надлежног 

органа, предшколске  установе морају да обуставе рад. 

  

6. Право  на финансијску помоћ из тачке 1. овог решења, може да оствари родитељ, 

старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној 2021/22 години, под условима  да дете није уписано у 

једну од  предшколских  установа чији је оснивач град Чачак због недостатка капацитета, да је 

родитељ закључио уговор о боравку детета у приватној предшколској установи, да дете похађа 

приватну предшколску установу и другим условима прописаним Одлуком о финансијској подршци 

породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2015, 6/2019, 17/2019 и 20/2019) и Правилником о 

праву на накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 

физичко лице ("Сл. лист града Чачка", бр. 7/2015,17/2016 ,5/2018,17/2018 и 7/2019).  

 7. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће највише 1.080  деце („Мимиланд“ 670,  

„Гимназион“ 290 и Чаролија 120 деце) према броју и датуму подношења захтева преко писарнице 

Градске управе за друштвене делатности града Чачка или поште. 

8. Ово решење ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка", а примењиваће се од 1. септембра 2021. године до 31. августа 2022. године.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 316) 

  

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 
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апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 540.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 316, Предшколској установи „Радост“ Чачак за набавку машине за сушење 

веша за вешерницу вртића „Бошко Буха“.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 316, економска класификација 

512 – Машине и опрема, Расход по наменама 5122 – Административна опрема, 

Функционална класификација 911,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 2001 Предшколско образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање и 

остваривање предшколског васпитања и образовања.  

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 514/2) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 2.250.000,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за одобрење додатних средстава намењених за реализацију програма 

Дечији музички фестивал „Србија у ритму Европе“ који ће се одржати у Чачку у септембру 

месецу и отвара нова апропријација 514/2 економска класификација 423 – Услуге по 

уговору, Расход по наменама 4239 – Остале опште услуге, износ од 2.250.000,00 динара, 

Функционална класификација 473, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава – ЈУ Туристичка организација Чачка, Програм 1502 Развој 

туризма, Пројекат 4029- манифестација „Србија у ритму Европе“. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 514/2 економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, Расход по наменама 4239 – Остале опште услуге, 

Функционална класификација 473, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава – ЈУ Туристичка организација Чачка, Програм 1502 Развој 

туризма, Пројекат 4029 - манифестација „Србија у ритму Европе“. 
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 5) 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 1.500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5, ради измирења обавеза за пристигле и наредне фактуре. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:  

 

- апропријацију 5, економска класификација 423 - Услуге по уговору,  Расход по наменама 

4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство, у износу од 1.000.000,00 динара; 

 

- апропријацију 5, економска класификација 423 - Услуге по уговору,  Расход по наменама 

4237 – Репрезентација, у износу од 500.000,00 динара,  Функционална класификација 110,  

Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градоначелник града, Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе,  ПА 

0002. Функционисање извршних органа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 55330-4093/2021 ОД 7. ЈУЛА 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 55330-

4093/2021 од 7. јула 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

 По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, 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 55330-4093/2021 од 7. јула 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 

10.000,00 динара, за задовољење основних животних потреба. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јовановић Александар, због погрешне 

оцене чињеничног стања јер сматра да су нетачни наводи првостепеног органа из образложења 

ожалбеног решења да према Правилнику о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из 

средстава обавезног здравственог осигурања корисник може преузети потрошни материјал (ланцете 

и траке) без накнаде, а да инсулинску пумпу може преузети уз доплату као и да није тачан навод да 

је жалилац у стажу болести 30 година већ 32 године. У жалби се даље наводи да је првостепени 

орган погрешно протумачио Одредбе Правилника, нарочито самостални члан Правилника, па је 

стога жалиоцу ускраћено његово право, односно решавајући по захтеву жалиоца није у потпуности 

одлучено у његову корист  признавањем права на једнократну новчану помоћ у износу од 20 хиљада 

динара већ делимично и то у износу од 10 хиљада динара. Жалилац предлаже да другостепени орган 

преиспита ожалбено решење, поништи решење и предмет врати на поновно одлучивање. 

 

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

решења. Првостепени орган наводи да је жалилац 30. јуна 2021. године поднео захтев за 

остваривање права на једнократну новчану помоћ која му је потребна због сложености здравствене 

ситуације, због погоршања основне болести наводећи да му је помоћ потребна како би набавио 

потрошни материјал за инсулинску пумпу, као и ланцете, трачице и др, као и да су му потребни 

додатни дијагностички прегледи и да му је заказана нова хоспитализација. Увидом у списе 

предмета, Стручни тим је утврдио да је именовани корисник права на увећану новчану помоћ и да је 

током 2021. године неколико пута остварио право на једнократну и ванредну новчану помоћ. 

Увидом у медицинску документацију утврђено је да је жалилац има компликације основне болести, 

да му је коригована инсулинска терапија, да је подигао глукозне сензоре и да му је заказана 

хоспитализација на Одељењу КЦС ради обуке за САП терапију. Према Правилнику о медицинско 

техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, жалилац 

као незапослено лице може да оствари право на потрошни материјал – ланцете, трачице и др. као и 

инсулинску пумпу без новчане накнаде. Што се тиче заказане хоспитализације, истиче да се не ради 

о лечењу већ обуци за САП терапију како би болесник правилно могао да третира своју болест тако 

што ће правилно користити апарат у смислу исправног читања гликемијског индекса. Првостепени 

орган даље истиче да није тачно да је направљена погрешка у оцени чињеничног стања, јер је 

увидом у списе предмета и приложену медицинску документацију утврђено да се ради о тешко 

болесном лицу али и истичу да првостепени орган дуги низ година пружа жалиоцу материјалну и 

социјалну подршку ради лечења и превазилажења тешке материјалне ситуације. У конкретном 

случају жалилац није доставио доказ о чињеницама које наводи у свом захтеву односно није 

доставио рачун или други доказ да му је потребна помоћ у износу од 20 хиљада динара. Предлаже 

да другостепени орган одбије жалбу као неосновану 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 
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- да се Јовановић Александар,  захтевом број 55330-4093/2021 од 30. јуна 2021. 

године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на  

једнократну новчану помоћ;  

- да су уз захтев  жалиоца за доделу новчане помоћи приложени: очитана лична 

карта, извештај лекара специјалисте Клинике за ендокринологију Београд и изјава 

о сагласности за аутоматизовану обраду личних података; 

- да је Јовановић Александар корисник права на увећану новчану социјалну помоћ; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 7. јула 2021. године 

донео закључак да се Јовановић Александру призна право на једнократну новчану 

помоћ у износу од 10.000,00 динара, за задовољавање основних животних потреба; 

- да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад града 

Чачка, дана 7. јула 2021. године, донео Решење о признавању права на једнократну 

новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара, Јовановић Александру из Чачка; 

 

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: 

 

„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 15. исте Одлуке прописано је: 

„Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и материјалног стања 

појединца, односно породице“.  

Чланом 17. исте Одлуке прописано је: 

 „Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица могу да остваре највише два 

пута у једној календарској години тако да укупан износ исплаћених новчаних помоћи не пређе 

износ минималне зараде у нето износу, према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за статистику“.  

Појединцу или породици може се у току календарске године одобрити исплата једнократних 

новчаних помоћи и више пута у мањим износима, тако да укупан износ не пређе износ из 

претходног става овог члана“. 

 

Чланом 5. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013 и 11/2017) прописано је да на 

предлог стручног тима, кога чине социјални радник, надлежни правник и руководилац правне 

службе, директор Центра доноси решење о износу једнократне новчане помоћи односно облику 

једнократне помоћи (уплата на рачун, уплата таксе за лична документа и сл.). 

 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Наводи жалбе којима се  оспорава оцена чињеничног стања од стране првостепеног органа и 

позивање на одредбу Правилника о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима 

која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, која садржи табелу помагала и 

потрошног материјала, су неосновани из разлога што је првостепени орган увидом у Листу 

помагала - Санитарне справе, утврдио да жалилац може преузети потрошни материјал за спољну 
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портабилну инсулинску пумпу без новчане накнаде. Правилником о садржају и обиму права на 

здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања прописано је да се здравствена заштита 

из средстава обавезног здравственог осигурања, у пуном  износу без плаћања партиципације, 

обезбеђује лицима која су својство осигураника у смислу Закона о здравственом осигурању стекла 

као незапослена лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених законом. Имајући то у 

виду, жалилац као незапослено лице може да оствари право на потрошни материјал – ланцете, 

трачице и др, као и право на инсулинску пумпу без новчане накнаде.  

Неоснован је и навод жалиоца који се односи на оцену чињеничног стања приликом 

одлучивања о висини одобрене новчане помоћи, јер је првостепени орган разматрајући захтев а 

увидом у списе предмета и приложену медицинску документацију, правилно утврдио чињенице и 

одредио висину једнократне новчане помоћи, имајући у виду чињеницу да жалилац дуги низ година 

прима материјалну и социјалну подршку од стране првостепеног органа, као и чињеницу да је током 

2021. године већ три пута остварио право на једнократну новчану помоћ у укупном износу од 

37.100,00 динара и два пута право на ванредну новчану помоћ у укупном износу од 38.177,42 

динара. 

 

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. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОМИЋ ОЛИВЕРА ИЗ ЧАЧКА 

НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

55330-4225/2021 ОД 12. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ  

 

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

жалбом Томић Оливера из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-

4225/2021 од 12. јула 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

  

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Томић Оливера из Чачка, улица Војводе Степе број 181, који се 

тренутно налази у Окружном затвору у Чачку, улица Цара Душана број 3, изјављеној на Решење 

Центра за социјални рад града Чачка  бр. 55330-4225/2021 од  12. јула 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 одбија захтев Томић Оливера 

из Чачка, улица Војводе Степе број 181, који се тренутно налази у Окружном затвору у Чачку, за 

признавање права на једнократну новчану помоћ, као неоснован. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Томић Оливер у којој наводи да се 

обратио Центру за социјални рад града Чачка молбом, а не захтевом, за новчану једнократну помоћ 
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како би прибавио ствари које су му потребне за живот и за лечење. У жалби истиче да су му од 

стране лекара преписани медикаменти због проблема са главобољом које мора да прибави сам, а то 

није у могућности између осталог зато што му на издржавању казне затвора није омогућено 

запослење како би имао средства да прибави ствари које су му неопходне. Такође, жалилац у жалби 

наводи да је дошло до драстичног погоршања његовог вида због чега је потребно да сам набави 

наочаре, док му је од стране Завода само одобрена посета очном лекару. Предлаже да другостепени 

орган усвоји жалбу. 

 

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

решења. Наводи да се жалилац Центру за социјални рад града Чачка обратио молбом-захтевом за 

остваривање права на једнократну новчану помоћ која му је потребна ради набавке веша, лекова и 

витамина а које трошкови не сноси Завод за издржавање казне. Истиче да је Стручни тим Центра за 

социјални рад размотрио захтев и увидом у списе предмета утврдио да се жалилац налази на 

издржавању казне у Окружном затвору у Чачку због чега му је одбијен захтев за признавање права 

на једнократну новчану помоћ, имајући у виду одредбе Одлуке о правима и услугама у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка којима није предвиђена могућност давања материјалне помоћи 

лицима  која се налазе на издржавању казне у некој казнено поправној установи, већ само 

постпенална заштита признавањем права на једнократну новчану помоћ као могућност 

превазилажења тешке материјалне ситуације у којој би се корисник нашао након изласка са 

одслужења казне затвора. Што се тиче тога да ли се ради о молби или захтеву, та чињеница није 

релевантна за поступање првостепеног органа јер се у конкретном случају ради о поднеску о коме 

се поступа у смислу Закона о општем управном поступку. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Томић Оливер,  захтевом број 55333-4225/2021 од 7. јула 2021. године, 

обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на  

једнократну новчану помоћ; 

- да се Томић Оливер тренутно налази на одслужењу казне затвора у Окружном 

затвору у Чачку; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 9. јула 2021. године 

донео Тимски закључак да захтев Томић Оливера за једнократну новчану помоћ 

треба одбити. 

 

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: 

 

„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  14. исте Одлуке прописано је: 

„Постпенална заштита лица која су у стању социјалне потребе-лица отпуштена са 

издржавања казне затвора, врши се признавањем права на једнократну новчану помоћ на основу 

отпусног листа надлежног органа, важеће личне карте и теренске посете породици подносиоца 

захтева“. 
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Чланом 5. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013, 11/2017 4/2018  и 1/2019) прописано 

је на предлог Стручног тима, директор Центра доноси решење о износу једнократне новчане 

помоћи односно облику једнократне помоћи. 

 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Правилно је првостепени орган поступио када је на предлог Стручног тима Центра за 

социјални рад, који је ценио све околности, донео ожалбено решење и одбио захтев Томић Оливера 

из Чачка за признавање права на једнократну новчану помоћ, као неоснован, обзиром да се жалилац 

налази на издржавању казне затвора у установи правосудног система. 

Наводи жалбе су неосновани из разлога што се жалилац обратио захтевом за једнократну 

новчану која као вид помоћи није прописана Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка. Одлуком је прописано признавање права на једнократну новчану 

помоћ само у виду постпеналне заштите лица која су у стању социјалне потребе, односно након 

отпуштења лица са издржавања казне затвора. 

Навод жалбе да се жалилац обратио Центру за социјални рад мoлбом а не захтевом, нема 

утицаја на другачије решење ове управне ствари јер је првостепени орган поступао по поднеску 

жалиоца којим се обратио за једнократну новчану помоћ и на основу Одлуке о правима и услугама у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка, Правилника о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка и Закона о општем управном поступку, 

решио ову управну ствар. 

 

На основу изнетог Градско веће града Чачка одлучило је 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. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ НЕШКОВИЋ МИЛКЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 55353-4249/2021 ОД 13. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ  

 

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

жалбом Нешковић Милке из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55353-

4249/2021 од 13. јула 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

  

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Нешковић Милке из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални 

рад града Чачка број 55353-4249/2021 од 13. јула 2021. године, као неоснована.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Нешковић Милки из Чачка, 

улица Кнеза Васе Поповића број 14/10, пружа услуга Помоћ у кући упућивањем у Центар за 

пружање услугa социјалне заштите „Зрачак“ Чачак у укупном трајању од 16 сати месечно почев од 

7. јула 2021. године, са обавезом корисника да учествује у плаћању трошкова услуге уплатом 

месечног износа од 9.600,00 динара. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Нешковић Милка наводећи да решење о 

висини учешћа у трoшковима услуге Помоћ у кући није требало мењати у односу на раније решење 

јер болује од Паркинсонове болести и висина њене пензије се није мењала. Жалиља сматра да 

висина њених примања нема утицаја на трошкове учешћа у цени услуге управо зато што болује од 

Паркинсонове болести, као и да је новчана помоћ за негу и помоћ другог лица коју је у међувремену 

остварила њој потребна за набавку опреме за болеснике од ове болести, за накнаду за свакодневно 

ангажовање лица које јој помаже код њене куће, да од своје пензије додаје за ове трошкове и да од 

пензије набавља храну. Предлаже да другостепени орган поништи решење Центра за социјални рад 

од 13. јула 2021. године и да остане на снази решење које је донето пре, по коме је износ учешћа у 

трошковима услуге Помоћ у кући износио 3.360,00 динара. Такође наводи да је поднела молбу 

Центру за социјални рад да се повећа њен боравак у Центру „Зрачак“ на укупно 40 сати уместо 

досадашњих 16 сати. У допуни жалбе наводи наводи цену учешћа по старом и новом решењу и 

проценте повећања указујући да је тај проценат повећања учешћа далеко већи од процента за који 

су се увећала њена примања.  

 

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

решења. Првостепени орган наводи да је решењем Центра за социјални рад од 29. марта 2021. 

године жалиљи признато право на пружање услуге Помоћ у кући упућивањем код овлашћенох 

пружаоца услуга  у укупном трајању од 16 сати почев ид 1. априла 2021. године. Наведено решење 

замењено је решењем од 28. априла 2021. године  због промене чињеничног стања у погледу 

пружаоца услуге, па је жалиља упућена  на дање пружање услуге у Центар за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. Такође 7. јула 2021. године Центру за социјални рад достављено 

је решење Републичког фонда за ПИО којим се жалиљи утврђује право на новчану накнаду за помоћ 

и негу другог лица, чиме су се стекли услови да се решење о упућивању у Центар за пружање 

услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак поново измени овога пута у погледу учешћа корисника у 

трошковима услуге Помоћ у кући имајући у виду укупан износ који Нешковић Милка прима по 

основу старосне пензије и новчане накнаде за помоћ и негу другог лица. Овим решењем износ 

обавезе корисника да учествује у плаћању трошкова услуге за 16 сати месечно утврђен је у висини 

од 9.600,00 динара, уместо ранијег износа од 3.360,00 динара имајући у виду да у складу са 

одредбама Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка износ укупних примања жалиље у висини од 66.671,59 динара спада у 

осму цензусну групу којом је одређен проценат учешћа корисника у трошковима услуге од 100% 

износа цене часа услуге која је Одлуком Градског већа града Чачка од 11. фебруара 2021. године, 

утврђена у износу од 600,00 динара по часу. Нетачни су наводи жалбе да првостепени орган није 

правилно утврдио чињенично стање у погледу висине учешћа као и наводи да није узео у обзир да 

жалиља болује од Паркинсонове болести, обзиром да Центар за социјални рад града Чачка поступа 

у складу са Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка и утврђује које лице може остварити право на услугу Помоћ у кући као и 

износ месечних прихода који су од утицаја за утврђивање висине учешћа у трошковима услуге. 

Предлаже да другостепени орган одбије жалбу као неосновану 
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Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је решењем Центра за социјални радграда Чачка, број 55350-1590/2021 од 29. 

марта Нешковић Милки из Чачка признато право на пружање услуга Помоћ у кући 

упућивањем код овлашћеног пружаоца услуге Агенције за пружање услуга 

социјалне заштите без смештаја „Нивеус тим“ Горњи Милановац у укупном 

трајању од 16 сати месечно, почев од 1. априла 2021. године и обавезан корисник 

услуге да учествује у трошковима услуге у износу од 3.360,00 динара; 

- да је Центар за социјални рад донео решење број 55353-2798/2021 од 28. априла 

2021. године којим се Нешковић Милки из Чачка пружа услуга Помоћ у кући 

упућивањем у Центар за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак у 

укупном трајању од 16 сати месечно почев од 27. априла 2021. године и обавезује 

се корисник услуге да учествује у трошковима услуге у износу од 3.360,00 динара; 

- да је Стручни тим Цента за социјални рад града Чачка, 13. јула 2021. године донео 

Тимски закључак  да је решење Центра за социјални рад потребно изменити у делу 

висине учешћа корисника у цени услуге, јер је дошло до промене чињеничног 

стања у погледу прихода које остварује корисник односно признато је право на 

новчану накнаду за помоћ и негу другог лица; 

- да је Центар за социјални рад донео решење број 55353-2798/2021 од 13. јула 2021. 

године којим се Нешковић Милки из Чачка пружа услуга Помоћ у кући 

упућивањем у Центар за пружање услуга социјалне заштите "Зрачак" Чачак у 

укупном трајању од 16 сати месечно почев од 7. јула 2021. године и обавезује 

корисник услуге да учествује у трошковима услуге у износу од 9.600,00 динара; 

- да је Нешковић Милка 16. јула 2021. године Центру за социјални рад упутила 

молбу за повећањем броја сати коришћења услуге Помоћ у кући; 

- да је Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак Центру за 

социјални рад града Чачка доставио обавештење 30.  јула 2021. године у коме 

наводи да у овом моменту нема капацитета за повећање броја сати пружања ове 

услуге Нешковић Милки са 16 на 40 сати; 

- да је Нешковић Милка 22. јула 2021. године изјавила жалбу на решење Центра за 

социјални рад  града Чачка 55353-2798/2021 од 13. јула 2021. године и исту 

допунила 3. августа 2021. године. 

 

Чланом  29. Правилника о остваривању права и пружању услуга у сиоцијалној заштиту из 

надлежности града Чачка («Сл. лист града Чачка» бр. 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/201) прописано је 

да се услуга Помоћи у кући може пружати одраслим, одраслим-инвалидним и старим лицима у 

сопственом дому уколико постоје здравствене и социјалне индикације за то, а уколико у 

домаћинству нема радно способних чланова или сродници који су дужни да их издржавају то нису у 

могућности.  

Чланом 37. истог Правилника прописано је да се услуга Помоћ у кући обезбеђује  

корисницима у трајању од два радна сата дневно односно најмање 16, а највише 40 сати месечно са 

могућношћу прерасподеле времена у складу са потребама корисника. 

Чланом 39. истог Правилника прописано је да се мерила и критеријуми за учешће корисника 

и њихових сродника - обвезника издржавања у трошковима услуга Помоћи у кући утврђује се према 

прописаној табели. 
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Чланом 4. истог Правилника прописано је да се за остваривање права и услуга у социјалној 

заштити из надлежности Града, узимају у обзир редовни месечни приходи осим: дечијег додатка, 

додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу, накнаде за телесно 

оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и примања по основу 

ученичког и студентског стандарда.  

Изузетно, од става 1 овог члана, додатак за помоћ и негу другог лица и увећан додатак за 

помоћ и негу другог лица (туђа нега) сматра се приходом корисника код утврђивања учешћа у 

трошковима услуга Помоћ у кући за одрасла и стара лица и трошковима дневног боравка деце, 

младих, одраслих и старих. 

 

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 примењујући одредбе Закона о социјалној 

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

Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка, донео ожалбено решење. 

Наводи жалбе којима се оспорава оцена чињеничног стања од стране првостепеног органа у 

погледу висине учешћа корисника у трошковима пружања услуге Помоћ у кући,  су неосновани из 

разлога што је првостепени орган применом Правилника о остваривању права и пружању услуга у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка, правилно утврдио чињенично стање, односно 

увидом у уверење Републичког фонда ПИО- Филијала Чачак од 12. јула 2021. године утврдио да 

жалиља поред старосне пензије прима и новчану накнаду за помоћ и негу другог лица која накнада 

се сматра се приходом корисника код утврђивања учешћа у трошковима услуга Помоћ у кући за 

одрасла и стара лица и трошковима дневног боравка деце, младих, одраслих и старих, те да је 

дошло до промене у висини прихода које жалиља остварује тако што њена укупна примања износе 

66.671,59 динара. Наведени износ припада осмој цензусној групи, према табели прописаној у члану 

39. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка, којом је одређен проценат 100 % учешћа корисника у односу на цену часа услуге, а одлуком 

Градског већа града Чачка од 11. фебруара 2021. године цена часа услуге  за 2021. годину одређена 

у износу од 600 динара. Што се тиче трајања ове услуге, иста је утврђена у складу са чланом 37. 

Правилника и износи укупно 16 сати месечно, са којим бројем сати се жалиља  писано сагласила, те 

у вези захтева жалиље за повећање броја сати према обавештењу Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак у коју установу је жалиља упућена за пружање наведене услуге, у 

овом моменту нема капацитета за повећање броја сати за корисницу Нешковић Милку. Навод жалбе 

да жалиља болује од Паркинсонове болести и да то треба да има утицаја на смањење износа учешћа 

у коришћењу услуге Помоћ у кући у односу на износ који је одредио првостепени орган, нема 

утицаја на другачије решење ове управне ствари из разлога што је чланом 29. поменутог 

Правилника утврђено која лица остварују право на услугу Помоћ у кући, односно да за ову услугу 

постоје здравствене и социјалне индикације, а што је и у конкретном случају утврђено тако да је 

жалиља и остварила право на коришћење ове услуге, а висина учешћа у трошковима услуге зависи 

од месечних прихода корисника, како је прописано чланом 4. Правилника.  

 

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

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 
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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. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТРСТЕЊАК РАДОЈКЕ ИЗ 

ТРБУШАНА НА РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И 

ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 347-470/2020-IV-6-02 ОД 30. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ  

 

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

жалбом Трстењак Радојке из Трбушана на решење Инспектора за локални превоз и путеве Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-470/2020-IV-6-02 од 30. јуна 2021. године, као и 

предлогом решења по жалби. 

 

 По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Трстењак Радојке из Трбушана, изјављена на решење инспектора за 

локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-470/2020-IV-

6-02 од 30. јуна 2021. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Инспектор  за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка  

донео је решење о извршењу број 347-470/2020-IV-6-02 од 30. јуна 2021. године којим се у ставу 1 

изреке решења утврђује да је решење инспектора за локални превоз и путеве од 11. фебруара 2021. 

године којим се налаже Трстењак Радојки из Трбушана да у року од 30 дана од дана пријема 

решења изврши вађење пропусних цеви које је поставила у путни канал Улице 504 (сада Слободана 

Гајловића) на кп. бр. 924/2 КО Трбушани поред свог имања у дужини од око 45 м и канал врати у 

првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“ Чачак, постало извршно дана 26. 

фебруара 2021. године; у ставу 2 да ће се извршење спровести принудним путем преко другог лица 

а трошкови принудног извршења пасти на терет извршеника о чему ће бити донето допунско 

решење и у ставу 3 прописује да жалба против решења не одлаже извршење. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Трстењак Радојка, коју по пуномоћју 

заступа Ђорђе Илић адвокат из Чачка, из свих законом предвиђених разлога. У жалби се наводи да 

је против решења инспектора за локални превоз и путеве од 11. фебруара 2021. године којим се 

налаже жалиљи да у року од 30 дана од дана пријема решења изврши вађење пропусних цеви које 

су постављене у путни канал Уливе 504 на кп.бр. 924/2 КО Трбушани поред свог имања у дужини 

од 45 метара и канал врати у првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“ Чачак, које 

решење је постало извршно 26. фебруара 2021. године, жалиља поднела тужбу Управном суду 28. 

маја 2021. године са предлогом суду да се решење поништи као незаконито. У жалби на решење о 

извршењу даље се наводи да је земљиште на коме се налазе пропусне цеви пољопривредно 

земљиште, њива 3. класе и представља део кп.бр. 924/2 КО Трбушани, да та површина није јавна 

површина и да Град Чачак пре доношења ожалбеног решења мора решити претходно питање а то је 

питање својине на свим површинама које Град сматра својим. Жалиља сматра да је постављање 
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путне инфраструктуре без решених имовинско правних односа и одређивањем неке површине као 

некатегорисаног пута без правног основа. Предлаже да у циљу спречавања велике материјалне 

штете Градско веће поништи ожалбено решење и обустави поступак извршења или застане са 

извршењем до окончања управног спора. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да су неосновани наводи жалбе којима се 

предлаже да се застане са поступком извршења решења инспектора за локални превоз и путеве 

Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка од 11. фебруара 2021. године до окончања 

управног спора, а у циљу спречавања велике материјалне штете, јер жалиља, осим тужбе поднете 

Управном суду, није доставила доказ из кога би се могло закључити да би извршењем решења 

жалиљи била нанета велика материјална штета. 

 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је решењем Инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски 

надзор града Чачка број 34-/470/2020-IV-6-02 од 11. фебруара 2021. године наложено 

Трстењак Радојки из Трбушана да у року од 30 дана од дана пријема решења изврши 

вађење пропусних цеви које је поставила у путни канал Улице 504 (сада Слободана 

Гајловића) на кп.бр. 924/2 КО Трбушани поред свог имања у дужини од око 45 м и канал 

врати у првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“ Чачак; 

- да је решењем Градског већа града Чачка број 347-96/2021-III од 31. марта 2021. године 

одбијена жалба Трстењак Радојке из Трбушана изјављена на решење Инспектора за 

локални превоз и путеве од 11. фебруара 2021. године; 

- да је Трстењак Радојка, преко пуномоћника,  поднела Управном суду тужбу ради 

поништаја решења Градског већа града Чачка број 347-96/2021-III од 31. марта 2021. 

године; 

- да је Инспектор за локални превоз и путеве донео решење о извршењу дана 30. јуна 

2021. године којим је утврђено да је решење од 11. фебруара 2021. године постало 

извршно  26. фебруара 2021. године, обавештавањем странке о решењу и да ће се 

извршење спровести принудним путем преко другог лица на терет извршеника а да ће о 

трошковима овако произведеним бити донето допунско решење након завршетка 

извршења. 

 

 

Чланом 196. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – 

аутентично тумачење) прописани су услови и начин извршења и трошкови извршења решења.  

 

Чланом 202. став 4. истох закона прописано је: 

„Извршење може, на предлог извршеника или тражиоца извршења, да се одложи ако је 

против решења које се извршава или решења о извршењу изјављена жалба или друго правно 

средство, а извршење би изазвало ненадокнадиву штету, под условом да одлагање извршења није 

законом забрањено, нити противно јавном интересу". 

 

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

Чачка налази да је жалба неоснована. 
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[]'TeM [peKo ,4pyror nprqa o rporrrKy H3BprxeHrrxa o qeMy he no 3aBprxerK.v H3Bpilre]sa SsrN ,qosero
AonyHcKo pe[reH,e, o5:lrpou ra xarHJ.L,a y ocraB!.beHoM poKy Huje nocrynaJ'ra no Htu'rory AaroM ]'peuemy
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