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На основу члана 10.став 5.Одлуке о давању у закуп станова изграђених на основу 

Програма изградње станова за социјално становање (“Службени лист града Чачка 

број:8/15), Комисија за давање станова изграђених на основу Програма изградње 

станова за социјално становање на седници одржаној дана 15. октобра 2015. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. Митровић Ђуру из Чачка, из категорије  стамбено угрожених инвалидних 

лица и лица са телесним оштећењем са пребивалиштем на територији града 

Чачка у последње 3 године), као носиоцу породичног домаћинства даје се у 

закуп на одређено време стан  у Чачку, насеље Обреж, објекат број: 1, на КП 

бр. 345/128, КО Атеница, стан број:1, којим станом располаже „Градска 

стамбена агенција“ Чачак, 

2. Именовани ће користити стан из става 1. овог Решења са члановима 

породичног домаћинства, и то: 

 

- Митровић Мила, супруга; 

- Митровић Дејан, син. 

 

 

3. Стан се даје у закуп на период од 3 године. 

4. Директор “Градске стамбене агенције” Чачак закључиће уговор о закупу 

стана са лицем из тачке 1, по коначности овог Решења.  

5. Месечна закупнина утрђена се у износу од 8.341,49 динара. Висину 

закупнине утврђује Управни одбор  Агенције на основу параметара унапред 

утврђених чланом 43. Уредбе о стандардима и нормативима за планирање, 

пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за 

социјално становање (“Службени гласник РС” бр. 26/13), и иста ће бити 

усклађивана у току трајања закупа.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Митровић Ђуро из Чачка, пријавио се на Конкурс за давање у закуп станова 

изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање, објављног на 

огласној табли и интернет страници  града Чачка, огласној табли и интернет 

страници “Градске стамбене агенције” Чачак  и листу „Чачански глас“ 26. јуна  

2015. године, чија пријава је примљена на пријемној писарници Градске управе 

града Чачка дана 13.07.2015. године, а по захтеву за допуну документације и 

допуњена документација 19.08.2015. године. 

 

Комисија за давање у закуп станова изграђених на основу Програма 

изградње станова за социјално становање (у даљем тексту: Комисија), формирана 
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Решењем Градоначелника града Чачка број: 020-45/15-II, од 10. јуна 2015. године, 

по извршеном бодовању, у складу са основама и мерилима утврђеним Одлуком  
давању у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално 

становање (“Службени лист града Чачка број:8/15), сачинила је Прелиминарну ранг 

листу реда првенства  стамбено угрожених инвалидних лица и лица са телесним 

оштећењем са пребивалиштем на територији града Чачка у последње 3 године) и 

исту објавила на на огласној табли и интернет страници  града Чачка, огласној 

табли и интернет страници “Градске стамбене агенције” Чачак  дана 17.09.2015. 

године. На Прелиминарну ранг листу заинтересована лица су имала право 

приговора Комисији. 

 

Након донетих одлука по приговорима и протека рока из члана 10. став 1. 

Одлуке, ранг листа је постала коначна и објављена је  на огласној табли и интернет 

страници  града Чачка, огласној табли и интернет страници “Градске стамбене 

агенције” Чачак  дана 05.10.2015.год. 

 

На основу Коначне ранг листе, Комисија је донела Решење о давању у закуп 

стана за Митровић Ђура, на основу  редоследа подносилаца пријаве на коначној 

ранг листи, због чега је одлучено као у диспозитиву овог Решења.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења, 

заинтересовано лице може изјавити приговор Градском већу града Чачка, у 

року од 8 дана од дана објављивања Решења на огласној табли града Чачка. 

 

Комисија за давање у закуп 

станова изграђених на основу  

Програма изградње станова за социјално становање  
Број: 5/15 

У Чачку, 15. октобра 2015. године 

 

Д о с т а в љ е н о:  

 

- Митровић Ђуру, Чачак  

- „Градској стамбеној агенцији“ Чачак  

- Архиви  

 

ПРЕДСЕДНИК  

Комисије за давање у закуп 

 станова изграђених на основу  

Програма изградње станова за социјално становање  

Бранкица Јелић 

________________ 


