
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године  

Ч А Ч А К 

 

 На основу члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и  члана 

10. став 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за 

реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2018), у складу са 

Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину („Сл. лист града Чачка“ број 26/2021) на предлог 

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима,  

 

              Градско веће града Чачка, на седници одржаној 21. априла 2022. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава удружењима за реализовање 

 програма од  јавног интереса у 2022. години 

  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2022. години 

следећим удружењима и то: 

 

1.1. Програми/Пројекти у области заштите животне средине: 

 

едни 

број 
    Подносилац пријаве 

 

 

Назив пројекта 

 

 

Област 

 

 

   Број бодова 

 

 

        Износ 

(у динарима) 

1.  
Друштво љубитеља 

птица и природе „Сове 

на опрезу“ Чачак 

ревитализација 

Растока (Суве 

Мораве) 

заштита животне 

средине 86 555.490,00 

2.  

Удружење социјалне 

задруге домаће 

радиности «Босиљак» 

Чачак 

Поновна употреба – 

јер одлагање отпада 

је најмање пожељан 

поступак 

заштита животне 

средине 76 325.000,00 

3.  
Удружење 

 „Иницијатива за Чачак“ 

Чачак 

Спровођење 

едукације грађана у 

месним заједницама 

града Чачка 2.0 

заштита животне 

средине 74 280.000,00 

4.  
Еколошко риболовачко 

удружење Рома Чачак 

Чиста река – здрава 

река 

заштита животне 

средине 
69 160.000,00 

5.  
Удружење грађана 

„Географско еколошко 

друштво“ Чачак 

сачувајмо наше воде заштита животне 

средине 68 140.000,00 

6.  
Удружење грађана  

„Евгенија“ Јежевица 

Нећемо смеће – 

хоћемо цвеће 

заштита животне 

средине 
63 320.000,00 

7.  
Удружење „Зелена 

будућност наше Србије“ 

Чачак  

Потенцијали 

хидроелектране 

Међувршје у заштити 

животне средине 

заштита животне 

средине 
56 150.000,00 

 

                                       укупно 1.930.490,00 динара 

 



 

 

1.2. Програми/Пројекти у области друштвене бриге о деци и младима: 

 

редни 

број 
    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова 

 

 

  предлог  

(у динарима) 

1.  
Центар за развој 

аудиовизуелних медија 

„Кинокулт“ Чачак 

Интеракција 2022 друштвена брига о 

деци и младима 83 260.000,00 

2.  
Удружење спортских 

новинара града Чачка 

Деца и млади 

спортски понос Чачка 

друштвена брига о 

деци и младима 
76 50.000,00 

3.  „Унија младих“ Чачак 
Бициклијада 2022. 

(породична вожња) 

друштвена брига о 

деци и младима 
76 150.000,00 

4.  
Удружење грађана 

„Светосавске 

свечаности“ Чачак 

Светосавске васпитно 

образовне радионице 

друштвена брига о 

деци и младима 

 

 

 

75 200.000,00 

5.  
Удружење потомака 

ратника Чачак 

Колка је мудрост 

војводина, колико је 

срце Надеждино, 

колика је душа 

Дисова 

друштвена брига о 

деци и младима 
70 50.000,00 

6.  

Центар за 

информисање, културу 

и развој демократије 

„Директива“ Чачак 

Успротиви се 

вршњачком насиљу 

друштвена брига о 

деци и младима 
69 150.000,00 

7.  
Удружење грађана  

„Наше дрво“ Чачак 

Буди креативан друштвена брига о 

деци и младима 
68 50.000,00 

8.  
Удружење „Еко дизајн“ 

Чачак 

Урбана башта (на 

терену Спортског 

центра Младост) 

друштвена брига о 

деци и младима 65 90.000,00 

 

 

        укупно 1.000.000,00 динара 

 

 

1.3. Програми/Пројекти у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- 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.  

Друштво за борбу 

против шећерне болести 

„Diabetes mellitus“ 

Чачак 

Помозимо особама 

оболелим од шећерне 

болсти да овладају 

њом, а ме она њима   

заштита лица са 

инвалидитетом 
94 900.000,00 

2.  
Међуопштинско 

удружење глувих и 

наглувих Чачак 

Сервисне услуге са 

дневним боравком за 

глува и наглува лица 

и адаптација 

канцеларије и 

набавка намештаја, 

обука чујућих лица за 

основну 

комуникацију 

знаковним језиком 

заштита лица са 

инвалидитетом 

92 1.300.000,00 

3.  
Удружење 

параплегичара Чачак 

Пројекат заштита лица са 

инвалидитетом 
86 1.400.000,00 

4.  
Кинолошко удружење 

„Драган Радовић – 

Џони“ Чачак 

Чачански кинолошки 

дани 2022. 

заштита животиња 
85 260.000,00 

5.  
Ловачко удружење  

„Раде Јоксић“ Јежевица 

објекат за 

привремени смештај 

и преглед меса 

заштита животиња 

85 450.000,00 

6.  

Удружење 

дистрофичара 

Моравичког округа 

Чачак 

Корак по корак до 

интеграције 

заштита лица са 

инвалидитетом 
84 1.000.000,00 

7.  
Удружење 

 „Ксенија – руски језик“ 

Чачак 

У духу језика и 

традиције 

образовање 

84 200.000,00 

8.  
Друштво за церебралну 

парализу Моравичког 

округа Чачак 

Клуб ОСИ  заштита лица са 

инвалидитетом 83 500.000,00 

9.  
Међуопштинска 

организација слепих 

Чачак 

Активнији живот 

слепих 

заштита лица са 

инвалидитетом 82 1.300.000,00 

10.  
Удружење пензионера  

града Чачка 

Помоћ старима помоћ старима 
81 460.000,00 

11.  
Коло српских сестара  

"Надежда Петровић" 

Чачак 

Култура доброте – 

пут до солидарности 

социјална заштита 

80 250.000,00 

12.  
Хуманитарна 

организација „Колевка“ 

Београд 

Колевка за Чачак социјална заштита 

77 500.000,00 

13.  Центар за самостални Интегрисани у заштита лица са 76 600.000,00 



живот особа са 

инвалидитетом Чачак 

заједници инвалидитетом 

14.  

Удружење ратних 

ветерана, инвалида и 

породица погинулих 

бораца Чачак 

Јачање капацитета 

удружења ветерана и 

инвалида, и помоћ 

породицама 

погинулих бораца 

борачко 

инвалидска 

заштита 75 400.000,00 

15.  
Удружење  

„Крајем наше улице“ 

Чачак 

Подигнимо свест за 

чистији Чачак 

одрживи развој 

74 200.000,00 

16.  
Општинска 

организација „Ратни 

ветерани Србије“ Чачак  

Стварање услова за 

обезбеђење 

здравствене, 

социјалне и 

материјалне 

сигурности чланова 

Удружења и 

регулисање статуса 

бораца на територији 

града Чачка 

борачко 

инвалидска 

заштита 

74 450.000,00 

17.  
Центар за лични раст  

и развој „Огледало“ 

Психосоцијална 

помоћ и подршка 

особама оболелим од 

малигних болести 

образовање 

73 200.000,00 

18.  

Удружење за 

реализацију 

интеракцијских турбо 

астроидних машина 

„Ритам“ Чачак 

Програм едукације 

студената у области 

машинског 

инжењерства 

наука 

73 230.000,00 

19.  

Удружење за помоћ 

ментално недовољно 

развијеним особама 

Чачак 

Финансирање 

удружења за помоћ 

МНРО за 2022. 

годину 

заштита лица са 

инвалидитетом 72 400.000,00 

20.  
Удружење  

„Макетарски клуб“ 

Чачак 

Чачак куп 2022 образовање 
72 100.000,00 

21.  
Удружење „Уједињени 

пензионери“ Чачак 

Помоћ старима помоћ старима 
71 1.750.000,00 

22.  
Удружење 

„Саветовалиште 

Патриа“ Чачак 

Превенција и заштита 

деце од злостављања 

у предшколским 

установама на 

територији општине 

Чачак 

социјална заштита 

71 250.000,00 

23.  

Центар за психолошку и 

дефектолошку 

едукацију „Раскршћа“ 

Чачак 

Клуб за родитеље 

деце са посебним 

потребама клупко 

здравствена 

заштита 
71 160.000,00 

24.  
Удружење грађана 

„Ларис“ Чачак 

Помозимо и 

оснажимо 

неформалне 

неговатеље у граду 

Чачку 

социјална заштита 

70 100.000,00 

25.  
Удружење пчелара 

“Чачак“ Чачак 

Очување 

здравственог стања 

заштита животиња 
69 100.000,00 



пчела 

26.  
Удружење грађана 

„Мрежа инспектора 

Србије“ Чачак 

Конференција „Дан 

инспектора Србије“ – 

развој локалне 

заједнице и друштва 

уопште кроз 

снажнију улогу 

инспекције у 

смањењу сиве 

економије, 

унапређење 

саветодавне и 

превентивне улоге 

инспекције 

образовање 

68 170.000,00 

27.  

Удружење ратних 

војних инвалида и 

породица погинулих 

бораца града Чачак 

Подршка унапређењу 

друштвеног положаја 

и социјализација 

ратних војних 

инвалида и породица 

погинулих бораца 

града Чачка 

борачко-

инвалидска 

заштита 

66 500.000,00 

28.  

Центар за развој и 

унапређење породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ Чачак 

Родитељство и 

безбедност деце на 

интернету 

образовање 

66 150.000,00 

29.  
Удружење  

„Страцимиров запис“ 

Чачак 

Летња школа ручних 

радова 

образовање 

64 60.000,00 

30.  
Српско руско белоруско 

пријатељство Србије 

Чачак 

Школа руског језика образовање 

62 200.000,00 

31.  

Удружење особа 

оболелих од малигних 

болести 

 „Вера“ Чачак 

Радионица „Нова 

знања“ 

социјална заштита 

63 100.000,00 

32.  
Удружење пензионера 

„Атеничко врело“ Чачак 

Лепши дани помоћ старима 
60 220.000,00 

33.  

Удружење Локална 

акциона група 

„Драгачево – Јелица – 

Западна Морава“ Гуча 

Реализација локалне 

стратегије руралног 

развоја 

одрживи развој 

59 340.000,00 

34.  
Центар за изучавање 

екологије и археологије 

Чачак 

Едукација младих из 

града Чачка о 

историји њиховог 

краја 

образовање 

55 200.000,00 

35.  

Удружење грађана 

„Клуб радника и 

пензионера 

АД Компанија  

Слобода“ Чачак 

Наше треће доба помоћ старима 

51 200.000,00 

 

 

          укупно 15.6 00.000,00 динара 
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