
У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно 

укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који 

финансира Европска унија, отворена су три јавна позива за доделу помоћи у виду 

стамбених решења и мера активне инклузије.  

За помоћ у оквиру пројекта моћи ће да аплицирају особе са инвалидитетом, жене жртве 

породичног насиља, млади којима престаје смештај у хранитељској породици или 

установи социјалне заштите, Роми и друго социјално угрожено становништво.  

Три типа стамбених решења за која ће становници Чачка, који припадају овим групама, 

моћи да аплицирају су додела на коришћење стана у јавној својини у згради која ће бити 

изграђена у оквиру пројекта у насељу Обреж, затим реконструкција, санација или 

адаптација приватне породичне куће или стана кроз доделу и уградњу грађевинског 

материјала у максималном износу око 7.000 ЕУР без ПДВ, или куповина породичне 

стамбене јединице на територији Чачка у максималном износу око 16.000 ЕУР.  

Пријаве за јавне позиве могу се предати у периоду од 11. јануара, 2022. године до 10. 

фебруара, 2022. године у случају конкурисања за доделу на коришћење стана у јавној 

својини и реконструкције приватне породичне куће, док је у случају куповине породичне 

стамбене јединице период пријава до 14. марта 2022. године.  

Сви корисници који буду изабрани за доделу стамбених решења биће укључени и у мере 

активне инклузије које обухватају мере запошљивости (преквалификације, обуке за 

покретање бизниса, и друго), мере запошљавања (грантови за покретање бизниса, 

запошљавање код послодавца), опремање породичног домаћинства намештајем и 

техником, психо-социјалну подршку и пружање социјалних услуга и правне помоћи.  

Текстови јавних позива доступни су на веб сајту Града Чачка и пројектних 

партнера, као и на огласним таблама. Обрасци за пријаву могу се преузети путем веб 

сајта Града као и у просторијама Градскe стамбенe агенцијe, Пиварска 1 (зграда 

некадашње Чачанске банке), радним данима од 9 до 15h.   

Информације о пројекту и јавним позвима могуће је добити и путем телефона 

064/536-2579 који је доступан током целог дана, као и у просторијама Градске 

стамбене Агенције.  

Пројекат спроводи Град Чачак у партнерству са Градском стамбеном агенцијом Чачак, 

Центром за социјални рад Чачак, Установом за пружање услуга социјалне заштите Зрачак 

Чачак и удружењем грађана ИДЦ.  

 

 

 



ВЕСТ 1 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА 

СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ 

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање 

осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, 

отворен је јавни позив за доделу помоћи кроз доделу и уградњу пакета грађевинског 

материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије.  

За помоћ могу да аплицирају особе са инвалидитетом, жене жртве породичног насиља, млади 

којима престаје смештај у хранитељској породици или установи социјалне заштите, Роми и друго 

социјално угрожено становништво.  

Пријаве се могу се предати у периоду од 11. јануара, 2022. године до 10. фебруара, 2022. године, 

поштом или на писарници.  

Обрасци за пријаву могу се преузети путем веб сајта Града као и у просторијама Градскe 

стамбенe агенцијe, Пиварска 1 (зграда некадашње Чачанске банке), радним данима од 9 до 

15h.  Информације о пројекту и јавним позвима могуће је добити и путем телефона 064/536-

2579 који је доступан током целог дана, као и у просторијама Градске стамбене Агенције.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТ 2  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА, КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ 

ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА НАБАВКУ И 

УГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СТАМБЕНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ 

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање 

осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, 

отворен је Јавни позив за доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и 

додатне помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или 

адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне 

инклузије.  

За помоћ могу да аплицирају особе са инвалидитетом, жене жртве породичног насиља, млади 

којима престаје смештај у хранитељској породици или установи социјалне заштите, Роми и друго 

социјално угрожено становништво.  

Пријаве се могу се предати у периоду од 11. јануара, 2022. године до 14. марта, 2022. године, 

поштом или на писарници.  

Обрасци за пријаву могу се преузети путем веб сајта Града као и у просторијама Градскe 

стамбенe агенцијe, Пиварска 1 (зграда некадашње Чачанске банке), радним данима од 9 до 

15h.  Информације о пројекту и јавним позвима могуће је добити и путем телефона 064/536-

2579 који је доступан током целог дана, као и у просторијама Градске стамбене Агенције.  

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТ 3 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНИХ ЛИЦА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ 

ПЛАЋА НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ 

У оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање 

осетљивих друштвених група у Чачку“, који спроводи Град Чачак, а који финансира Европска унија, 

отворен је Јавни позив за побољшање услова становања социјално угрожених лица давањем у 

закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и 

пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије.  

За помоћ могу да аплицирају особе са инвалидитетом, жене жртве породичног насиља и млади 

којима престаје смештај у хранитељској породици или установи социјалне заштите.  

Пријаве се могу се предати у периоду од 11. јануара, 2022. године до 10. фебруара, 2022. Године, 

поштом или на писарници.  

Обрасци за пријаву могу се преузети путем веб сајта Града као и у просторијама Градскe 

стамбенe агенцијe, Пиварска 1 (зграда некадашње Чачанске банке), радним данима од 9 до 

15h.  Информације о пројекту и јавним позвима могуће је добити и путем телефона 064/536-

2579 који је доступан током целог дана, као и у просторијама Градске стамбене Агенције.  

 

 


