
  

 

ЗАПИСНИК 

СА ТРИДЕСЕТ ПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 28. октобра 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 8,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 31. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 9 чланова: Милун Тодоровић, 

Драгомир Шипетић, др Биљана Кочовић, Владимир Ристовић, др Иван Глишић, др Милош Папић, 

Милорад Јевђовић, Споменка Шипетић и Немања Трнавац, а одсутни су: Владан Милић, прим. др 

Славица Драгутиновић, Радован Јовановић и Драган Филиповић.  

 

 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 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Вера Јовановић, директор ПУ „Радост“ Чачак 

- Бранкица Јелић, директор „Градске стамбене агенције“ Чачак 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- 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, председавајући седницом Градског већа, обавестио је чланове Градског 

већа да им је достављен записник са 30. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 30. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  30.  седнице Градског већа града Чачка број 06-164/2021-III од 8. 

октобра 2021. године, без примедби. 
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*** 

 

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 следећом тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 

205) (да буде тачка 18) 

 

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.  РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ 

 

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2020/2021. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

 

4.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У 

ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ У 2021. ГОДИНИ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

7. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЕРЕ 

РЕСТРИКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

8. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА 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 И ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА 

 

9. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
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ПОТРЕБА РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА НЕПРОФИТНУ 

ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

 

10. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА 

СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ 

ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ И ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

 

11. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ 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 

 

 

13.  РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ НАРАТИВНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (АПРОПРИЈАЦИЈА 80) 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  (АПРОПРИЈАЦИЈА 385/1) 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  (АПРОПРИЈАЦИЈА 205) 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ КЕЗОВИЋ СИЛВАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА ОДЛУКУ 

О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА 

РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. СЕПТЕМБРА 

2021. ГОДИНЕ 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАЈИЋ МИЛОША ИЗ ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О 

РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА 

РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ 
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УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. СЕПТЕМБРА 

2021. ГОДИНЕ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ БЛАГИЋ БОЈАНА ИЗ ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О 

РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА 

РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. СЕПТЕМБРА 

2021. ГОДИНЕ 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВЕСЕЛИНОВИЋ ЂОРЂА ИЗ ЧАЧКА НА 

ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ 

КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 

7. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЧУЧАК ИЛИЈЕ ИЗ ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О 

РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА 

РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. СЕПТЕМБРА 

2021. ГОДИНЕ 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ МИЛЕТИЋ ДАВОРКЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ 

КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 

7. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 30.09.2021. 

ГОДИНЕ 

 

 Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са Извештајем о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2021. 

године до 30. септембра 2021. године истакавши да је обавеза надлежног органа локалне власти за 

финансије за достављање деветомесечног извештаја о извршењу буџета, прописана  чланом  76. 

Закона о буџетском систему. Стање средстава на жиро рачуну Буџета града Чачка на дан 1. јануара 

2021. године износило је 124.707.788,09  динара, а стање средстава на консолидованом рачуну 

трезора града Чачка на исти дан износило је 156.650.235,61 динар. Приходи и примања буџета у 

2021. години, заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора 

финансирања а без пренетих неутрошених средстава за посебне намене и без нераспоређеног вишка 

прихода и примања из ранијих година, остварени су у укупном износу од  3.336.228.083,61 динар 

што представља 68,76 % у односу на планиране приходе и примања буџета. Расходи и издаци 

буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања, у 

периоду од 1. јануара 2021. године до 30. септембра 2021. године извршени су у укупном износу 

2.835.137.094,03  динара, што представља 57,12 % у односу на план дефинисан Одлуком о буџету 
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града Чачка за 2021. годину. Укупне кредитне обавезе Града Чачка на дан 30. септембра 2021. 

године износе 82.183.432,86 динара или 699.079,47 еура. 

. 

 По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 

30.09.2021. године, који је поднела Градска управа за финансије града Чачка.  

 

Извештај чини саставни  део овог закључка.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2020/2021. 

ГОДИНУ 

 

 Вера Јовановић у обједињеном уводном излагању по овој тачки и следећој дневног реда 

упознала је чланове Градског већа са извештајем о раду ПУ „Радост“ Чачак за 2020/2021 годину 

детаљно образлажући све елементе извештаја. Истакла је да су у извештајном периоду реализоване 

све активности планиране програмом рада за радну 2020/2021. годину, односно обављана је 

делатност установе која обухвата образовање и васпитање деце предшколског узраста, као и 

исхрану, негу, превентивну здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста у складу 

са законом. Потом је упознала је чланове Градског већа са Годишњим планом рада ПУ „Радост“ 

Чачак за радну 2021/2022. годину и истакла да је Годишњи план конципиран тако да усмерава даљи 

развој и унапређење целокупне делатности установе у правцу остваривања постављених стандарда. 

У даљем излагању детаљно је образложила све елементе плана рада по областима рада.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак  за 2020/2021. годину, и упутило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ 

ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

По упознавању са Годишњим планом рада у оквиру друге тачке дневног реда, Градско веће 

је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 

установе „Радост“ Чачак  за радну 2021/2022. годину, и упутило Скупштини на разматрање и 

доношење.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У 

УЛЦИЊУ У 2021. ГОДИНИ 

  

 Вера Јовановић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и детаљно 

образложила достављени извештај. Управни одбор Предшколске установе "Радост" Чачак на 
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седници одржаној 10. маја 2021. године донео је Одлуку да се организује летовање деце  у 2021. 

години и на истој седници је предложио економску цену летовања деце. Градско веће града Чачка је 

на седници одржаној 14. маја 2021. године донело решење којим је утврдило висину економске цене 

за 2021. годину. Економска цена летовања износи 18 хиљада динара. Родитељи чија деца нису 

остварила право на бесплатно летовање, узраст  4-7 година, у економској цени учествовали су са 15 

хиљада динара а Град Чачак  са 3 хиљадединара. Родитељи су цену плаћали у 3 месечне рате од по 5 

хиљада динара. Делимичну субвенцију имало је треће дете у породици узраста до четвртог разреда. 

Ученици од 1-8 разреда летовање су плаћали по економској цени од 18 хиљада динара у 4 једнаке 

месечне рата. На основу Одлуке УО ПУ „Радост“ и ПУ „Моје детињство“ деца запослених су 

летовала по цени од 9 хиљада динара. Реализација програма летовања деце одвијала се у складу са 

законским прописима Републике Србије и Републике Црне Горе. 

 

    По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

   Немања Трнавац  истакао је да је летовање организовано одлично и то у условима 

пандемије.Овај објекат и могућност да у њему деца летују је нешто што готово да нема ниједан град 

у Србији, а посебно изражава задовољство тиме да су у једној од смена летовала и деца из Установе 

Зрачак, чиме Чачак показује бригу и о овим рањивим категоријама становништва. Оно што је 

похвално је да је одмаралиште сачувано од пропадања и унапређено у предходном периоду. 

Ангажман особља које је радило у одмаралишту било је на врхунском нивоу, уз посебно обраћање 

на хигијену и безбедност у условима пандемије, као и што је решен проблем у вези са плажом која 

се користи. 

 Милун Тодоровић поставио је питање колико је укупно било корисника летовања. 

 Вера Јовановић истакла је да је ове године у одмаралишту летовало 1741 дете и преко сто 

здравствених радника, као и да је било ангажовано преко 200 радника у реализацији летовања. 

Такође је истакла да је летовање прошло крајње безбедно, максималним ангажовањем свих.  

 Мирослав Петковић истакао је да је овогодишње летовање организовано на највишем нивоу, 

да је одмаралиште у Улцињу од непроцењивог значаја, да је хигијена била на врхунском нивоу, да 

је инспекцијски надзор био редован,  да је храна била одлична, да су се деца понашала одговорно и 

да су била здрава, да је било пуно садржаја и програма за децу. Најавио је нова улагања у овај 

објекат и свима који су учествовали у реализацији летовања честитао је на одличној организацији. 

  

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту 

„Овчар“ у Улцињу у 2021. години, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Радост“ 

Чачак, на седници одржаној 21.октобра 2021. године, број 3272. 

 

*** 

Даљем току седнице присуствује прим. др Славица Драгутиновић. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

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

основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима  

садржан је у одредбама Закона о комуналним делатностима који прописује да скупштина јединице 
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локалне самоуправе уређује у складу са законом начин и услове обављања комуналних делатности, 

права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења 

контроле коришћења и наплате комуналне услуге, начин вршења надзора над обављањем 

комуналних делатности и друго. Јединица локалне самоуправе својом одлуком прописује 

поступање са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима, као и услове и начин 

на који вршилац комуналне делатности може остварити право да се возило, ствар или предмет, ако 

се не преузме у прописаном року, прода да би се намирили трошкови поступка, одношења, 

лежарине и други доспели трошкови. Законом о комуналним делатностима прописано је да је 

делатност управљања јавним паркиралиштима комунална делатност и које послове обухвата 

делатност управљања јавним паркиралиштима., а Законом о прекршајима прописано је да се 

прекршаји могу прописивати одлуком скупштине града. Постојећа Одлука о обављању комуналне 

делатности управљања јавним паркиралиштима донета је 2018. године. Повод за доношење нове 

Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима је препорука 

Повереника за заштиту равноправности да се предузму све мере како би постојећа Одлука била 

применљива и на особе са инвалидитетом које су интерно расељена лица која имају боравиште на 

територији града Чачка, захтев Удружења параплегичара Чачак да се ограничи време коришћења 

паркинг места за лица са инвалидитетом на 3 сата, сагласност ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  да се 

ово време ограничи на 120 минута, као и низ нових предлога ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 

побољшање одредби постојеће Одлуке.  

     

          По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

    

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

           

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 

 града Чачка 
        

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка путем јавног надметања по 

тржишним условима, следећих непокретности: 

 

1. Катастарска парцела бр. 3955/45 КО Чачак по врсти грађевинско земљиште, 

површине 1407m2 

 

          Катастарска парцелa број 3955/45 КО Чачак, површине 1407m2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према 

наведеном планском акту налази се у Урбанистичкој зони 14, у оквиру урбанистичке целине 14.2 

(становање високих густина 150-350 ст /ха) подцелине 14.2.3. претежна планирана намена је 

становање високе густине од 150-350 ст./ха у складу са смерницама ГУП-а Чачак. У оквиру 

стамбене зоне планиране су централне функције које не угрожавају животну средину и могу се 

јавити као самосталне или у склопу стамбеног објекта. На локацији постоје подземни 

електроенергетски каблови 10kV и 6 x 1kV који се протежу непосредно уз границу са к.п.бр. 3815/1 

и 3955/20 КО Чачак, а смештени су у исти ров. 
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 Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су вишепородични стамбени, стамбено 

– пословни, пословни и сл. при чему је потребно испоштовати урбанистичка правила изградње.  

 Почетни износ накнаде износи  5.184.105,57  динара.  

 Износ депозита је 50%  

од почетне цене. 

2. Катастарска парцела бр. 2804/47 КО Чачак, по врсти грађевинско земљиште, 

површине 11773m2 

 

          Катастарска парцелa број 2804/47 КО Чачак, површине 11773m2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Љубић-Коњевићи» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 13/2014 и 29/2020) и 

према наведеном планском акту налази се у Урбанистичкој зони 4, у оквиру урбанистичке целине 

4.13 (привреда). Ове урбанистичке целине опредељене су за привреду, а формиране су уз 

просторе у оквиру којих већ постоје изграђени објекти различитих видова пословања, услуга, 

производње и сл. Подела урбанистичке целине извршена је према планираном карактеру привреде. 

Преко к.п. бр. 2804/47 КО Чачак прелазе далековод и дистрибутивни гасовод (п.макс 4 бара). На 

наведеној кат. парцели планирана је МРС широке потрошње. 

 Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су пословни објекти – 

административни, услужни, робно – дистрибутивни, производни објекти од мале породичне 

производње преко средње великих производних погона до великих постројења при чему је 

потребно испоштовати урбанистичка правила изградње и у зависности од врсте производног објекта 

спровести поступак процене утицаја на животну средину. 

 Почетни износ накнаде износи 43.377.736,23 динара.  

 Износ депозита је 50% од почетне цене. 

 

3. Катастарска парцела бр. 1463/7 КО Чачак, по врсти грађевинско земљиште, 

површине 1905m2. 

 

          Катастарска парцелa број 1463/7 КО Чачак, површине 1905m2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према 

наведеном планском акту налази се у Урбанистичкој зони 10, у оквиру урбанистичке целине 10.3 

(централне функције са становањем). Преко наведене кат. парцеле (угао улице Драгана Вранића и 

ул. Николе Пашића) прелази постојећа фекална канализација. Урбанистичка целина 10.3 

опредељена је за централне функције са вишепородичним становањем, односно пословне, 

комерцијалне, услужне и сличне делатности, као и пословно стамбене и стамбене садржаје. Могуће 

је задржавање и даље унапређење постојеће делатности, уз могућност проширења капацитета и 

садржаја и увођења пословних садржаја са апартманским садржајем, као и могућност изградње 

нових објеката унутар комплекса. 

 Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су објекти компатибилних намена 

односно објекти намењени за становање, пословање, трговину, угоститељство, занатство и услуге, 

комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, јавне 

намене, здравство, социјална и дечија заштита, образовање, култура и верски објекти при чему је 

потребно испоштовати урбанистичка правила изградње. 

 Почетни износ накнаде износи 14.973.909,60 динара . 

 Износ депозита је 50% од почетне цене. 
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4. Катастарска парцела бр. 4930/3 КО Чачак, по врсти грађевинско земљиште, 

површине 6480m2 

  

 Катастарска парцелa број бр. 4930/3 КО Чачак, површине 6.480m2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према 

наведеном планском акту налази се у Урбанистичкој зони 16 (зона пословања). Урбанистичка зона 

намењена пословању налази се на једном од улазних праваца у граду. Формирана је обострано уз 

један од фрекветнијих токова, односно уз Улицу булевар ослобођења и Улицу булевар 

ослободилаца. Зоном је обухваћен простор између регулисаног тока Лозничке реке, Улице Стевана 

првовенчаног, Улице булевара ослобођења, границе са становањем високе густине (урбанистичка 

зона бр. 13), а затим Улицом 182, Улицом чачански партизански одред, Улицом др Драгише 

Мишовића и Улицом булевара ослободилаца (државни пут IБ реда број 23).  

 Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су објекти компатибилних намена 

односно објекти намењени за становање, пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 

комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, јавне 

намене, здравство, социјална и дечија заштита, образовање, култура и верски објекти при чему је 

потребно испоштовати урбанистичка правила изградње. 

 Почетни износ накнаде износи  23.875.624,80 динара. 

 Износ депозита је 50% од почетне цене. 

 

5. Катастарска парцела бр. 4458/104 КО Чачак, по врсти грађевинско земљиште, 

површине 9534m2 

 

   Катастарска парцелa број 4458/104 КО Чачак, површине 9534m2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Индустријска зона , комплекси болнице и касарне» у Чачку («Сл.лист града 

Чачка» бр. 14/2014 и 25/2017) и према наведеном планском акту налази се у оквиру ЗОНЕ 5 у саставу 

Урбанистичке целине 5.1-пословање. Сходно концепту развоја планског подручја да се у зони уз 

Државни пут IБ реда бр.23 (Улица булевар ослободилаца Чачка) предвиде комерцијалне и привредне 

делатности на простору између државног пута и индустријског колосека, планирана је зона пословања. 

На овом простору су у великој мери већ формирани услужно – комерцијални комплекси, тако да је 

планирано заокружење овог простора у јединствену целину, при чему коришћењем компаративне 

предности у смислу локације и саобраћајне повезаности треба водити рачуна о њиховом обликовању јер 

даје снажан утисак о изгледу града. Развој ове функције ће се првенствено одвијати изградњом 

пословних и комерцијалних садржаја (пословање, услуга, и сл.). У зони пословања планирано је 

формирање пословних комплекса различите намене: трговина на велико и мало, тржни центри, магацини 

и складишни простори, услуге и сл. Урбанистичком подцелином 5.11 обухваћен је пословни комплекс 

станице за снабдевање горивом. Локацију потребно оплеменити зеленилом. 

 Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су пословни и комерцијални садржаји и као 

пратеће компатибилне намене, односно становање, пословање, трговина, угоститељство, занатство и 

услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, 

јавне намене, здравство, социјална и дечија заштита, образовање, култура и верски објекти при чему је 

потребно испоштовати урбанистичка правила изградње. 

 Почетни износ накнаде износи  25.058.021,52 динара. 

 Износ депозита је 50% од почетне цене. 

 

 II ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да након усвајања овог решења припреми и објави оглас за 

отуђење локација описаних тачком I овог решења, у сладу са Одлуком о грађевинском земљишту. 
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 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК поднело је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта на к.п. бр. 

3955/45, 2804/47, 1463/7, 4930/3 и 4458/104 све у КО Чачак из јавне својине путем јавног надметања, 

заведену под бројем 463-86/2021-IV-2-01 од 21.10.2021.год. и од 27.10.2021.год., наводећи опис и 

спецификацију сваке од наведених кат. парцела појединачно, уз образложење да би се отуђењем 

наведених локација из јавне својине града Чачка постигли значајни финансијски ефекти у буџету 

града Чачка и створили услови за улагање прибавњених средстава у комунално опремање и 

изградњу инфраструктурних објеката на територији града Чачка. Уз иницијативу су достављене 

информације о локацији бр. 958-743/2021-IV-2-01 од 07.06.2021.год., 958-1210/2021-IV-2-01 од 

08.10.2021.год., 958-1208/2021-IV-2-01 од 11.10.2021.год. 958-1211/2021-IV-2-01 од 07.10.2021.год. и 

958-1393/2021-IV-2-01 од 26.10.2021.год. и подаци катастра непокретности од 04.10.2021.год., 

15.10.2021.год. и 26.10.2021.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је к.п. бр. 3955/45 КО Чачак у 

јавној својини града Чачка и да има површину од 1407m2, к.п. бр. 2804/47 КО Чачак у јавној својини 

града Чачка и да има површину од 11773m2, к.п. бр. 1463/7 КО Чачак у јавној својини града Чачка и 

да има површину од 1905m2, к.п. бр. 4930/3 КО Чачак у јавној својини града Чачка и да има 

површину од 6480m2 и к.п. бр. 4458/104 КО Чачак у јавној својини града Чачка и да има површину 

од 9534m2. 

 Увидом у информације о локацији утврђено је да је к.п. бр.3955/45 КО Чачак обухваћена 

Планом Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и да 

се према наведеном планском акту налази у Урбанистичкој зони 14, у оквиру урбанистичке целине 

14.2 (становање високих густина 150-350 ст /ха) подцелине 14.2.3. претежна планирана намена 

становање високе густине од 150-350 ст/ха, к.п. бр.2804/47 КО Чачак обухваћена Планом Генералне 

регулације «Љубић-Коњевићи» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 13/2014 и 29/2020) и да се према 

наведеном планском акту налази у Урбанистичкој зони 4, у оквиру урбанистичке целине 4.13 

(привреда), к.п. бр. 1463/7 КО Чачак обухваћена Планом Генералне регулације «Центар» у Чачку 

(«Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и да се према наведеном планском акту налази у 

Урбанистичкој зони 10, у оквиру урбанистичке целине 10.3 (централне функције са становањем), 

к.п. бр. 4930/3 КО Чачак обухваћена Планом Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист 

града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и да се према наведеном планском акту налази у Урбанистичкој 

зони 16 (зона пословања) и к.п. бр. 4458/104 КО Чачак обухваћена Планом Генералне регулације 

«Индустријска зона , комплекси болнице и касарне» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 14/2014 и 

25/2017) и да се према наведеном планском акту налази се у оквиру ЗОНЕ 5 у саставу Урбанистичке 

целине 5.1-пословање. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да отуђење 

неизграђеног грађевинског земљишта, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини 

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење 

овог акта прописано посебним прописима. 

 Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да 

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, ставом 4. да поступак 

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да стручне и 
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административне послове, као и предлоге одлука и других аката у поступку располагања и 

прибављања грађевинског земљишта, за надлежни орган припрема орган управе града Чачка 

надлежан за имовинско – правне послове.    

 Чланом 19. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка доноси решење да се приступа отуђењу грађевинског земљишта јавним оглашавањем, на 

основу предлога надлежног органа управе.   

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за отуђење 

наведених локација потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани 

услови за приступање располагању грађевинским земљиштем и сходно томе доставила предлог 

решења о приступању отуђењу наведених кат.  парцела Градском већу.  

 Како катастарске парцеле бр. 3955/45, 2804/47, 1463/7, 4930/3 и 4458/104 све у КО Чачак 

нису неопходне обављању делатности и надлежности органа Градске управе, Града и од њега 

основаних установа и предузећа и како је отуђење у интересу Града обзиром да се њиме обезбеђује 

приход за Град, Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

           

 

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

веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ  

ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

Члан 1. 

 

 Даном доношења ове одлуке престаје да важи Одлука о увођењу мере рестрикције 

потрошње воде број 06-131/2021-III од 31. јула 2021. године и број 06-134/2021-III од 3. августа 

2021. године, због престанка разлога из којих је донета, односно због стабилизације протицаја и 

водостаја реке Рзав на привременом водозахвату „ Шевељ“. 

 

Члан 2. 

 

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања и на сајту града Чачка. 

 

ОСМА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА 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 И ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА 
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          У оквиру ове тачке и следеће две тачке дневног реда, а након уводног излагања Бранкице 

Јелић и дискусије Драгомира Шипетића који је похвалио ангажовање Градске стамбене агенције 

на пројектима попут ових а који утичу на додатни обим социјалне заштите и оценио да град Чачак 

има све облике социјалне заштите, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ  Правилник о условима и мерилима 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 и поступку и начину рада комисије за избор корисника, који је 

усвојила Комисија за 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“, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, 

број 02/2021. 

 

Правилник чини саставни  део овог закључка.  

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАЊИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 

ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ 

КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И 

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Бранкице Јелић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Правилник о условима и мерилима за избор корисника средстава за доделу 

помоћи за решавање стамбених потреба рањивих друштвених група давањем у закуп стана у јавној 

својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз 

спровођење мера активне инклузије, поступку и начину рада комисије за избор корисника, који је 

усвојила Комисија 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“, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, број 02/2021. 

 

Правилник чини саставни  део овог закључка.  
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ДЕСЕТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

УСЛОВА СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ 

ДОДЕЛУ И УГРАДЊУ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И 

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ И ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Бранкице Јелић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Правилник о условима и мерилима за избор корисника средстава намењених 

за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доделу и уградњу пакета 

грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и 

начину рада Комисије за избор корисника, који је усвојила Комисија за избор корисника 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“  на седници одржаној 25. октобра 2021. године, број 02/2021. 

 

Правилник чини саставни  део овог закључка.  

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА 

ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Бранкице Јелић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Анекс I Уговорa о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. 

годину, у тексту који је саставни део овог закључка.  

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ 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 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милке Станковић, Градско 

веће је једногласно донело: 
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РЕШЕЊЕ O 

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ  

ДЕЛАТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ 

 

 

1. У Решењу 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 („Службени лист града Чачка“ бр. 17/2021), тачкa 7 мења се и гласи: 

 

       „7. Право из тачке 1. овог решења  оствариће највише 1 200 деце  (ПУ„Мимиланд“ 670 деце,   

ПУ„Гимназион“ 290 деце,ПУ ,, Чаролија“120 деце  и ПУ„Радуловић М23“ 120 деце) према 

броју и датуму подношења захтева преко писарнице Градске управе града Чачка или поште.“ 

 

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

Чачка". 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 

ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића и 

дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је похвалила повећани износ средстава за ове 

намене чиме је омогућено значајније улагање, Градско веће је једногласно донело: 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ  

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ 

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за 

реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и 

заједничког интереса. 

 

 2. Право на доделу средства имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из 

области градитељства, образовања, културе и науке.  

 

 3. Основни услови за доделу средстава су: 

- да подносилац програма има статус правног лица, 

- да је седиште подносиоца програма на територији града Чачка, 

- да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово 

оснивање, 

- да се програм реализује на територији града Чачка. 

 

4. Критеријуми  за доделу средстава су:  

- карактер и значај програма, 

- капацитет за реализацију програма,  

- досадашња искуства у реализацији програма, 
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- број корисника према којима је усмерен програм. 

 

5. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Градске 

управе града Чачка на шалтеру број 12 или на сајту www.cacak.org.rs (пријава, смернице и 

Правилник). 

 6.  Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на званичној интернет страници 

града Чачка (www.cacak.org.rs.). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 7. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће Града Чачка 

- Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Жупана Страцимира број 2, са 

назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС». 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ НАРАТИВНИХ И 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића, 

Градско веће је једногласно донело: 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ наративни и финансијски извештај о реализацији пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години, које су доставили 

следећи подносиоци пројеката: 

 

1. Удружење „Пулс медија“ Чачак 

2. Удружење „Еко задруга“ Чачак 

3. ДОО „ЧА МТВ телевизија“ Чачак 

4. Удружење Унија младих Чачак 

5. Веб портали „Кабларнет“ Чачак 

6. ДОО „Конзум лав“  Ужице 

7. ДОО „Конзум лав“  Ужице 

8. ДОО „Matrix media“ Чачак 

9. Удружење „Рефлектор“ Чачак 

10. ДОО „Студио М“ Чачак 

11. Веб портали “Пресслидер”  Чачак 

12. Студио за видео продукцију и фотографске услуге „Бус плус“ Чачак 

13. ДОО „Студио Џокер“ Чачак 

14. ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

15. ДОО „Чачански глас“ Чачак 

16. ДОО „Чачански глас“ Чачак 

17. Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак 

18. Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак 

19. Агенција за производњу аудио-визуелних производа „AVN + production“ Чачак 

20. Кинематографија и видео производња „Агро јасик  продукција“ Чачак 

21. Кинематографија и видео производња „Агро антена“ Чачак 

22. ДОО „Adria media group“ Београд 

23. ДОО „Mondo inc“ Београд 
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24. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак 

25. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак 

26. Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак 

27. Удружење медија и медијских радника 

28. Привредно друштво “ГЗС“ Чачак Чачак 

29. Снимање и издавање звучних записа и музике “Куминес“ Пријевор 

30. Делатност новинских агенција „Ин-медиа.нет“ Чачак 

31. Студио за фото, видео и пост продукцију „4н студио“ Чачак 

32. ДОО „Чворак“ Чачак 

33. Студио за видео продукцију „Ганис 032“ Чачак 

34. ДОО „Озон медиа“ Чачак 

35. ДОО „Озон медиа“ Чачак 

36. ДОО “Televizija GM plus cable“ Горњи Милановац 

37. Кинематографија и видео производња „Агро караван ср продукција“ Чачак 

38. Производња телевизијског програма „Кадар“ Шабац 

 

2.  Да се против подносилаца пројеката:  

 

1. ДОО „Инфо 24 медиа“Београд 

2. АД „Новости“ Београд 

3. ДОО „TV super sat communication“ Београд 

4. ДОО „In network solution“Београд 

 

који  нису доставили наративни и финансијски извештај о реализацији пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години, предузму неопходне мере у 

складу са чланом 42. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017). 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) раздео 2, Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - 

Стална буџетска резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 2.000.000,00 динара, за измирење обавеза по 

испостављеним фактурама на име набавке материјала и услуга, у циљу предузимања 

заштитних мера за спречавање ширења Корона вируса.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 61, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Расход по наменама 4841 - Накнада штете за повреде или штету насталу 
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услед елементарних непогода или других природних узрока, Функционална класификација 

130, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0014 

Управљање у ванредним ситуацијама, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (АПРОПРИЈАЦИЈА 80) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) 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 600.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава за потребе Градске управе за урбанизам града Чачка, на име израде Извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 80, економска класификација 

423, Услуге по уговору, Расход по наменама 4235 – Стручне услуге, Функционална 

класификација 130, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за урбанизам, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина. 

 

 

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

 

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

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (АПРОПРИЈАЦИЈА 385/1) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) раздео 2, Градско веће, функционална 
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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 600.000,00 динара за непланиране сврхе за које није 

утврђена апропријација и то за потребе изградње новог електроенергетског објекта уз 

измештање елемената постојећег ЕЕО и СБТС 10/0 кВ „Каблар“ и отвара нова апропријација 

385/1 економска класификација 465- Остале дотације и трансфери, Расход по наменама 4651 

– Остале капиталне дотације и трансфери, Функционална класификација 490, извор 

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

средстава – Градска управа за финансије, Програм 1101 Становање, урбанизам и просторно 

планирање, Пројекат 1101-5006 Пројектно планирање за инвестиције од јавног значаја за 

град Чачак. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 385/1 економска 

класификација 465 - Остале дотације и трансфери, Расход по наменама 4651 – Остале 

капиталне дотације и трансфери, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Програм 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање, Пројекат 

1101-5006 Пројектно планирање за инвестиције од јавног значаја за град Чачак. 

 

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

 

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

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (АПРОПРИЈАЦИЈА 205) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) 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 7.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава за потребе Градске управе за друштвене делатности, на име финансирања 

годишњих програма спортских организација, које ће распоредити Градско веће на основу 

предлога Комисије. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 205, економска класификација 

481, Дотације невладиним организацијама, Расход по наменама 4819 – Дотације осталим 

непрофитним институцијама, Функционална класификација 810, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Програм 1301 Развој спорта и омладине, ПА 1301-4003 



 

 

 

  19 

 

 

 

Средства за финансирање годишњих програма спортских организација и финансирање 

територијалног савеза. 

 

 

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

 

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

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ КЕЗОВИЋ СИЛВАНЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ 

ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II 

ОД 7. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Кезовић Силване из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених 

бодоба број 020-76/2021-II од 7. септембра 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 Кезовић Силване из Чачка изјављена на Одлуку о решавању стамбених 

потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености 

услова и броја освојених бодова број 020-76/2021-II од 7. септембра 2021. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, на основу Правилника о 

условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и 

начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са Уговором о реализацији стамбене изградње у 

оквиру Компоненте Ц1, Подпројекта 9, Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у 

Републици Србији, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених 

потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији 

Града, који је објављен дана 19. марта 2021. године у листу „Чачански глас“, интернет презентацији 

Града Чачка и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције и на огласној табли 

Града Чачка, са роком за подношење пријава од 19. марта 2021. године до 19. априла 2021. године. 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, која је образована 

Решењем градоначелника града Чачка, по истеку Јавног позива размотрила је достављене пријаве и 

донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према 

реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова  дана 7. септембра 2021. 

године. Наведеном Одлуком утврђене су Листе реда првенства и то: Листа реда првенства за 
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четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних - Љубићски кеј Чачак; Листа реда 

првенства за трочлана домаћинства - 10 станова једнособних - Љубићски кеј Чачак и Листа реда 

првенства за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станова гарсоњера - Љубићски кеј Чачак. На 

донету Одлуку, објављену на огласној табли и интернет презентацији града Чачка и интернет 

презентацији Комесаријата за избеглице и миграције, дана 8. септембра 2021. године, подносиоци 

пријаве су имали право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  

 

На донету Одлуку Кезовић Силвана  је дана 22. септембра 2021. године изјавила жалбу 

Градском већу града Чачка. У жалби се наводи да је жалиља, незадовољна Одлуком, Комисији за 

избор корисника поднела захтев за разгледање и фотокопирање списа предмета за одређене 

учеснике на Јавном позиву: Вељанчић Брана, Банић Чедомира, Петронијевић Катарину, 

Цвјетићанин Горана, Јарић Витомира, Плачковић Славицу, Зобеница Љубомира и Ковачевић 

Милана. У жалби се даље наводи да је подносиоцу пријаве Вељанчић Брану додељено 100 бодова у 

категорији четворочлана (и више) породична домаћинства, а увидом у списе предмета овог 

учесника Јавног позива може се видети да је пријава поднета дана 19. априла 2021. године као и да у 

обрасцу пријаве подаци о висини месечних прихода за подносиоца пријаве и чланове домаћинста 

нису попуњени, иако је материјални положај породичног домаћинства био међу обавезним 

мерилима из Јавног позива како би се утврдио ред првенства. Даље се наводи да је потврда 

послодавца о висини примања за учесника Јавног позива Вељанчић Брана издата дана 20. априла 

2021. године, дакле након протека рока за достављање пријава, који рок је био до 19. априла 2021. 

године. Такође, потврда послодавца за супругу овог  подносиоца пријаве издата је 20. априла 2021. 

године, исто након протека рока за подношење пријава, док се на потврди послодавца за сестру 

подносиоца пријаве не може уочити датум издавања иако се ради о податку који не представља 

лични податак. На основу напред изнетог жалиља сматра да је пријаву овог подносиоца требало 

одбити као непотпуну обзиром да је доказ о приходима - потврда послодавца достављена након 

протека рока за пријаву, иако иста представља доказ који је требало доставити уз пријаву. Што се 

пријаве Петронијевић Катарине тиче, жалиља истиче да се потврда послодавца о примањима њеног 

супруга односи на период децембар 2020. године - фебруар 2021. године, а требало је да се односи 

на висину примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве, дакле за месец март 2021. 

године, те да је стога нејасно на који начин је Комисија извршила оцену достављеног доказа. У 

жалби се даље наводи да је нејасно којим критеријумима се руководила Комисија када је породице 

Цветићанин Горана и Јарић Витомира рангирала на листу трочланих породичних домаћинстава који 

су иначе као четворочлане породице биле рангиране на листи за двособне станове испод црте под 

редним бројем 11 и 12, и то на основу њихове писане сагласности, односно да је нејасно на основу 

чега су ове две породице добиле предност у односу на остале подносиоце пријава са истим бројем 

бодова у категорији четворочланих породица које су конкурисале, а Јавним позивом није 

предвиђено поступање у наведеној ситуацији. Даље се наводи да подносилац пријаве Цвјетићанин 

Горан уз пријаву није доставио податак о стамбеном статусу па је нејасно како му је Комисија 

доделила максимални број бодова по том основу. У жалби се наглашава да уколико више 

подносилаца пријаве имају исти број бодова у том случају предност има подносилац пријаве 

сагласно подкритеријумима дефинисаним Јавним позивом од 19. марта 2021. године. У конкретном 

случају, као један од доказа достављено је решење Комесаријата за избеглице чији су број и датум 

невидљиви а којим решењем се подносиоцу пријаве Цвјетићанин Горану укида својство избеглог 

лица ради регулисања пребивалишта и личне карте, а није као остали учесници доставио потврду 

МУП-а о кретању то јест промени пребивалишта и боравишта. На основу наведеног жалиља 

предлаже да другостепени орган жалбу усвоји, поништи побијану одлуку у целини и сам одлучи о 

овој правној ствари. 
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У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Кезовић Силване неоснована и 

предлаже да се жалба одбије. Што се тиче навода жалбе који се односе на учесника Јавног позива 

Вељанчић Брана, а у вези података о висини месечних прихода за истог и чланове његовог 

домаћинства који у обрасцу пријаве нису попуњени, указује на члан 11. став 1. и члан 14. став 2 

Правилника који регулише услове и мерила за избор корисника, односно да је Комисија писаним 

путем позвала овог подносиоца пријаве да отклони уочене недостатке (као и у случају жалиље) што 

је исти и учинио и доставио тражене податке о примањима чланова домаћинства. На наводе жалбе 

који се односе на подносиоца пријаве Петронијевић Катарину, првостепени орган се изјашњава да је 

накнадним увидом у документацију утврђено да њен супруг, запослен у Градској управи града 

Чачак, прима зараду из два дела и то 5. и 20. тог у месецу а како је рок за подношење пријава био 

19. април 2021. године није било могуће од послодавца добити потврду за месец март, па су такви 

наводи жалбе неосновани. О наводима жалбе који се односе на учеснике поступка Цвјетићанин 

Горана и Јарић Витомира, који су као четворочлана домаћинства рангирани у листи за трочлана 

домаћинства као и на наводе због чега Комисија није позвала и остале подносиоце пријаве са истим 

бројем бодова на листи за четворочлана домаћинства а који су испод црте на листи као и 

Цвјетићанин и Јарић, првостепени орган се изјашњава да је за трочлана домаћинства опредељено 10 

једнособних стамбених јединица, а пристигло је укупно 8 пријава тако да је Комисија донела 

закључак да се прве две породице које се налазе испод црте на листи за четворочлана (и више) 

домаћинства писаним путем позову да се изјасне да ли су сагласни да прихватају доделу  

једнособних станова, што су исти и учинили, а што је уједно и разлог зашто остали који су имали 

исти број бодова нису позивани да се изјасне. Што се тиче навода жалбе да подносилац пријаве 

Цвјетићанин Горан није доставио податке о стамбеном статуту, истом по том основу и нису 

опредељени бодови већ је остварио бодове као лице које до сада није користило никакав облик 

стамбене подршке (као и у случају жалиље). Даље наводи да је навод жалбе који се односи на 

достављање доказа о боравишту/пребивалишту за Цвјетићанин Горана неоснован обзиром да је 

решењем Комесаријата за избеглице и миграције утврђено да је истом статус избеглице признат у 

граду Чачку октобра 1995. године а  исти од тада па надаље има непрекидно 

боравише/пребивалиште на територији града Чачка. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Кезовић Силвана из Чачка благовремено поднела 

пријаву на Јавни позив уз коју је доставила одређену документацију и да је на Листи реда првенства 

за четворочлана и више чланова домаћинства - 10 двособних станована на Љубић кеју рангирана на 

редном броју 12, са укупним бројем бодова 90. 

 

Чланом 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време 

са могућношћу куповине прописано је: 

„ Комисија за избор корисника дужна је да правилно, истинито и потпуно утврди све 

чињенице и околности које су од значаја за доношење правилне и законите одлуке. Чињенице и 

околности од значаја за поступање и одлучивање, Комисија за избор корисника утврђује на основу 

доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, 

утврђивањем чињеничног стања на терену и на основу других доказа утврђених применом осталих 

доказних средстава предвиђених законом“. 

 

Чланом 14. став 2. истог Правилника прописано је: 

„Ако пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој или ако је 

неразумљива или непотпуна, подносилац пријаве се писаним путем позива да уочене недостатке 

отклони у року од 8 дана од дана пријема позива, уз упозорење на последице пропуштања“. 
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Комисија за избор корисника корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине је правилно 

поступила када је применом одредаба Правилника о условима и мерилима за избор корисника 

помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на 

одређено време са могућношћу куповине утврдила чињенице и околности које су од значаја за 

доношење ожалбене Одлуке.  

 

Неосновани су наводи жалбе који се односе на приходе подносиоца пријаве Вељанчић Брана 

и за чланове његовог домаћинства, обзиром да је Комисија за избор корисника поступајући у складу 

са чланом 14. став 2. Правилника, а у циљу отклањања формалних недостатака, прибавила потврде 

о приходима те на основу комплетиране документације извршила бодовање, на који начин Комисија 

поступа у случају постојања формалних недостатака као и у случају жалиље. Што се тиче навода 

који се односе на потврду о примањима супруга подносиоца пријаве Петронијевић Катарине исти 

немају утицаја обзиром да се из потврде која је достављена може утврдити месечно примање 

супруга.Наводи жалбе који се односе на подносиоце пријава Цјетићанин Горана и Јарић Витомира 

су неосновани, јер је првостепени орган, ценећи све околности, а пре свега чињеницу да је за доделу 

10 једнособних станова пристигло 8 потпуних пријава прибавила писану сагласност прва два 

кандидата који су на листи за доделу двособних станова били рангирани испод црте, односно под 

редним бројем 11 и 12 и истима доделила једнособне станове. Поменути кандидати бодовани су 

истим бројем бодова као и жалиља, а нашли су се на листи испред ње јер је Комисија за избор 

корисника применила одредбе Правилника којима је прописано поступање у ситуацији када два или 

више подносиоца пријаве имају исти број бодова. Такође, без утицаја су и наводи жалбе  о 

стамбеном статуту Цвјетићанин Горана јер по том основу овај подносилац пријаве није ни бодован, 

а што се тиче доказа о боравишту/пребивалишту за Цвјетићанин Горана првостепени орган је у 

обзир узео да је решењем Комесаријата за избеглице и миграције овом подносиоцу пријаве признат 

статус избеглице у граду Чачку 1995. године од када има непрекидно боравише/пребивалиште на 

територији града Чачка, о чему је приложено и уверење МУП-а Чачак. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:      ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАЈИЋ МИЛОША ИЗ 

ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ 

ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II 

ОД 7. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Пајић Милоша из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених 

бодоба број 020-76/2021-II од 7. септембра 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 Пајић Милоша из Чачка, изјављена на Одлуку о решавању стамбених 

потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености 

услова и броја освојених бодова број 020-76/2021-II од 7. септембра 2021. године, као неоснована. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, на основу Правилника о 

условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и 

начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са Уговором о реализацији стамбене изградње у 

оквиру Компоненте Ц1, Подпројекта 9, Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у 

Републици Србији, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених 

потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији 

Града, који је објављен дана 19. марта 2021. године у листу „Чачански глас“, интернет презентацији 

Града Чачка и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције и на огласној табли 

Града Чачка, са роком за подношење пријава од 19. марта 2021. године до 19. априла 2021. године. 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, која је образована 

Решењем градоначелника града Чачка, по истеку Јавног позива размотрила је достављене пријаве и 

донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према 

реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова  дана 7. септембра 2021. 

године. Наведеном Одлуком утврђене су Листе реда првенства и то: Листа реда првенства за 

четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних - Љубићски кеј Чачак; Листа реда 

првенства за трочлана домаћинства - 10 станова једнособних - Љубићски кеј Чачак и Листа реда 

првенства за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станова гарсоњера - Љубићски кеј Чачак. На 

донету Одлуку, објављену на огласној табли и интернет презентацији града Чачка и интернет 

презентацији Комесаријата за избеглице и миграције, дана 8. септембра 2021. године, подносиоци 

пријаве су имали право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  

 

На донету Одлуку Пајић Милош је дана 23. септембра 2021. године изјавио жалбу Градском 

већу града Чачка. У жалби се наводи да су Одлуком обухваћене две особе које  имају решено 

стамбено питање и једна особа која има краће време боравка у Србији од жалиоца. Предлаже да 

другостепени орган уважи жалбу и да се изврши поновно бодовање. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Пајић Милоша неоснована и 

предлаже да се жалба одбије. Наводи да је увидом  у списе предмета утврђено да су два учесника до 

сада користила средства из одређених програма стамбеног збрињавања у виду закупа станова и то: 

Зубер Славко, који се на Листи реда првенства за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станова на 

Љубић кеју, нашао на 5 месту и Маљковић Никола, који се на истој Листи нашао испод црте, на 11. 

месту. Првостепени орган указује да је Правилником омогућено и лицима која су до сада били 

кориници неког од програма да учествују на овом Јавном позиву, с тим да се таквим подносиоцима 

пријава по основу „Стамбена ситуација“ не опредељују бодови, док се осталим учесницима тај 

основ бодује, па је тако жалилац по том основу добио 20 бодова за разлику од два поменута 

подносиоца пријаве. С тим у вези овај навод жалбе је неоснован. Навод жалбе који се односи на 

дужину боравка појединих подносиоца пријаве у Чачку није јасан јер жалилац не наводи о ком 

подносиоцу пријаве је конкретно реч, а Комисија је накнадним увидом у документацију учесника по 
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Јавном позиву утврдила да свих пет учесника који су на листи рангирани испред жалиоца дуже 

бораве у Чачку од жалиоца, а доказ су уверења МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта и 

решења Комесаријата за избеглице. Стога је и овај навод жалиоца неоснован.  

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Пајић Милош из Чачка благовремено поднео 

пријаву на Јавни позив уз коју је доставио одређену документацију и да је на Листи реда првенства 

за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станована (гарсоњера) - Љубићски кеј рангиран на редном 

броју 6, са укупним бројем бодова 80. 

 

Чланом 2. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине прописано је: 

„Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом стамбених јединица у закуп на 

одређено време са могућношћу куповине, може бити додељена избеглицама које су услед догађаја 

из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира 

на њихов статус у време решавања стамбене потребе а које су: 

1) смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, 

формалном или неформалном, или угрожене избеглице у приватном смештају и бивши 

носиоци станарског права 

2) без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији према критеријумима 

Регионалног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђе од стране 

УНХЦР-а.“ 

 

Чланом 4.  став 1. тачка 6. истог Правилника за стамбену ситуацију подносиоца захтева и 

чланова његовог домаћинства, предвиђено је бодовање са 20 бодова за породична домаћинства која 

нису била корисници било којег вида стамбеног збрињавања (закуподавни однос на 

одређено/неодређено време, откуп стамбене јединице, куповина/откуп куће са окућницом, додела 

пакета грађевинског материјала или други вид стамбене подршке). 

 

Чланом 11. став 1. истог Правилника прописано је: 

„ Комисија за избор корисника дужна је да правилно, истинито и потпуно утврди све 

чињенице и околности које су од значаја за доношење правилне и законите одлуке. Чињенице и 

околности од значаја за поступање и одлучивање, Комисија за избор корисника утврђује на основу 

доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, 

утврђивањем чињеничног стања на терену и на основу других доказа утврђених применом осталих 

доказних средстава предвиђених законом“. 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине је правилно поступила када 

је применом одредаба Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине утврдила чињенице и околности које су од значаја за доношење ожалбене 

Одлуке.  

 

Наводи жалбе да подаци који се односе на то да се на Листи првенства за једночлана и 

двочлана домаћинства - 5 станова (гарсоњера) - Љубићски кеј, налазе двојица подносилаца пријаве 

који су до сада били корисници неког од програма, су неосновани обзиром да Правилником није 

онемогућено овим лицима учешће на Јавном позиву, јер исти немају трајно решену стамбену 

потребу, али се овим подносиоцима пријаве не бодује основ „Стамбена ситуација“. Такође, 
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неоснован је и навод жалбе који се односи на дужину боравка у Србији учесника Јавног позива у 

односу на жалиоца, јер је Комисија, обзиром да није тачно наведено на ког учесника Јавног позива 

се ово односи, извршила увид у документацију првих пет рангираних учесника Јавног позива за 

доделу једнособних станова, а који се налазе на ранг листи испред подносица жалбе и утврдила да 

сва та лица  дуже бораве у Чачку од жалиоца, о чему су приложили потребне доказе. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

ДВАДЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ БЛАГИЋ БОЈАНА ИЗ 

ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА 

РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ 

БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. СЕПТЕМБРА 2021. 

ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Благић Бојана из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених 

бодоба број 020-76/2021-II од 7. септембра 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 Благић Бојана из Чачка, изјављена на Одлуку о решавању стамбених 

потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености 

услова и броја освојених бодова број 020-76/2021-II од 7. септембра 2021. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, на основу Правилника о 

условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и 

начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са Уговором о реализацији стамбене изградње у 

оквиру Компоненте Ц1, Подпројекта 9, Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у 

Републици Србији, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених 

потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији 

Града, који је објављен дана 19. марта 2021. године у листу „Чачански глас“, интернет презентацији 

Града Чачка и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције и на огласној табли 

Града Чачка, са роком за подношење пријава од 19. марта 2021. године до 19. априла 2021. године. 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, која је образована 

Решењем градоначелника града Чачка, по истеку Јавног позива размотрила је достављене пријаве и 

донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према 

реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова  дана 7. септембра 2021. 

године. Наведеном Одлуком утврђене су Листе реда првенства и то: Листа реда првенства за 
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четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних - Љубићски кеј Чачак; Листа реда 

првенства за трочлана домаћинства - 10 станова једнособних - Љубићски кеј Чачак и Листа реда 

првенства за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станова гарсоњера - Љубићски кеј Чачак. На 

донету Одлуку, објављену на огласној табли и интернет презентацији града Чачка и интернет 

презентацији Комесаријата за избеглице и миграције, дана 8. септембра 2021. године, подносиоци 

пријаве су имали право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  

На донету Одлуку Благић Бојан је дана 17. септембра 2021. године изјавио жалбу Градском 

већу града Чачка, због битних повреда одредаба поступка, погрешно и непотпуно утврђеног 

чињеничног стања и погрешне примене материјалног права. У жалби се наводи да је основна 

нејасноћа у Одлуци то да ли је ожалбена Одлука само Листа реда првенства – ранг Листа или та 

Одлука представља Одлуку о додели станова на основу те листе, што жалилац оцењује битном 

повредом одредаба поступка. У жалби се даље наводи да је по расписаном Јавном позиву жалилац 

бодован на Листи за двособан стан и то на 13. месту са 90 бодова, односно 40 бодова по броју 

чланова домаћинства, 10 бодова по броју малолетне деце и 20 бодова по основу стамбене ситуације 

и материјалног положаја, али да није бодован по основу страдалог или несталог члана, броја 

малолетне деце у једнородитељском породичном домаћинству, по подацима о губитку радне 

способности или телесног оштећења и по болести од већег медицинског значаја. Жалилац истиче да 

првостепени орган не даје разлоге за своју Одлуку односно зашто је жалилац рангиран на 13. а не на 

10. место иако има исти број бодова укупно а и по појединачним колонама као и лице које се налази 

на 10. месту. Обзиром да не постоји ниједан разлог о овој одлучној чињеници у образложењу 

ожалбене Одлуке иста је неправилна и незаконита. Такође, жалилац истиче да би свакако на већи 

број бодова који би он остварио, утицало и то да је Комисија ценила и доказ који је доставио а то је 

решење Националне службе за запошљавање о степену тешкоћа и препрека у раду и статус особе са 

инвалидитетом, затим потврду послодавца код кога је запослен у којој се наводи да је жалилац 

запослен на препоруку Националне службе за запошљавање Филијала Чачак, као особа са 

инвалидитетом и као такав распоређен на послове које може да обавља. Стога сматра да му је у 

колони Подаци о губитку радне способноси или телесног оштећења требало бодовати инвалидитет 

сматрајући да су ови појмови синоними. Жалилац сматра и да је требало да буде бодован по основу 

критеријума Болести од већег социјално-медицинског значаја, конкретно од парезе и парализе, које 

се у између осталог у Јавном позиву наводе као овакве болести, а како је жалилац 2010. године имао 

тежак саобраћајни удес због чега се и даље лечи од последица, о чему је и приложио уверење лекара 

специјалисте-неурологаа да има хемипарезу и парапарезу, те да је бодован по овом основу са 20 

бодова, остварио би 110 бодова. Такође, жалилац је поднео и доказ о суициду покојног оца који је 

као учесник рата из њега изашао са психичким последицама. Предлаже да другостепени орган 

ожалбену Одлуку поништи и предмет врати првостепеном органу на поновни поступак.  

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Благић Бојана неоснована и 

предлаже да се жалба одбије. Што се тиче навода жалбе који се односе на Одлуку о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом корисника према реду првенства на основу испуњености 

услова и броја освојених бодова, односно да није јасно да ли се ради о одлуци о листи реда 

првенства – ранг листи или о одлуци по тој листи првостепени орган истиче да је Одлука донета на 

основу члана 9. став 1. тачка 4. Правилника који прописује да Комисија доноси и објављује Одлуку 

о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на 

основу испуњености услова и броја освојених бодова, стога је неоснован навод жалбе да постоји 

битна повреда одредаба поступка. Што се тиче навода жалбе да није узет у обзир податак који се 

односи на оца жалиоца, првостепени орган истиче да је чланом  4. став 1. тачка 2. Правилника 

прописано да породично домаћинство чији је члан настрадао или је нестао у сукобима на простору 

бивше СФРЈ предвиђено бодовање по овом основу са 20 бодова. Међутим како је сам жалилац у 

рубрици Напомена уписао да се ради о догађају који се збио 1998. године, дакле 3 године након 
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престанка ратних дејстава у Босни и Херцеговини, то по овом основу Комисија није могла да му 

додели 20 бодова. Што се тиче навода о бодовању броја малолетне деце, по овом основу жалиоцу је 

опредељено 10 бодова, а није опредељен ниједан бод по основу броја малолетне деце у 

једнородитељском домаћинству обзиром да жалиочево домаћинство није једнородитељско. У 

изјашњењу првостепени орган даље наводи да је неоснован и навод жалбе да је жалилац требао 

бити бодован као особа са инвалидитетом, обзиром да за то нису испуњени услови из члана 4. став 

1. тачка 8, подтачке 8.1 и 8.2 и стога жалиоцу нису додељени бодови. Наиме у образложењу решења 

Националне службе за запошљавање, коју је жалилац доставио уз пријаву, се наводи да је Комисија 

Републичког фонда за пензијско осигурање констативала да код жалиоца постоје мале тешкоће и 

препреке које омогућавају запошљавање под општим условима. Правилником је предвиђено 

бодовање у случају телесног оштећења 100%, 90% и 80%, али о томе жалилац није поднео доказе, а 

нову медицинску документацију и потврду послодавца жалилац је поднео након доношења Одлуке. 

О наводу жалбе да није јасно зашто жалилац није на 10. месту него на 13. месту на Листи првенства 

за доделу стана, иако има исти број бодова, првостепени орган истиче да члан 5. Правилника 

прописује поступање у ситуацији када два или више подносиоца пријаве на јавни позив имају исти 

број бодова, тако да предност има подносилац пријаве који 1) има већи број малолетне деце; 2) има 

већи број чланова породичног домаћинства, 3) има трудну жену у породичном домаћинству, 4) 

дуже борави на подручју града у оквиру кога конкурише за помоћ и 5) има мање приходе по члану 

породичног домаћинства. Обзиром да нико од рангираних од 10-13 места на Листи првенства за 

доделу предметних 10 станова није имао предност по разлозима из тачака 1- 3. члана 5. Правилника, 

у обзир је узет  разлог из тачке 4. члана 5. Правилника који се односи на дужи боравак на подручју 

града у оквиру кога се конкурише за помоћ. Даље се наводи да се из медицинске документације која 

је приложена уз пријаву уочава да не постоје болести предвиђене чланом 4. став 1. тачка 9. 

Правилника и стога по том основу жалиоцу нису опредељени бодови. Такође, нова мединска 

документација која је приложена након доношења одлуке није узета у обзиром, јер би то било 

супротно члану 16. став 5. Правилника. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Благић Бојан из Чачка благовремено поднео 

пријаву на Јавни позив уз коју је доставио одређену документацију и да је на Листи реда првенства 

за четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних- Љубићски кеј, рангиран на 

редном броју 13, са укупним бројем бодова 90.  

 

Чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време 

са могућношћу куповине,  прописано је бодовање са 20 бодова по мерилу „Породично домаћинство 

чији је члан настрадао или нестао у сукобима на простору бивше Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије, по настрадалом или несталом члану“. 

 

Чланом 4. став 1. тачка 3. истог Правилника прописано је бодовање по мерилу број 

малолетне деце у породичном домаћинству и то: породично домаћинство са двоје малолетне деце 

10 бодова, породично домаћинство са троје или више деце 20 бодова. 

 

Чланом 4. став 1. тачка 4. истог Правилника прописано је бодовање по мерилу број 

малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству и 

то: домаћинство са једним дететом 10 бодова, домаћинство са двоје деце 20 бодова и домаћинство 

са троје или више деце 30 бодова. 

 

Чланом 4. став 1. тачка 8. истог Правилника прописано је бодовање по мерилу смањења или 

губитка радне способности или телесног оштећења подносиоца пријаве или члана његовог 
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домаћинста и то: по основу смањења или губитка радне способности ако постоји делимична радна 

способност 10 бодова а ако постоји потпуни губитак радне способности 20 бодова, а по основу 

телесног оштећења за телесно оштећење 100% 20 бодова, за телесно оштећење 90% 15 бодова и за 

телесно оштећење 80% 10 бодова.  

 

Чланом 5. истог Правилника прописано је да уколико два или више подносиоца пријаве на 

јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве који:  

1) има већи број малолетне деце; 2) има већи број чланова породичног домаћинства, 3) има трудну 

жену у породичном домаћинству, 4) дуже борави на подручју града у оквиру кога конкурише за 

помоћ и 5) има мање приходе по члану породичног домаћинства. 

 

Чланом 9. став 1. тачка 4. истог Правилника прописано је да Комисија за избор корисника 

обавља следећи посао „Доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са 

листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја 

освојених бодова“. 

 

Чланом 11. став 1. истог Правилника прописано је: 

„ Комисија за избор корисника дужна је да правилно, истинито и потпуно утврди све 

чињенице и околности које су од значаја за доношење правилне и законите одлуке. Чињенице и 

околности од значаја за поступање и одлучивање, Комисија за избор корисника утврђује на основу 

доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, 

утврђивањем чињеничног стања на терену и на основу других доказа утврђених применом осталих 

доказних средстава предвиђених законом.“ 

 

Чланом 16. став 5. истог Правилника прописано је да „уколико подносилац пријаве до 

доношења Одлуке достави доказе да су он или неко од чланова породичног домаћинства који су 

наведени у пријави, након подношења пријаве, оболели од болести од већег социо-медицинског 

значаја, Комисија за избор корисника наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања 

пријава“ 

 

Комисија за избор корисника корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине је правилно 

поступила када је применом одредаба Правилника о условима и мерилима за избор корисника 

помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на 

одређено време са могућношћу куповине утврдила чињенице и околности које су од значаја за 

доношење ожалбене Одлуке.  

 

Неосновани су наводи жалбе да је учињена битна повреда одредаба поступка јер није јасно 

шта представља донета Одлука односно да није довољно јасно да ли се ради само о ранг листи или 

одлуци по ранг листи, обзиром да је Комисија за избор корисника  донела Одлуку о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом корисника према реду првенства на основу испуњености 

услова и броја освојених бодова, на основу члана 9. став 1. тачка 4. Правилника. Такође, неосновани 

су и наводи жалбе који се тичу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне 

примене материјалног права. Комисија за избор корисника није могла бодовати критеријум 

Породично домаћинство чији је члан настрадао или је нестао у сукобима на простору бивше СФРЈ 

обзиром да се у конкретном случају ради о догађају који се збио 1998. године, 3 године након 

престанка ратних дејстава у Босни и Херцеговини. Што се тиче навода који се односе на бодовање 

по основу једнородителјског домаћинства исти су неосновани јер  домаћинство жалиоца није 

једнородитељско домаћинство, па по том основу није могао ни бити бодован. Наводи у вези 
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бодовања по основу смањења или губитка радне способности и телесног оштећења подносиоца 

пријаве или члана његовог домаћинста су неосновани јер се из медицинске документације која је 

достављена до дана доношења одлуке утврђено да нема смањења или губитка радне способности 

или телесног оштећења по ком основу би, а у складу са Правилником, могао бити бодован. 

Достављена нова медицинска документација и потврда послодавца након доношења ожалбене 

Одлуке није могла бити узета у обзир, јер такво поступање Комисије није прописано и било би у 

директној супротности са Правилником. Комисија је правилно поступила и кад је у ситуацији када 

више подносиоца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност дала подносиоцу пријаве 

који дуже борави на подручју града у оквиру кога конкурише за помоћ, као једном од критеријума 

за ово бодовање, те је из тих разлога неоснован и навод жалбе који се односи на број бодова 

жалиоца и лица које се налази на редном броју 10. предметне ранг листе. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВЕСЕЛИНОВИЋ 

ЂОРЂА ИЗ ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ 

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ 

КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА 

НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА 

ОСВОЈЕНИХ БОДОБА БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. 

СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Веселиновић Ђорђа из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са 

листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја 

освојених бодоба број 020-76/2021-II од 7. септембра 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 Веселиновић Ђорђа, из Чачка, изјављена на Одлуку о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу 

испуњености услова и броја освојених бодова број 020-76/2021-II од 7. септембра 2021. године, као 

неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, на основу Правилника о 

условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и 

начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са Уговором о реализацији стамбене изградње у 

оквиру Компоненте Ц1, Подпројекта 9, Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у 

Републици Србији, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених 

потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији 
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Града, који је објављен дана 19. марта 2021. године у листу „Чачански глас“, интернет презентацији 

Града Чачка и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције и на огласној табли 

Града Чачка, са роком за подношење пријава од 19. марта 2021. године до 19. априла 2021. године. 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, која је образована 

Решењем градоначелника града Чачка, по истеку Јавног позива размотрила је достављене пријаве и 

донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према 

реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова  дана 7. септембра 2021. 

године. Наведеном Одлуком утврђене су Листе реда првенства и то: Листа реда првенства за 

четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних - Љубићски кеј Чачак; Листа реда 

првенства за трочлана домаћинства - 10 станова једнособних - Љубићски кеј Чачак и Листа реда 

првенства за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станова гарсоњера - Љубићски кеј Чачак. На 

донету Одлуку, објављену на огласној табли и интернет презентацији града Чачка и интернет 

презентацији Комесаријата за избеглице и миграције, дана 8. септембра 2021. године, подносиоци 

пријаве су имали право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  

 

На донету Одлуку Веселиновић Ђорђе, кога по пуномоћју заступа Владица Николић, 

адвокат из Чачка, је дана 17. септембра 2021. године изјавио жалбу Градском већу града Чачка из 

свих законских разлога. У жалби се наводи да је жалилац на Листи првенства за доделу гарсоњере 

за једночлана или двочлана домаћинства на Љубић кеју бодован са укупно 70 бодова, а није бодован 

по критеријуму губитка радне способности или телесног оштећења иако је војни инвалид 9. групе са 

30% трајног инвалидитета о чему је доставио доказ. Из разлога што првостепени орган није узео у 

обзир постојање решења о губитку радне способности, жалилац је рангиран на 7. месту листе реда 

првенства. Стога предлаже да првостепени орган исправи овај пропуст и жалиоцу призна бодове по 

основу губитка радне способности/телесног оштећења и коригује листу реда првенства у том  делу, 

а уколико то не уради предлаже да другостепени орган усвоји жалбу и преиначи одлуку 

првостепеног органа, призна жалиоцу бодове по основу губитка радне способности/телесног 

оштећења и коригује листу првенства у том делу или да подредно исту укине и врати првостепеном 

органу на поновни поступак и одлучивање. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Веселиновић Ђорђа неоснована 

и предлаже да се жалба одбије. Што се тиче навода жалбе који се односе на то да жалиоцу нису 

признати бодови по основу губитка радне способности или телесног оштећења иако је жалилац 

војни инвалид 9-те групе са 30% трајног инвалидитета првостепени орган истиче да се ово мерило 

примењује само у случају ако подносилац пријаве или чланови његовог домаћинства нису бодовани 

по основу тачке 8. подтачка 1. и 2. члана 4. Правилника, а како је жалиоцу по том основу, због 

болести од већег социјално-медицинског значаја опредељено 20 бодова произилази да је жалилац 

сагласно Правилнику могао добити бодове само по једном основу, односно само по основу 

смањења или губитка радне способности или телесног оштећења или по основу болести а никако 

кумулативно како то жалилац предлаже.  

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Веселиновић Ђорђе из Чачка благовремено 

поднео пријаву на Јавни позив уз коју је доставио одређену документацију и да је на Листи реда 

првенства за једночлана или двочлана домаћинста – 5 станова – гарсоњера –Љубићски кеј, рангиран 

на редном броју 7, са укупним бројем бодова 70. 

 

Чланом 4. став 1. тачка 8. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време 

са могућношћу куповине, прописано је бодовање по критеријуму смањења или губитка радне 
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способности или телесног оштећења подносиоца пријаве или члана његовог домаћинста и то: по 

основу смањења или губитка радне способности ако постоји делимична радна способност 10 бодова 

а ако постоји потпуни губитак радне способности 20 бодова, а по основу телесног оштећења за 

телесно оштећење 100% 20 бодова, за телесно оштећење 90% 15 бодова и за телесно оштећење 80% 

10 бодова. Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно 

оштећење, Комисија за избор корисника приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу 

кога то лице добије више бодова и бодује се по члану породичног домаћинства.  

 

Чланом 4. став 1. тачка 9. истог Правилника прописане су болести од већег социјално-

медицинског значаја, које се бодују са 20 бодова по члану домаћинства, а ово мерило се примењује 

ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу 

тачке 8. подтачка 1. и 2. овог члана. 

 

Чланом 11. став 1. истог Правилника прописано је: 

„ Комисија за избор корисника дужна је да правилно, истинито и потпуно утврди све 

чињенице и околности које су од значаја за доношење правилне и законите одлуке. Чињенице и 

околности од значаја за поступање и одлучивање, Комисија за избор корисника утврђује на основу 

доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, 

утврђивањем чињеничног стања на терену и на основу других доказа утврђених применом осталих 

доказних средстава предвиђених законом“. 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине је правилно поступила када 

је применом одредаба Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине утврдила чињенице и околности које су од значаја за доношење ожалбене 

Одлуке.  

 

Неосновани су наводи жалбе који се односе на бодовање по основу губитка радне 

способности или телесног оштећења, обзиром да је жалилац, применом члана 4. став 1. тачка 9. 

Правилника, бодован са 20 бодова због болести од већег социјално-медицинског значаја, а које 

мерило се примењује ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису 

бодовани по основу тачке 8. подтачка 1. и 2. истог члана, што је конкретан случај, јер жалилац није 

испуњавао услове за бодовање по основу тачке 8. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЧУЧАК ИЛИЈЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА 

РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА 

БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Чучак Илије из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених 

бодоба број 020-76/2021-II од 7. септембра 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 
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 По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Чучак Илије из Чачка, Чачка изјављена на Одлуку о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу 

испуњености услова и броја освојених бодова број 020-76/2021-II од 7. септембра 2021. године, као 

неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, на основу Правилника о 

условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и 

начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са Уговором о реализацији стамбене изградње у 

оквиру Компоненте Ц1, Подпројекта 9, Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у 

Републици Србији, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених 

потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији 

Града, који је објављен дана 19. марта 2021. године у листу „Чачански глас“, интернет презентацији 

Града Чачка и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције и на огласној табли 

Града Чачка, са роком за подношење пријава од 19. марта 2021. године до 19. априла 2021. године. 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, која је образована 

Решењем градоначелника града Чачка, по истеку Јавног позива размотрила је достављене пријаве и 

донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према 

реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова  дана 7. септембра 2021. 

године. Наведеном Одлуком утврђене су Листе реда првенства и то: Листа реда првенства за 

четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних - Љубићски кеј Чачак; Листа реда 

првенства за трочлана домаћинства - 10 станова једнособних - Љубићски кеј Чачак и Листа реда 

првенства за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станова гарсоњера - Љубићски кеј Чачак. На 

донету Одлуку, објављену на огласној табли и интернет презентацији града Чачка и интернет 

презентацији Комесаријата за избеглице и миграције, дана 8. септембра 2021. године, подносиоци 

пријаве су имали право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  

 

На донету Одлуку Чучак Илија  је дана 24. септембра 2021. године изјавио жалбу Градском 

већу града Чачка из свих законом предвиђених разлога. У жалби се наводи да је одлука неправилна 

и незаконита и да поступајућа Комисија није на адекватан и неспоран начин утврдила статус 

избеглице свих лица која су се одазвала на Јавни позив. Указује да се статус избеглице дефинише 

Законом о избеглицама, а да је у предметној одлуци поред лица која испуњавају законске услове за 

учешће на овом конкурсу и неспорно поседују статус избеглице, извршено рангирање и лица која су 

у Републику Србију дошла пре 1991. године, као и пре почетка било каквих ратних догађања на 

подручју бивше СФРЈ, па се у складу са том чињеницом не могу сматрати избеглицом. Жалилац 

сматра да је било неопходно да Комесаријат за избеглице лицима додели статус избеглице, да та 

лица региструје на одговарајући начин, након чега би Комисија приликом доношења одлуке све ово 

детаљно испитала и утврдила чињенично стање. Жалилац сматра да је Одлука и у формалном и у 

материјалном смислу незаконита јер је донета на основу Правилника који је такође незаконит. 
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Предлаже да другостепени орган одлуку поништи и врати је на поновни поступак и одлучивање 

првостепеном органу. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Чучак Илије неоснована и 

предлаже да се жалба одбије. Што се тиче навода жалбе који се односе на то да поступајућа 

Комисија није на адекватан и неспоран начин утврдила статус избеглица свих лица која су се 

одазвала на Јавни позив првостепени орган истиче да је, обзиром да жалилац није навео 

појединачно лице на које се та примедба односи, Комисија извршила поновни увид у решења 

Комесаријата за избеглице и том приликом утврдила да су у складу са Законом о избеглицама сва 

ова лица била у статусу избеглице у Републици Србији, а да је Комесаријат за избеглице као 

посебан орган у систему државне управе, решења почео да доноси од априла 1992. године када је и 

основан. Истиче да су из тих разлога наводи жалиоца неосновани јер је недвосмислено утврђено да 

ниједан учесник у Јавном позиву није лице које је у Републику Србију дошло пре 1991. године. У 

вези са наводом жалбе да је Правилник формално и материјално незаконит истиче да је исти донет у 

складу са Решењем Градоначелника којим је утврђено да Комисија усваја Правилник и да су исти 

потписали сви чланови Комисије на првој седници Комисије, те је из тих разлога овај навод 

неоснован. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Чучак Илија из Чачка благовремено поднео 

пријаву на Јавни позив уз коју је доставио одређену документацију и да је на Листи реда првенства 

за четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних Љубићски кеј, рангиран на 

редном броју 11, са укупним бројем бодова 90. 

 

Чланом 1. Закона о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - 

одлука СУС и „Сл. гласник РС“ број 30/2010) прописано је: 

„Лицима која су услед догађаја од 1991. до 1998. године и њихових последица избегла или 

прогнана из бивших југословенских република на територију Републике Србије, а не могу или због 

страха од прогона или дискриминације не желе да се врате на територију са које су избегла, 

укључујући и лица која су се определила за интеграцију (у даљем тексту: избеглице), обезбеђује се, 

у складу са одредбама овог закона, збрињавање ради задовољавања њихових основних животних 

потреба и пружа помоћ у процесу интеграције. 

Лице које се определило за интеграцију, у смислу овог закона, јесте лице које је поднело 

захтев за пријем у држављанство Републике Србије. 

Положај избеглице утврђује се у складу с одредбама овог закона.“ 

 

 

Чланом 9. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са 

могућношћу куповине прописано је, поред осталог,  да Комисија усваја Правилник и да доноси и 

објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица. 

 

Чланом 11. став 1. истог Правилника прописано је: 

„ Комисија за избор корисника дужна је да правилно, истинито и потпуно утврди све 

чињенице и околности које су од значаја за доношење правилне и законите одлуке. Чињенице и 

околности од значаја за поступање и одлучивање, Комисија за избор корисника утврђује на основу 

доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, 

утврђивањем чињеничног стања на терену и на основу других доказа утврђених применом осталих 

доказних средстава предвиђених законом“. 
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Комисија за избор корисника корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине је правилно 

поступила када је применом одредаба Правилника о условима и мерилима за избор корисника 

помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на 

одређено време са могућношћу куповине утврдила чињенице и околности које су од значаја за 

доношење ожалбене Одлуке.  

 

Неосновани су наводи жалбе да Комисија није на адекватан и неспоран начин утврдила 

статус избеглица свих лица, обзиром да је у поступку утврђивања чињеничног стања по расписаном 

Јавном позиву, као и у поступку по жалби, недвосмиснено утврђено чињенично стање које се 

односи на статус избеглица лица која учествују у том поступку, односно утврђено да ниједан 

учесник у Јавном позиву није лице које је у Републику Србију дошло пре 1991. године. Неосновани 

су и наводи жалбе који се односе на незаконитост Одлуке и Правилника по коме је одлука донета, 

јер је Правилник донет на основу решења Градоначелника о именовању Комисије за избор 

корисника, којим решењем су поред осталог одређени задаци Комисије, као и то да Комисија усваја 

Правилник, што је Комисија и учинила,  а исти је потписан од свих чланова Комисије на првој 

седници Комисије, те је у складу са тим и Одлука донета на основу Правилника законита. 

 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ МИЛЕТИЋ ДАВОРКЕ 

ИЗ ЧАЧКА НА ОДЛУКУ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА 

РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОБА 

БРОЈ 020-76/2021-II ОД 7. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Милетић Даворке из Чачка на Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом 

корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених 

бодоба број 020-76/2021-II од 7. септембра 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 Милетић Даворке, из Чачка, изјављена на Одлуку о решавању 

стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу 

испуњености услова и броја освојених бодова број 020-76/2021-II од 7. септембра 2021. године, као 

неоснована.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, на основу Правилника о 

условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и 
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начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са Уговором о реализацији стамбене изградње у 

оквиру Компоненте Ц1, Подпројекта 9, Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у 

Републици Србији, расписала је Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених 

потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији 

Града, који је објављен дана 19. марта 2021. године у листу „Чачански глас“, интернет презентацији 

Града Чачка и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције и на огласној табли 

Града Чачка, са роком за подношење пријава од 19. марта 2021. године до 19. априла 2021. године. 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 

стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, која је образована 

Решењем градоначелника града Чачка, по истеку Јавног позива размотрила је достављене пријаве и 

донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према 

реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова  дана 7. септембра 2021. 

године. Наведеном Одлуком утврђене су Листе реда првенства и то: Листа реда првенства за 

четворочлана и више чланова домаћинства - 10 станова двособних - Љубићски кеј Чачак; Листа реда 

првенства за трочлана домаћинства - 10 станова једнособних - Љубићски кеј Чачак и Листа реда 

првенства за једночлана и двочлана домаћинства - 5 станова гарсоњера - Љубићски кеј Чачак. На 

донету Одлуку, објављену на огласној табли и интернет презентацији града Чачка и интернет 

презентацији Комесаријата за избеглице и миграције, дана 8. септембра 2021. године, подносиоци 

пријаве су имали право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  

 

На донету Одлуку Милетић Даворка, је дана 24. септембра 2021. године изјавила жалбу 

Градском већу града Чачка. У жалби се наводи да се жалба изјављује из разлога што приликом 

рангирања нису правилно утврђене чињенице које се односе на болести од већег медицинског 

значаја јер је уз пријаву на Јавни позив приложена медицинска документација жалиље из које се 

види да је извршена операција дискусхерније, а у обзир није узета ни чињеница у погледу губитка 

радне способности 30%. Предлаже да се жалба уважи и сачини нова ранг листа на основу новог 

бодовања. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Милетић Даворке неоснована и 

предлаже да се жалба одбије. Што се тиче навода жалбе који се односе на чињенице да жалиља 

болује од болести од већег медицинског значаја простепени орган истиче да је Комисија увидом у 

медицинску документацију која је приложена уз пријаву недвосмислено утврдила да жалиља болује 

од болести дискусхернија и да је због тога оперисана али како та дијагностикована болест није на 

списку болести од већег социјално медицинског значаја наведених у члану 4. став 1. тачка 9. 

Правилника, то јој по том основу нису могли бити опредељени бодови. Такође, на навод из жалбе да 

код жалиље нису правилно утрђене чињенице губитка радне способности првостепени орган истиче 

да не постоји решење о губитку радне способности, а телесно оштећење које жалиља наводи није у 

граници телесног оштећења 80% и преко, па по том основу не би ни могла бити бодована. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Милетић Даворка из Чачка благовремено 

поднела пријаву на Јавни позив уз коју је доставила одређену документацију и да је на Листи реда 

првенства за четворочкана и више чланова домаћинства – 10 станова двособних- Љубићски кеј, 

рангирана на редном броју 12, са укупним бројем бодова 80. 

 

Чланом 4. став 1. тачка 8. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време 

са могућношћу куповине, прописано је бодовање по мерилу смањења или губитка радне 

способности или телесног оштећења подносиоца пријаве или члана његовог домаћинста и то: по 

основу смањења или губитка радне способности ако постоји делимична радна способност 10 бодова 
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а ако постоји потпуни губитак радне способности 20 бодова, а по основу телесног оштећења за 

телесно оштећење 100% 20 бодова, за телесно оштећење 90% 15 бодова и за телесно оштећење 80% 

10 бодова.  

 

Чланом 4. став 1. тачка 9. истог Правилника, прописано је да су болести од већег социјално-

медицинског значаја: малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења 

плућа, активна туберколоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, 

цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервно мишићне 

болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне 

инсуфицијенције на дијализама, системске ауто-имуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и 

слично, у складу са прописима о здравственој заштити. 

 

Чланом 11. став 1. истог Правилника прописано је: 

„ Комисија за избор корисника дужна је да правилно, истинито и потпуно утврди све 

чињенице и околности које су од значаја за доношење правилне и законите одлуке. Чињенице и 

околности од значаја за поступање и одлучивање, Комисија за избор корисника утврђује на основу 

доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, 

утврђивањем чињеничног стања на терену и на основу других доказа утврђених применом осталих 

доказних средстава предвиђених законом“. 

 

Комисија за избор корисника корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

давањем 25 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине је правилно 

поступила када је применом одредаба Правилника о условима и мерилима за избор корисника 

помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 25 стамбених јединица у закуп на 

одређено време са могућношћу куповине утврдила чињенице и околности које су од значаја за 

доношење ожалбене Одлуке.  

 

Неосновани су наводи жалбе да је жалиља требало да буде бодована по основу болести од 

већег медицинског значаја и по основу губитка радне способности 30% обзиром да је Комисија 

правилно утврдила чињенично стање да жалиља болује од болести дискусхернија, која није на 

списку болести од већег социјално-медицинског значаја предвиђеном Правилником, нити постоји 

доказ о губитку радне способности и телесном оштећењу за које је Правилником прописано 

бодовање. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

*** 

 

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

дневног реда,  па је 31.  седницу Градског већа закључио у 9 часова и 45 минута. 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-178/2021-III 

8. октобар  2021. године 

 

Записник обрадиле: 

Весна Вуловић 

Јелена Веселиновић 
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