
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 2. августа 2022. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 8,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 46. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, прим. др Славица Драгутиновић, Милорад Јевђовић, др Биљана Кочовић, др Милош 

Папић, Драгомир Шипетић, Споменка Шипетић, Немања Трнавац и Владимир Ристовић; а одсутни 

су: др Иван Глишић, 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: 

- Милош Стеванић, помоћник Градоначелника 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

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

Градског већа 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зорица Сретеновић, представник „Урбанпројект“ ад 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. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио је 

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било предлога за 

измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ АМАНМАНА НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ  

 

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛA БРOJ 1422/2 И 1398/3 ОБЕ У 

КО КОЊЕВИЋИ 

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОНУДИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ СТАНА 

У МЕЂУВРШЈУ ПО ПРАВУ ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ 
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4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ СЕКУЛИЋ АНЕТЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-26918-LOC-4/2022 ОД 8. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ АНЂЕЛИЋ ТОМА ИЗ ОСТРЕ НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР БРОЈ 355-555722-IV-6-05 ОД 15. 

ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВАСИЋ НАДЕЖДЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

КОМИСИЈЕ 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“ “ 

БРОЈ 020-80/2021-II-8-6/1  ОД 7. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈАШЕВИЋ ЈЕЛИСАВЕТЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ 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“ “ 

БРОЈ 020-80/2021-II-8-25/1  ОД 7. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ МИКАШЕВИЋ НАДЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

КОМИСИЈЕ 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“ “ 

БРОЈ 020-80/2021-II-8-26/1  ОД 7. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТАНАСКОВИЋ ДРАГАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА 

РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ 

ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ 

ЈЕДИНИЦА И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ УА НАБАВКУ И УГРАДЊУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА СЕБЕ  - АДЕКВАТНО 

СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У 

ЧАЧКУ“ БРОЈ 020-78/2021-II-8/11/2  ОД 9. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНМАНА НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА - ЛОЗНИЦА“ У 

ЧАЧКУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало 2 амандмана на Предлог  измена 

и допуна Плана генералне регулације у „Парменац – Јездина - Лозница“ Чачку и то: 

 

1) Амандман који је поднео одборник Никола Наумовић, а у уводном излагању 

образложиле Вера Јаковљевић и Зорица Сретеновић, истакавши да се амандман односи на Одељак 

2.1.6. Општа правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре, пододељак 2.1.6.1. 

Хидротехничка инфраструктура, и то тако да се у делу Фекална канализација дода један став који се 

тиче фекалне канализације у МЗ Лозница. Истичу да је амандман могуће прихватити. Напомињу да је 

Комисија за планове града Чачка заседала и донела закључке поводом оба поднета амандмана којима 

је истакла да је Комисија активности на изради овог планског докумена окончала током поступка 

израде планског документа решавајући по примедбама током јавних расправа и да није потребно да 

се сада изјашњава по амандманима. 

 

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

Трнавац истакао да га чуди овакав став Комисије која није одлучила ништа конкретно, прим. др 

Славица Драгутиновић која се слажола са овим  али да уколико закон даје могућност подношења 

амандмана треба размислити о прихватању, Игор Трифуновић који је истакао да би се прихватањем 

амандмана задовољиле потребе грађана овог подручја и Милун Тодоровић који је истакао да је 

процедура завршена и Комисија се изјашњавала по примедбама на јавној расправи, али ако обрађивач 

сада каже да је могуће прихватити амандмане ипак треба размислити. 

 

По упознавању са Амандманом и завршеном претресу, Градско веће поднети Амандман 

једногласно је прихватило па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати. 

 

             2) Амандман који је поднео одборник Предраг Кузмановић, а у уводном излагању 

образложиле Вера Јаковљевић и Зорица Сретеновић, истакавши да се амандман односи на 

Графички део Плана где би се брисало „део планиране улице Парменац 10 и то од планиране улице 

Парменац 8 до планиране улице Парменац 9“. Истичу да је амандман могуће прихватити и да постоји 

закључак Комисије као и код предходног амандмана.  

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је прихватило 

па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати. 

 

ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛA БРOJ 1422/2 И 1398/3 

ОБЕ У КО КОЊЕВИЋИ 

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

је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу кат.парцелa брoj 1422/2 и 1398/3 обе у КО Коњевићи 

        

 I ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарске парцеле бр. 

1422/2 површине 761m2 и 1398/3 површине 398m2 обе у КО Коњевићи DRUŠTVU SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I USLUGE STAX TECHNOLOGIES 

KONJEVIĆI, обзиром да су власници суседних к.п. бр. 963/1 и 975/1 обе у КО Коњевићи, ради 

исправке граница суседних кат. парцела, у циљу обједињавања пословне локације. 

 II Обавезују се овлашћена лица STAX TECHNOLOGIES да у року од 30 дана од дана пријема 

овог решења приступе закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат.парцелa брoj 1422/2 и 

1398/3 обе у КО Коњевићи са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплате обрачунату цену грађевинског 

земљишта у износу од 1.225.222 динара у року од 15 дана од дана закључења уговора, на рачун - 

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова број 840-841141843-14, позив на број 97 93-

034.     

 III Уговор о отуђењу из јавне својине непосредном погодбом наведених кат. парцела 

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 IV У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року и у случају да 

подносиоци иницијативе за отуђење грађевинског земљишта не исплате утврђену цену у датом року, 

ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да поднесе предлог за поништење овог решења. 

 V Обавезују се подносиоци иницијативе да плате законом прописане пореске обавезе као и да 

са надлежним комуналним и другим правним лицима уговоре и плате трошкове за инфраструктуру: 

ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и сл.  

 VI Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 STAX TECHNOLOGIES из Коњевића, Чачак, поднело је иницијативу бр. 463-25/2022-IV-2-07 

од 13.04.2022.год. за откуп к.п. бр. 1422/2 површине 761m2 и к.п. бр. 1398/3 површине 398m2 обе у КО 

Коњевићи, које су у јавној својини града Чачка, обзиром да су суседнe к.п. бр. 963/1 и 975/1 обе у КО 

Коњевићи у њиховој својини са циљем обједињавања своје пословне локације. У прилогу захтева 

накнадно је достављена Информација о локацији бр. 958-495/2022-IV-2-01 од 23.05.2022.год.  

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцелa брoj 1422/2 и 

1398/3 обе у КО Коњевићи бр. 06-112/2022-III од 22.07.2022.год. 

Након доношења Решењa о приступању отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште је спровела поступак на седници одржаној 28.07.2022.год.  

Отуђење наведене кат. парцеле је основано, односно у складу са Законом о планирању и 

изградњи, Статутом Града Чачка и Одлуком о грађевинском земљишту. 

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 68. овог закона прописано је, између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе као и да приликом 

исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини 

која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је 

мање површине од парцеле којој се припаја. 
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Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града Чачка и  чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је између осталог, да Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и 

прибављању грађевинског земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом којим је 

уређена област планирања и изградње објеката, односно у случајевима исправке граница. 

Чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се грађевинско 

земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских 

парцела. 

Чланом 13 ове одлуке прописано је да ЈП "Градац", у име и за рачун града Чачка, закључује 

уговоре о располагању грађевинским земљиштем, прибављању грађевинског земљишта у својини 

града Чачка и све друге правне послове који се закључују на основу решења из члана 11. став 1. ове 

одлуке.  

 Увидом у податке катастра непокретности Комисија је утврдила да су катастарске парцеле бр. 

1422/2 површине 761m2 и к.п. бр. 1398/3 површине 398m2 обе у КО Коњевићи у јавној својини града 

Чачка, а увидом у информацију о локацији да су катастарске парцеле бр. 1422/2 и 1398/3  обе у КО 

Коњевићи обухваћене ПДР-ом „Индустријска зона Коњевићи“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

20/2019), да се налазе у саставу зоне пословно – производних функција и да не испуњавају услове за 

посебну грађевинску парцелу. 

 Комисија за грађевинско земљиште је утврдила је да је отуђење катастарских парцела бр. 

1422/2 површине 761m2 и 1398/3 површине 398m2 обе у КО Коњевићи DRUŠTVU SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I USLUGE STAX TECHNOLOGIES 

KONJEVIĆI у интересу Града, обзиром да се ова локација, према важећој планској документацији, не 

може користити у јавне намене, да не испуњава услове за грађевинску парцелу, да је мање површине 

од парцела којима се припаја, као и да ће отуђењем исте Град остварити приход. 

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

28.07.2022.год. Градској управи за урбанизам града Чачка.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка је, узимајући у обзир закључак Комисије, 

припремила предлог овог решења и доставила Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

 Имајући у виду напред наведено Градско веће града Чачка донело је решење као у 

диспозитиву. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОНУДИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

СТАНА У МЕЂУВРШЈУ ПО ПРАВУ ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ 

 

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

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е  

о понуди за прибављање у јавну својину стана у Међувршју 

 по праву прече куповине 

 

 I НЕ ПРИХВАТА СЕ ПОНУДА Мирјане Крес из Чачка за прибављање у јавну својину 

једнособног стана бр. 2, површине 42m2 који се налази на првом спрату објекта 1, на к.п. бр. 256/3 КО 

Међувршје, Лист непокрретности бр. 82, по цени од 20.000 евра. 

 

 II Мирјана Крес из Чачка нуди по праву прече куповине непокретност из тачке I на основу 

члана 60 Закона о заштити природе, а тржишна вредност стана процењена од Министарства 
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финансија, Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак је 

2.228.262,54 дин. (приближно 18.883 евра), односно 53.053,87 дин./m2. 

   

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Мирјана Крес из Чачка, Међувршје поднела је понуду бр. 464-8/2022IV-2-07 од 

24.06.2022.год. за за прибављање у јавну својину по праву прече куповине једнособног стана бр. 2, 

површине 42m2 који се налази на првом спрату објекта 1, на к.п. бр. 256/3 КО Међувршје, Лист 

непокрретности бр. 82, по цени од 20.000 евра, на основу члана 60 Закона о заштити природе. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 13.07.2022.год., Информацију о локацији бр 958-621/2022-IV-2-01 од 

14.07.2022.год. и процену тржишне вредности обрачунату од стране Министарства финансија, 

Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак број 431-00-

01383/2022 од 19.07.2022.год. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, 

одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице 

локалне самоуправе. 

 Чланом 60. став 1. Закона о заштити природе прописано је да је власник непокретности у 

границама заштићеног подручја који намерава да прода непокретност, дужан да ту непокретност прво 

понуди на продају органу који је донео акт о заштити то јест Републици Србији, аутономној 

покрајини, односно јединици локалне самоуправе на чијем се подручју непокретност налази. 

 Чланом 24. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града 

Чачка прописано је да је лице које намерава да отуђи непокретност или део непокретности на којој 

Град има право прече куповине према важећим прописима, дужно да поднесе понуду органу градске 

управе надлежном за имовинско - правне послове којом Граду нуди на продају предметну 

непокретност, а ставом 3. ове одлуке прописано је да Градско веће доноси одлуку да се понуда 

прихвати или да се понуда не прихвати. 

 Увидом у податке катастра непокретности Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила 

је да је стан који је предмет понуде у приватној својини  Мирјане Крес 1/1. 

 Увидом у информацију о локацији Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је 

к.п. бр. 256/3 КО Међувршје обухваћена Просторним планом подручија посебне намене предела 

изузетних одлика „Овчарско – Кабларска клисура“ („Сл. гласник РС“ бр. 46/19) и да се налази у 

режиму заштите III степена. 

 Увидом у записник о тржишној вредности непокретности Градска управа за урбанизам града 

Чачка утврдила је да je непокретност процењенa у износу од 2.228.262,54 дин. (приближно 18.883 

евра), односно 53.053,87 дин./m2. 

  Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је захтев за изјашњење на понуду 

уредан, потпун и поднет од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за 

поступање и сходно томе доставила предлог решења о понуди за прибављање у јавну својину 

једнособног стана бр. 2, површине 42m2 који се налази на првом спрату објекта 1, на к.п. бр. 256/3 КО 

Међувршје, Лист непокрретности бр. 82 по праву прече куповине Градском већу. 

 Како прибављање предметне непокретности није у интересу града Чачка, обзиром да постоје 

други приоритети и како Буџетом града Чачка нису опредељена средства за прибављање, Градско 

веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ СЕКУЛИЋ АНЕТЕ ИЗ ЧАЧКА 

НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-26918-LOC-4/2022 ОД 8. 

ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

  

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

приговором Секулић Анета из Чачка на Локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам 

града Чачка број ROP-CAC-26918-LOC-4/2022 од 8. јуна 2022. године, као и предлогом решења по 

жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Секулић Анете, из Чачка, ул. Његошева број 14/23,  поднет преко 

пуномоћника STUDIO BAUHAUS доо Чачак,овлашћеног лица Звонка Митровића из Чачка, на 

Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-26918-LOC-4/2022 од 8. јуна 2022. 

године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Секулић Анете из Чачка, 

поднетом кроз ЦИС, за издавање Локацијских услова за изградњу стамбене зграде са једним станом, 

категорије А, класификационог броја 111011 (100%), спратности П на к.п.бр. 2104 КО Пријевор, 

донела је Закључак о одбацивању захтева због недостатака у садржини Идејног решења.  

На донет Закључак приговор је благовремено изјавила Секулић Анета из Чачка, поднет преко 

пуномоћника STUDIO BAUHAUS доо Чачак, овлашћеног лица Звонка Митровића из Чачка, у којем 

наводи да су у Условима издатим од стране ЈП „Путеви Србије“ за издавање услова за пројектовање 

објекта на предметној парцели 2104 КО Пријевор а која се прикључује на државни пут број 355 

(кп.бр. 2970 КО Пријевор) изложене две варијанте и то: прва варијанта на основу члана 133. Закона о 

планирању и изградњи грађевинску дозволу за изградњу државних путева I и II реда, путних објеката 

и саобраћајних прикључака на ове путеве издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, односно Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а 

друга варијанта да на основу члана 2. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова 

за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно 

врсти радова који се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и 

садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни 

орган спроводи, дефинише да за колски прилаз објектима ширине 2,5 до 3 метра није потребно 

прибављати акт надлежног органа. Сматра да према Ситуационом приказу у Идејном решењу на 

предметној кп.бр. 2104 КО Пријевор постоји колски прилаз ширине 2,95 метара на јавну 

саобраћајницу,  државни пут број 355, а што је у складу са другом варијантом предложеном у 

Условима издатим од стране ЈП „Путеви Србије“ у којој је дата могућност да се не прибавља акт 

надлежног органа. Сматра да из напредних разлога није требало применити варијанту 1 у којој 

грађевинску дозволу издаје надлежно Министарство јер је очигледно да се у конкретном случају ради 

о прилазном путу а не о саобраћајном прикључку.  Предлаже да другостепени орган усвоји приговор. 



 

 

 

 

 

  8 

 

 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да су наводи подносиоца приговора без 

основа и предлаже да се приговор одбије у целости као неоснован. Сматра да су наводи приговора 

неосновани из разлога који су наведени у Закључку о одбацивању захтева за издавање локацијских 

услуга. Одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

као обавезујућег подзаконског акта, прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских 

услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву као и 

да ће захтев за издавање локацијских услова бити одбачен закључком ако нису испуњени формални 

услови за даље поступање по захтеву уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање. 

У конкретном случају, у поступку издавања предметних локацијских услова, а након провере 

испуњености формалних услова за поступање по захтеву, првостепени орган се, између осталих, 

обратио и ЈП „Путеви Србије“ као имаоцу јавних овлашћења за издавање услова за пројектовање и 

прикључење у односу на државне путеве I и II рада за изградњу предметног објекта на кп.бр. 2104 КО 

Пријевор који се прикључује на кп.бр. 2790/3 КО Пријевот (државни пут 355). ЈП „Путеви Србије“ 

доставило је обавештење број ROP-CAC-26918-LOC-4-HPAP-1/22 од 6. јуна 2022. године у којем је 

између осталог констатовано да на основу члана 133. Закона о планирању и изградњи грађевинску 

дозволу за изградњу државних путева I и II реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове 

путеве издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно Покрајински 

секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Како је ималац јавних овлашћења доставио 

предметно обавештење да не може да изда Услове за пројектовање и прикључење због недостатака у 

садржини достављеног Идејног решења то је првостепени орган захтев за издавање Локацијских 

услова одбацио на основу члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем, а сходно члану 12. став 2 истог Правилника. Даље наводи да је након доношења 

Закључка о одбацивању захтева за издавање Локацијских услова поднет приговор који је првостепени 

орган у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

доставио имаоцу јавних овлашћења ЈП „Путеви Србије“ на изјашњење, а ималац јавних овлашћења  у 

обавези да се изјасни најкасније у року од 15 дана, односно у року од 30 дана ако се приговор односи 

на изградњу објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи. Даље наводи да како се поднети 

приговор у конкретном случају односи и на Услове односно Обавештење ЈП „Путеви Србије“ број 

ROP-CAC-26918-LOC-4-HPAP-1/22 од 6. јуна 2022. године, првостепени орган је приговор доставио 

овом имаоцу јавних овлашћења уз констатацију да се ималац изјасни у року од 15 дана од дана 

подношења акта, све ускладу са чланом 13. истог Правилника. Првостепени орган даље наводи да се 

ЈП „Путеви Србије“ у остављеном року, односно 29. јуна 2022. године, изјаснило о наводима у 

поднетом приговору да уколико се планира изградња приступног пута неопходна је изградња 

саобраћајног прикључка.  Како је првостепени орган обавезан да стриктно примењује Закон и 

Правилник, у поступку издавања Локацијских услова, а након достављања предметног изјашњења од 

стране ЈП „Путеви Србије“ да не може да изда Услове за пројектовање и прикључење због 

недостатака у садржини Идејног решења првостепени орган је без одлагања одбацио предметни 

захтев.  Првостепени орган, ценећи наводе подносиоца приговора, закључује да су исти неосновани 

обзиром да је у конкретном случају примењен члан 12. став 2. Правилника којим је прописано да ако 

ималац јавних овлашћења не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у 

садржини Идејног решења надлежни орган без одлагања одбацује захтев, у складу са чланом 8. став 2 

истог Правилника. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Секулић Анета преко пуномоћника STUDIO BAUHAUS доо Чачак, овлашћеног лица 

Звонка Митровића из Чачка, поднела захтев за издавање Локацијских услова за изградњу стамбене 
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зграде са једним станом, категорије А, класификационог броја 111011 (100%), спратности П на кп.бр. 

2104 КО Пријевор; 

- да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, идејно решење (главна свеска са 

пројектом архитектуре), геодетски снимак постојећег стања (КТП) на предметној парцели и доказ о 

уплати административне таксе за подношење захтева за издавање локацијских услова и накнаде за 

вођење централне евиденције; 

- да се поступајући по захтеву Градска управа за урбанизам обратила ЈП „Путеви Србије“ као 

имаоцу јавних овлашћења за издавање Услова за пројјектовање и прикључење за изградњу 

предметног објекта; 

- да су ЈП „Путеви Србије“ доставили овој Управи Обавештење број ROP-CAC-26918-LOC-4-

HPAP-1/22 од 6. јуна 2022. године, 

- да је на Закључак о одбацивању захтева донетом дана 8. јуна 2022. године поднет приговор 

13. јуна 2022. године; 

- да је Градска управа за урбанизам, поступајући по пригору, од ЈП „Путеви Србије“ затражила 

да се изјасне о наводима приговора; 

- да су ЈП „Путеви Србије“ дана 29. јуна 2022. године доставили одговор на захтев за 

изјашњење по приговору Секулић Анете из Чачка; 

- да је првостепени орган приговор Секулић Анете из Чачка дана 4. јула доставио Градском 

већу ради одлучивања. 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 

Чланом 56.  став 2.  Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“  број 72/2009, 81/2009  

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), прописано је да 

се на издате локацијске услове може поднети приговор надлежном општинском, односно градском 

већу, преко првостепеног органа, у року од три дана од дана достављања локацијских услова, а ако је 

локацијске услове издало надлежно министарство или надлежни орган аутономне покрајине, 

приговор се изјављује Влади, преко надлежног министарства. 

Ставом 3. и 4. истог члана Закона прописано је да ако се приговор односи на услове ималаца 

јавних овлашћења пре достављања надлежном органу из става 2. овог члана, орган који је издао 

локацијске услове је дужан да без одлагања приговор достави имаоцима јавних овлашћења на 

изјашњење и у том случају ималац јавних овлашћења је дужан да се најкасније у року од 15 дана, 

односно 30 дана за објекте из члана 133. овог закона изјасни на наводе из приговора, ако су 

неосновани или да измени услове у складу са захтевом односно приговором, а ставом  6. истог члана 

прописано је да је орган из става 2. овог члана  дужан да одлуку по приговору донесе најкасније у 

року од 60 дана од дана подношења приговора, осим у случају објеката из члана 133. овог закона када 

је рок 90 дана од подношења приговора. захтевом, односно приговором“. 

Чланом 133. истог Закона прописано је да грађевинску дозволу за изградњу објеката издаје 

министарство надлежно за послове грађевинарства , између осталог, у случају када се ради о 

државним путевима првог и другог реда, путним објектима и саобраћајним прикључцима на ове 

путеве. 

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“  број 68/2019), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 

локацијских услова одбацити закључком када идејно решење не садржи податке потребне за 

издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не 

упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и 

изградњи  



 

 

 

 

 

  10 

 

 

 

Чланом 11а истог Правилника прописано је да ако се локацијски услови не могу издати 

увидом у плански документ, односно сепарат, надлежни орган је дужан да услове за пројектовање и 

прикључење прибави од имаоца јавних овлашћења, у складу са уредбом која уређује издавање 

локацијских услова. 

Чланом 12. став 2. истог Правилника прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави 

надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због 

недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, 

надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. 

став 2. овог правилника.  

Чланом 13. став 4. и 5. истог Правилника прописано је да ако се приговор односи и на услове 

ималаца јавних овлашћења прибављене у складу са чланом 11. овог правилника, орган који је издао 

локацијске услове тај приговор без одлагања доставља имаоцима јавних овлашћења на изјашњење, и 

да је у том случају ималац јавних овлашћења дужан да се најкасније у року од 15 дана, односно 30 

дана за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи изјасни на наводе из приговора, ако су 

неосновани или да измени услове у складу са захтевом, односно приговором. 

Првостепени орган је правилно поступио када је након провере формалних услова од ЈП 

„Путеви Србије“ Београд затражио издавање услова озбиром да се ради о објекту који се прикључује 

на државни пут и да ово јавно предузеће управља државним путевима, а која надлежност је утврђена 

чланом 10. Закона о путевима („Сл. гласник РС, број 41/2018 и 95/2018-др закон), а у складу са 

чланом 8б Закона о планирању и изградњи којим је прописано да надлежни орган  у року од пет 

радних дана доставља захтев имаоцима јавних овлашћења који у складу са овим законом и посебним 

прописима утврђују услове за пројектовање, односно прикључење, ако се они не могу прибавити 

увидом у плански документ, односно сепарат. Имајући у виду да је ЈП „Путеви Србије“ Београд у 

обавештењу ROP - CAC-26918-LOC-4-HPAP-1/2022 од 6. јуна 2022. године између осталог 

констатовало да грађевинску дозволу за изградњу државног пута I  и II реда, путне објекте и 

саобраћајне прикључаке на ове путеве издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, то је првостепени орган правилно поступио када је одбацио наведени захтев на 

основу члана 8. став 2.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем. Такође, закључком о одбацивању захтева подносилац приговора је обавештен да може 

поднети усаглашени захтев за издавање локацијских услова којим ће се отклонити сви утврђени 

недостаци.  

Наводи подносиоца приговора да je према изјашњењу ЈП „Путеви“ Србије, једна од 

могућности, односно једно од правила у конкретном случају да се не прибавља акт надлежног органа 

обзиром да се не ради о саобраћајном прикључку нити прилазном путу већ о колском прилазу на кп. 

бр. 2104 КО Пријевор ширине 2,95 метара, нису основани јер правила наведена у изјашњењу ЈП 

Путеви Србије ROP - CAC-26918-LOC-4-HPAP-1/2022 од 6. јуна 2022. године нису наведена 

алтернативно и примена једног не искључује примену  другог правила већ се у конкретном случају 

примењују истовремено. 

Наиме у мишљењу од 6. јуна 2022. године ЈП „Путеви Србије“ јасно је дефинисало шта према 

Закону о планирању и изградњи представља приступни пут, као и да је за издавање грађевинске 

дозволе за саобраћајни прикључак на државни пут надлежно Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 133.  Закона о планирању и изградњи. Такође, истим 

мишљењем је утврђено шта представљају колски прилази објектима ширине 2,5-3м за чију изградњу 

према Правилнику о посебној врси објеката (Службени гласник РС, број 102/2020, 16/2021 и 87/2021) 

није потребно прибављати акт надлежног органа. У конкретном случају према идејном решењу 

постоји колски прилаз до предметног објекта на кп. бр. 2104 КО Пријевор у ширини од 2,90 метара 

али како колски прилаз није и не не може бити саобраћајни прикључак односно прилаз на државни 
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пут, то је потребна изградња саобраћајног прикључка чију грађевинску дозволу издаје Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре како је и наведено у мишљењу овог јавног предузећа. 

Имајући у виду и то да је ЈП „Путеви Србије“ у изјашњењу на приговор Анете Секулић број 

953-13538/22-1  од 29. јуна 2022. године достављеном по захтеву првостепеног органа у складу са 

чланом 56. којим је између осталог прописано да је ималац јавних овлашћења дужан да се изјасни на 

наводе приговора ако су неосновани или да измени услове у складу са захтевом, изјаснило потпуно 

исто као у изјашњењу од 6. јуна 2022. године, то је јасно да су наводи приговора неосновани. 

Пошто се  ЈП „Путеви Србије“ Београд као ималац јавних овлашћења, у одговору на захтев за 

издавање услова за пројектовање од 6. јуна 2022. године и у обавештењу на захтев за изјашњење по 

приговору  од 29. јуна 2022. године, изјаснило да је за изградњу саобраћајног прикључка на државни 

пут 355, неопходно да инвеститор упути захтев Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, то је првостепени орган правилно поступио када је донео Закључак о одбацивању 

захтева за издавање локацијских услова због недостатака у садржини идејног решења. 

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

   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба, али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у 

Крагујевцу, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ АНЂЕЛИЋ ТОМА ИЗ ОСТРЕ НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР БРОЈ 355-

555722-IV-6-05 ОД 15. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Анђелић Тома из Остре на Решење Градске управе за инспекцијски надзор број 355-555722-

IV-6-05 од 15. јуна 2022. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Тома Анђелића  из Остре изјављена на Решење комуналног инспектора 

Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-555/2022-IV-6 од 14. јуна  2022. године, 

као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, донео је решење 

којим се забрањује Тому Анђелићу из Остре сахрањивање умрлих лица на катастарској парцели број 

2758/1 КО Остра, ван гробља које је у употреби и да уколико именовани не поступи по решењу да ће 

се применити одредбе члана 58. став 1. тачка 13.  Одлуке о одржавању и уређењу гробаља и 

сахрањивању  („Сл. Лист града Чачка“, број 4/07,15/09 и 9/11- др. Одлука). 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавио Томo Анђелић у којој наводи да је 

предметне оквире односно четири гробна места изградио на месту где је већ сахрањено петнаестак 

лица као и да је исте изградио како би направио породичну гробницу и преместио посмртне остатке 

свог брата и снахе који су сахрањени на другом месту. У жалби даље наводи да су просторије Дома 

културе у Остри у којима је смештена и здравствена амбуланта изграђене на земљишту у његовом 
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власништву и да заузимају око  2 ара његове земље. Предлаже да Градско веће усвоји наводе жалбе и 

обустави извршење наведеног решења, док не буде решено питање земљишта на којем је саграђен 

Дом културе у Остри. 

 

   У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да су неосновани наводи жалиоца из разлога 

што је ожалбено решење донето након извршеног инспекцијског надзора којим је утврђено да је 

жалилац изградио четири гробна места на к.п. бр. 2758/1 КО Остра до постојећег гробља, што је 

Законом о сахрањивању и гробљима и Одлуком о одржавању и уређивању гробаља и сахрањивању 

забрањено, односно исти прописују да се сахрањивање може вршити само на гробљу које је у 

редовној употреби. Даље наводи да на наведеној катастарској парцели право закупа има Црквена 

општина Мојсиње а које право је уписано у поседовни лист Републичког геодетског завода, као и да 

Црквена општина Мојсиње није дала сагласност жалиоцу да врши изградњу гробница што је и 

потврдио црквени парох који је био присутан на лицу места приликом инспекцијског надзора, а што 

је констатовано записником о инспекцијском прегледу. Предлаже да Градско веће одбије жалбу као 

неосновану. 

 

  Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Комунални инспекор Градске управе за инспекцијски надзор,  поступајући по пријави,   

изласком на лице места дана 13. јуна 2022. године утврдио и у записнику о инспекцијском 

прегледу констатовао да су до већ постојећег гробља изграђена четири гробна места изливена 

од бетона и да је према изјави пароха Миленка Стојковића предметна гробна места изградио 

Томо Анђелић без сагласности Црквене општине Мојсиње као и да је пре изградње 

предметних гробних места био упозорен да на то нема право обзиром да је предметна 

катастарска парцела број 2758/1 КО Остра у власништву Републике Србије а да Црквена 

општина има право закупа; 

- да према Листу непокретности број 1244 од 7. јуна 2022. године катастарска парцела 2758/1 

КО Чачак по врсти пољопривредно земљиште и уписана као јавна својина Републике Србије 

на којој Црквена општина Мојсиње има право закупа грађевинског земљишта. 

 

Чланом  2. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник РС“ бр. 20/77, 24/85, 6/89 и 

„Службени гласник РС“, број 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 

–одлука УС) прописано је да се сахрањивање умрлих може вршити само на гробљу, а чланом  3. став 

2. истог Закона да се под сахрањивањем сматра покопавање посмртних остатака умрлог, односно 

спаљивање посмртних остатака и остављање пепела на одређена места и друге радње које се у том 

циљу предузимају, а чланом 4. став 1. истог закона прописано је да се гробљем сматра земљиште које 

је одговарајућим урбанистичким планом или одлуком скупштине општине одређено за сахрањивање 

умрлих.  

Чланом 3. Одлуке о одржавању и уређивању гробаља и сахрањивању („Сл. лист града Чачка“, 

број 4/07, 15/09 и 9/11 – др. Одлуке) прописано је да је гробље земљиште које је урбанистичким 

планом односно Просторним планом општине Чачак одређено за сахрањивање умрлих. Послове 

уређивања и одржавања гробља, сахрањивања и друге послове погребних делатности на централном 

градском гробљу у насељеном месту Чачак, гробљу Шебеци у Љубићу, које је Генералним планом 

одређено као друго градско гробље, обавља ЈКП „Градско зеленило“ у Чачку  у складу са законом и 

овом Одлуком. У другим насељеним местима на територији општине Чачак, о управљању гробљем, 

уређењу и одржавању гробља старају се месне заједнице тих насељених места, с тим што Скупштина 
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општине може одлучити, на предлог месне заједнице да се ови послови повере ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак. 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована.   

Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење којим је Тому 

Анђелићу забрањено сахрањивање умрлих лица на кп. бр. 2758/1 КО Остра, ван гробља које је у 

употреби.  

Неосновани су наводи жалбе да су бетонски оквири изграђени на постојећем гробљу, обзиром 

да је изласком на лице места комунални инспектор утврдио да су четири гробна места иазграђена до 

постојећег гробља на к.п. бр. 2758/1 КО Остра, катастарској парцели у власништву Републике Србије, 

на којој Црквена општина Мојсиње има право закупа, а све према листу  непокретности број 1244 од 

7. јуна 2022. године. Што се тиче навода жалбе да су просторије Дома културе у којима је смештена и 

здравствена амбуланта изграђене на земљишту жалиоца и да се жалилац у моменту изградње томе 

није противио немају утицаја на решавање ове управне ствари као и исход постука за утврђивање 

права својине на катастарској парцели на којој је саграђен Дом културе у Остри, уколико је поступак  

у току. Како су бетонски оквири, односно четири гробна места постављени ван гробља у редовној 

употреби,  што је противно Закону о сахрањивању и гробљима и Oдлуци о  одржавању и уређивању 

гробаља и сахрањивању, то је  надлежни комунални инспектор правилно поступио када је донео 

ожалбено решење. 

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

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу 

у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВАСИЋ НАДЕЖДЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ 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“ “ БРОЈ 020-80/2021-II-8-6/1  ОД 7. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Васић Надежде из Чачка на Решење Комисије 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“  број 020-80/2021-II-8-6/1  од 7. јуна 2022. 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 Надежде Васић из Чачка, улица Др Драгише Мишовића број 67/2, 

изјављена на Решење о одбијању пријаве, број 020-80/2021-II-8-6/1  од 7. јуна 2022. године, као 

неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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“ донела је 

Решење о одбијању пријаве Надежде Васић Вујашевић из Чачка поднете дана 27. јануара 2022. 

године. 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Надежда Васић из Чачка, у којој истиче да 

је њена пријава одбијена из разлога што на стамбеном објекту у њеној својини постоји уписан терет 

плодоуживања у корист брата. Даље истиче да њен брат Душан Васић станује у једном делу куће и да 

је тачно да постоји уписано плодоуживање у његову корист. Жалиља даље наводи да предметна кућа 

нема елементарне услове за живот, односно да не поседује купатило а због чије изградње је 

првенствено и учествовала на овом конкурсу. Даље истиче да су и она и брат у изузетно тешкој 

здравственој ситуацији, да је жалиља инвалид са потпуним губитком радне способности, да се лечи 

од канцера и да јој је потребна операција. Сматра да не може да оде на операцију обзиром да кућа 

нема основне хигијенске услове, односно купатило и да о њој нема ко да се стара по повратку са 

операције обзиром да живи са братот о коме се сама стара. Напомиње да је брат у потпуности 

сагласан са тим да ес кућа реновира на овај начин, па је уз жалбу приложена уз оверену изјаву брата 

кои се саглашава са адаптацијом куће. Предлаже да другостепени орган преиспита ожалбено решење 

и усвоји жалбу. 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Надежде Васић из Чачка 

неоснована и предлаже да се жалба одбије. Даље наводи да је Комисија увидом у Електронску базу 

Службе за катастар непокретности утврдила да је у Листу непокретности на преметном стамбеном 

објекту изграђеном на кп. бр. 1859 КО Чачак у Г листу уписан терет у корист Душана и Зорке Васић 

од 28. марта 2009. године. Даље наводи да је Комисија потом констатовала да предметна 

непокретност не испуњава услове прописане Правилником због терета уписаног на предметној 

непокретности. Осим тога, теренском провером утврђено је да у предметном објекту не постоји 

просторија која би могла да се санацијом приведе намени за потребе формирања купатила односно да 

је потребно озидати додатну просторију, а што би захтевало израду пројекта, добијање грађевинске 

дозволе и регулисање прикључка на водоводну и канализациону инфраструктуру а то су радови који 

не потпадају под прихватљиве трошкове које је могуће реализовати у оквиру овог пројекта. 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Надежда Васић из Чачка благовремено поднела 

пријаву на Јавни позив уз коју је доставила неопходну документацију прописану Правилником о 

условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања 

социјално угрожених лица кроз доелу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке 

кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада Комисије за избор корисника. 

Увидом у лист непокретности број 559 КО Чачак,  у Г- листу утврђено је да на предметном објекту 

постоји терет – право плодоуживања у корист Васић Душана и Зорке, да према Техничком извештају 

о стању стамбеног објекта предвиђеног за реконструкцију и побољшање услова становања објекат 

нема прикључак на канализациу мрежу али да постоји шахта у дворишту, да нема купатила само 



 

 

 

 

 

  15 

 

 

 

пољски WC у дворишту и да је потребно формирање купатила, санација пода и делимична замена 

столарије.  

Чланом 2. став 2. тачка 6. алинеја шеста Правилника о условима и мерилима за избор 

корисника средстава намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз 

доелу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење мера активне 

инклузије и поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 020-80/2021-II-4/1 од 25. 

октобра 2021. године и 020-79/2021-II-6 од 21. децембра 2021. године, прописано је да подносилац 

пријаве и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне услов на Јавни позив за избор 

корисника  за доделу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке кроз спровођење 

мера активне инклузије, између осталог да је непокретност уписана у Катастар непокретности без 

терета. 

Чланом 2. став 2.  тачка 7. Правилника о условима и мерилима за избор корисника средстава 

намењених за побољшање услова становања социјално угрожених лица кроз доелу и уградњу пакета 

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

начину рада Комисије за избор корисника,  број 020-80/2021-II-8-25/1 од 25. октобра  2021. године и 

020-79/2021-II-6 од 21. децембра 2021. године,  прописано је да подносилац пријаве на Јавни позив 

има у својини, сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства који 

је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру епокретности која између осталог  не 

испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала 

непокретност оспособити за употребу и становање. 

Чланом 12. став 2. истог Правилника прописано је да пријаву која не садржи формални 

недостатак или у погледу које је поступано у складу са чланом 11.став 5. овог Правилника, Комисија 

за избор корисника разматра и утврђује испуњеност услова из члана 2. овог Правилника. Ставом 3. 

истог члана Правилника прописано је да пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 2. 

овог Правилника, Комисија за избор корисника не бодује, већ исту решењем одбија, као неосновану, 

а ставом 3. да је против решења Комисије за избор корисника из став 2. овог члана заинтересовано 

лице може уложити жалбу Градском већу у року од 15 дана од дана пријема решења, преко Комисије 

за избор корисника. Одлука Градског већа је коначна.  

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

Чачка налази да је жалба неоснована. 

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,  је правилно 

поступила када је применом одредаба Правилника утврдила чињенице и околности које су од значаја 

за доношење ожалбеног Решења.  

Наводи жалбе да није требало одбити пријаву жалиље обзиром да предметна непокретност 

има уписан терет плодоуживања у корист брата озбиром да њен брат у једном делу тог објекта и 

станује,  су без утицаја обзирома да је чланом 2. став. 2. тачка 6. алинеја шеста наведеног Правилника 

изричито прописано да подносилац  захтева између осталог мора да испуни услов да  непокретност за 

коју се подноси пријава ради адаптације нема у Служби за катастар непокретности уписан терет. Што 

се тиче навода жалбе да предметни породични стамбени објекат нема елементарне услове за живот, 

односно да не поседује купатило због чије изградње је жалиља првенствено и учествовала на овом 

конкурсу, исти су неосновани обзиром да у конкретном случају стамбени објекат не поседује 

просторију која би се могла привести намени, односно адаптирати, већ би се морала изградити 

додатна просторија у којој би се формирало купатлотило што би захтевало израду пројекта, добијање 
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грађевинске дозволе и прикључење на водоводну и канализациону инфраструктуру, а који радови не 

потпадају под прихватљиве трошкове које је могуће реализовати у квиру овог пројекта. 

Имајући у виду да жалиља није испунила услове прописане предметним Правилником и 

Јавним позивом, обзиром да је на предметном стамбеном објекту уписан терет, а све према Листу 

непокретности број 559 КО Чачак, као и чињеницу да у предметном објекту не постоји просторија 

која би се могла адаптирати односно привести намени за потребе купатила и на тај начин објекат 

оспособити за становање, то је Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена 

жалба. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈАШЕВИЋ ЈЕЛИСАВЕТЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ 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“ БРОЈ 020-80/2021-II-8-25/1  ОД 7. ЈУНА 

2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Вујашевић Јелисавете из Чачка на Решење Комисије 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“  број 020-80/2021-II-8-6/1 од 7. јуна 2022. године, као и предлогом 

решења по жалби. 

 

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

донело: 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Јелисавете Вујашевић из Чачка,  Улица 557 број 36, изјављена на Решење 

о одбијању пријаве, број 020-80/2021-II-8-25/1 од 7. јуна 2022. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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“донела је 

Решење о одбијању пријаве Јелисавете Вујашевић из Чачка поднете дана 10. фебруара 2022. године. 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Јелисавета Вујашевић из Чачка, у којој 

истиче да је чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено,  да Комисија није дала јасне и 

довољне разлоге и доказе због којих је пријава одбијена, већ je само  таксативно навела радње које је 
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предузела. Сматра да је Комисија пропустила да утврди, увидом у приложену документацију и 

изласком на лице места, да се предметна непокретност могла да оспособи за употребу и становање 

уградњом грађевинског материјала, те да пријаву није требало одбити на основу члана 2. став 2. тачка 

7. Правилника. Такође сматра да је Комисија морала узети у обзир и чињеницу да се жалиља налази у 

тешкој материјалној ситуацији и нема могућност да грађевински материјал обезбеди на други начин 

ван овог конкурса обзиром да је студент и да  нема никаквих примања. Даље наводи да се на 

предметној парцели поред објекта који је предмет конкурса налази још један стамбени објекат на 

коме је жалиља сувласник у уделу од ½ што се могло утврдити из доказа које је жалиља уз пријаву 

доставила и у да у том објекту живи њена баба те да је Комисија извела погрешан закључак да са 

уделом од ½  жалиља може решити стамбено питање обзиром да је објекат немогуће физички 

поделити и да према овом уделу од 1/2 жалиљи припада само соба са коришћењем купатила, што је 

недовољно за становање, а нема новчаних средстава да исти откупи, као ни седстава за опремање 

предментог стамбеног објеката на који се пријава односи. Предлаже да дригостепени орган 

преиспита ожалбено решење и усвоји жалбу. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Јелисавете Вујашевић из Чачка 

неоснована и предлаже да се жалба одбије. Што се тиче навода жалбе да је Комисија пропустила да 

утвди да је објекат могао да се оспособи за употребу и становање су неосновани, обзиром да је 

теренским обиласком пројектни инжењер утврдио и констатовао у техничком извештају да се објекат 

за који је жалиља конкурисала састоји само од две просторије малих димензија које међусобно нису 

повезане, као и да не поседује водоводни  и канализациони развод. Првостепени орган даље наводи 

да се на истој катастарској парцели број 2256/5 КО Љубић налази још један породични стамбени 

објекат за који је утврђено да је увидом у електронску базу података Службе за катастар 

непокретности  површине  64 м2 и да на истом жалиља има право својине у уделу од ½, те тако 

подносилац пријаве поседује други стамбени објекат којим може да реши своје станбено питање, без 

обзира на  околности  које се наводе у жалби.  

Увидом у списе предмета утврђено је да је Јелисавета Вујашевић из Чачка благовремено 

поднела пријаву на Јавни позив уз коју је доставила неопхдну документацију прописану 

Правилником 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. Увидом у Технички извештај о стању стамбеног објекта предвиђеног за 

реконструкцију и побољшање услова становања утврђено је да предметни објекат има две просторије 

малих димензија, да је зидан као помоћни објекат који нема водоводни и канализациони развод, да 

према Листу непокретности број 1217 КО Љубић жалиља има право својине, односно сусвојине и на 

другом породичном стамбеном објекту а који објекат није прдмет пријаве на конкурс. 

Чланом 2. став 2.  тачка 7. 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 број 020-80/2021-II-8-25/1 од 25. октобра  2021. године, 

прописано је да подносилац пријаве на Јавни позив има у својини, сусвојини или заједничкој 

имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која 

је уписана у катастру епокретности која између осталог  не испуњава основне услове становања, а да 

ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и 

становање, а став 8. истог члана прописује да подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства не 

поседују непокретност у Републици Србији или другој држави, којом би могли да реше своје 

стамбене потребе, осим предметне непокретности. 
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Чланом  4. став 4. истог Правиланика прописано је да по процени Комисије представници 

Комисије излазе на лице места, састављају записник о стамбеном статусу и условима становања 

Подносиоца пријаве. 

Чланом 12. став 2. истог Правилника прописано је да пријаву која не садржи формални 

недостатак или у погледу које је поступано у складу са чланом 11.став 5. овог Правилника, Комисија 

за избор корисника разматра и утврђује испуњеност услова из члана 2. овог Правилника. Ставом 3. 

истог члана Правилника прописано је да пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 2. 

овог Правилника, Комисија за избор корисника не бодује, већ исту решењем одбија, као неосновану, 

а ставом 3. да је против решења Комисије за избор корисника из став 2. овог члана заинтересовано 

лице може уложити жалбу Градском већу у року од 15 дана од дана пријема решења, преко Комисије 

за избор корисника. Одлука Градског већа је коначна.  

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

Чачка налази да је жалба неоснована. 

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 правилно је 

поступила када је применом одредаба Правилника утврдила чињенице и околности које су од значаја 

за доношење ожалбеног Решења.  

Неосновани су наводи жалбе да Комисија није дала јасне и довољне разлоге и доказе због 

којих је пријава одбијена и да је иста пропустила да утврди увидом у приложену документацију и 

изласком на лице места да се непокретност на коју се пријава односи могла довести уградњом 

грађевинског материјала у функцију за употребу и становање, обзиром да је Техничким извештајем о 

стању стамбеног објекта предвиђеног за реконструкцију и побољшање услова становања од 29. марта 

2022. године одговорног пројектанта Олгице Д. Данковић, дипломираног инжењера архитектуре, 

утврђено да се објекат састоји од просторија малих димензија, да објекат нема санитарни чвор, нити 

изолацију као и друге потребне услове да би се исти могао оспособити за употребу и становање, а 

што је у супротности са одребом  члана 2. став 2. тачка 7. наведеног Правилника.  Што се тиче навода 

жалбе да Комисија није узела у обзир чињеницу да стамбени објекат који се налази на истом плацу на 

којем се налази  и објекат који је предмет конкурса није у власништву жалиље и  да жалиља својим 

уделом на овом објекту који заправо представља собу са коришћењем купатила  не  може да реши 

своје стамбено питање имајући у виду и тешку материјалну ситуацију жалиље су,  неосновани 

обзиром да жалиља има право својине, односно сусвојине и на другом породичном стамбеном 

објекту који није прдмет пријаве на конкурс, што је утврђено увдиом у лист непокретности број 1217 

КО Љубић, а што је у супротносити са  одредбом  члана 2. став. 2. тачка 8. Правилника којим је 

изричито прописано да подносилац  захтева и чланови његовог породичног домаћинства осим 

предметне непокретности  не поседују другу  непокретност у Републици Србији којом могу да реше 

своје стамбене потребе. 

Имајући у виду да стамбени објекат за који је поднета пријава не испуњава услове прописане 

Правилником и Јавним позивом, обзиром да уградњом грађевинског материјала предметна 

непокретност не би могла да се оспособи за становање као и неспорну чињеницу да жалиља 

формално правно поседује и другу непокретност којом може решити своје стамбено питање, Градско 

веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена 

жалба. 
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ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ МИКАШЕВИЋ НАДЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ 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“ БРОЈ 020-80/2021-II-8-26/1  ОД 7. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Микашевић Наде из Чачка на Решење Комисије 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“  број 020-80/2021-II-8-6/1  од 7. јуна 2022. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Наде Микашевић из Чачка,  улица Милуна Минића број 14, изјављена на 

Решење о одбијању пријаве, број 020-80/2021-II-8-26/1 од 7. јуна 2022. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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“ донела је 

Решење о одбијању пријаве Наде Микашевић  из Чачка поднете дана 10. фебруара 2022. године. 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Нада Микашевић из Чачка, у којој истиче 

да је њена пријава по јавном позиву одбијена из разлога поседовања још једног стамбеног објекта у 

којем живи са ћерком која је инвалид 100%. Истиче да у другом стамбеном објекту који није предмет 

пријаве живи син са својом породицом чију изградњу је започела жалиља са супругом из ког разлога 

се објекат само папиролошки води на њено име а даљу изградњу објекта је наставио син. Обзиром да 

кућа која је изграђена у потпуности а у којој живи жалиљин син са породицом не испуњава услове 

потребе за живот ћерке која је инвалид 100%, то се жалиља пријавила на конкурс за адаптацију своје 

друге куће. На крају истиче да никаква Комисија није излазила на терен како би утврдила право 

стање. Предлаже да другостепени орган преиспита ожалбено решење и усвоји жалбу. 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Наде Микашевић из Чачка 

неоснована и предлаже да се жалба одбије. Првостепени орган наводи да је увидом у документацију 

коју је жалиља поднела уз пријаву на јавни позив Комисија утврдила да је жалиља решењем о 

наслеђивању стекла право право својине на једном објекту површине 80 м2, другом објекту објекту 
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површине 110 м2, оба изграђена на парцели 2336/6 КО Чачак као и објекту површине 25 м2 у селу 

Дренова, Горњи Милановац, на ком објекту је сувласник.  

Увидом у списе предмета утврђено је да је Нада Микашевић из Чачка благовремено поднела 

пријаву на Јавни позив уз коју је доставила неопхдну документацију прописану Правилником о 

условима и мерилима за избор корисника средстава намењених за побољшање услова становања 

социјално угрожених лица кроз доелу и уградњу пакета грађевинског материјала и пружање подршке 

кроз спровођење мера активне инклузије и поступку и начину рада Комисије за избор корисника. 

Увидом у Решење о наслеђу УПП 113-2017 утврђено је да жалиља има право својине у уделу 1/1 на 

породичној стамбеној згради број 1 изграђеној  на к.п. бр. 2336/6 КО Чачак, право својине у уделу 1/1 

на ванкњижном објекту   - кући за становање  изграђеној на к.п. бр. 2336/6 КО Чачак, право својнине 

у уделу ¼ на породичној стамбеној згради број 1, изграђеној на к.п. бр. 662 КО Дренова, односно да 

је према листу непокретности број 6387 КО Чачак, Нада Микашевић једини власник објеката  1 и 2 

изграђених на к.п. бр. 2336/6 КО Чачак.  

Чланом 2. став 2. тачка 8. 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, број 020-80/2021-II-8-25/1 од 25. октобра  2021. године и 

020-79//2021-II-6 од 21. децембра 2021. године,  прописан је услов  да подносилац пријаве и чланови 

његовог домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији или другој држави, којом би 

могли да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности. 

Чланом 12. став 2. истог Правилника прописано је да пријаву која не садржи формални 

недостатак или у погледу које је поступано у складу са чланом 11.став 5. овог Правилника, Комисија 

за избор корисника разматра и утврђује испуњеност услова из члана 2. овог Правилника. Ставом 3. 

истог члана Правилника прописано је да пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 2. 

овог Правилника, Комисија за избор корисника не бодује, већ исту решењем одбија, као неосновану, 

а ставом 3. да је против решења Комисије за избор корисника из став 2. овог члана заинтересовано 

лице може уложити жалбу Градском већу у року од 15 дана од дана пријема решења, преко Комисије 

за избор корисника. Одлука Градског већа је коначна.  

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

Чачка налази да је жалба неоснована. 

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,  правилно је 

поступила када је применом одредаба Правилника утврдила чињенице и околности које су од значаја 

за доношење ожалбеног Решења.  

Наводи жалбе да у другом породичном стамбеном објекту који није предмет пријаве живи 

жалиљин син са својом породицом а чију изградњу је жалиља започела, а син даље завшршио из ког 

разлога се породични стамбени објекат само по документацији води на име жалиље, немају утицаја, 

обзиром на услов прописан Правилником да подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства 

осим предметне непокретности не поседују другу непокретност у Републици Србији или другој 

држави којом би могли да реше своје стамбене потребе. Остали наводи жалбе немају утицаја на 

другачије решење ове правне ствари. 

Имајући у виду да жалиља није испунила услове прописане предметним Правилником и 

Јавним позивом, обзиром да поред предметне непокретности поседује и друге непокретности, 

Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена 

жалба. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТАНАСКОВИЋ ДРАГАНЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ 

КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И 

ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ УА НАБАВКУ И УГРАДЊУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА 

ИЗА СЕБЕ  - АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ 

ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У ЧАЧКУ“ БРОЈ 020-78/2021-II-

8/11/2  ОД 9. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Танасковић Драгане из Чачка на Решење Комисије 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 спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе  

- адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ број 020-

78/2021-II-8/11/2  од 9. јуна 2022. године 

  

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

донело: 

 

     РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Драгане Танасковић из Чачка,  улица Милутина Вујовића бб, изјављена 

на Решење о одбијању пријаве, број 020-78/2021-II-8/11/2  од 9. јуна 2022. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално 

угрожених лица кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне 

помоћи намењене уа набавку и уградњу грађевинског материјала за спровођење мера активне 

инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе  - адекватно становање и активно 

укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ донела је Решење о одбијању пријаве Драгане 

Танасковић из Чачка,  поднету дана 7. марта 2022. године. 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Драгана Танасковић из Чачка, у којој 

истиче да је Комисији доставила сву неопходну документацију која је прописана Правилником, а  да 

је техничка комисија утврдила да објекат није конструктивно безбедан. Захтева да јој се достави 

извештај на основу кога је утврђено да предметни објекат није конструкцијски безбедан, јер је њена 

приава једина која је одбијена са напред наведеног разлога. Предлаже да другостепени орган 

преиспита ожалбено решење и усвоји жалбу. 
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У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Драгане Танасковић из Чачка 

неоснована и предлаже да се жалба одбије. Наводи се да је  Драгана Танасковић из Чачка, уз пријаву 

поднела сву неопходну документацију прописану Правилником, да је Комисија за избор корисника 

утврдила да стамбена јединица која се налази у селу Рајац за чију куповину је жалиља конкурисала 

није конструктивно безбедан, на основу Техничког извештаја у коме је пројектни инжењер 

констатовао изласком на терен да објекат не испуњава основне услове за живот и становање јер 

између дозиданих просторија и дела објекта који је већ постојао, односно који је раније изграђен 

постоје озбиљне пукотине како на зидовима тако и на плафону/плочи  и конструктинво нестабилном 

поду.  

Увидом у списе предмета утврђено је да је Драгана Танасковић из Чачка благовремено 

поднела пријаву на Јавни позив уз коју је доставила неопходну документацију прописану 

Правилником 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 намењених за набавку и уградњу грађевинског материјала за 

поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и пружање подршке кроз спровођење мра 

активне инклузије и поступку и начину рада Комисије за избор корисника. Увидом у Извештај о 

процени теничких и конструктивних карактеристика утврђено је да предметни објекат није 

констурктивно безбедан, да је кућа неподобна и не испуњава основне услове за живот и становање,  

да према листу непокретности број 167 предметни објекат има  површину 51м2, и да у Г листу 

постоји уписан терет да је грађевинска или употребна дозвола издата у поступку легализације и 

Република Србија не гарантује за стабилност и сигурност објекта. 

Чланом 2. став 2. тачка 7. подтачка 1) 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 намењених за набавку и 

уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице и 

пружање подршке кроз спровођење мра активне инклузије и поступку и начину рада Комисије за 

избор корисника, број 020-78/2021-II-8-25/1 од 25. октобра  2021. године и 21. децембра 2021. године,  

прописано је да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства на Јавни позив за 

избор корисника  средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица 

кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за 

набавку и уградњу грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене  

јединице и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије, треба између осталог да 

испуне услов да индивидуална стамбена јединица са којом подносилац пријаве подноси пријаву на 

Јавни позив испуњава основне услове за живог и становање. 

Чланом 6. став 1. истог Правилника прописано је да поступак за избор корисника спроводи 

Комисија за избор корисника у складу са овим Правилником. 

Чланом 7. став 1. тачка 3. истог Правилника прописано је да Комисија за избор корисника 

између осталог разматра поднете пријаве; у случају уредно поднетих пријава врши проверу података 

изласком на терен по одлуци Комисије, о томе сачињава записник и утврђује чињенично стање на 

основу свих расположивих доказа прикупљених у поступку. 

Чланом 8. став 1. истог Правилника прописано је да Комисија за избор корисника ради у 

седницама. 

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

правилно, истинито и потпуно утврди све чињенице и околности које су од значаја за доношење 

правилне и законите одлуке. 

Чланом 12. став 2. истог Правилника прописано је да пријаву која не садржи формални 

недостатак или у погледу које је поступано у складу са чланом 11.став 5. овог Правилника, Комисија 
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sa u:6op KopucHHKa. Og,ryra fpa4crcor eefra je KoHarlHa.

flo pa:narpamy xa,r6e H ocrar'tltx crruca npe.qMera, Kao H orreHe cBr.lx ,r{oKa3a f1;a;rclco eehe rpa4a
t{aqxa Ha[a3a 4a je xa,rda HeocHoBaHa.

Kouncuja :a u:6op KopucHHKa cpe.qcraBa HaNrerbeHr.rx 3a peuaBar$e crarr6esux norDe6a coqajarrno
ylpox(eHHx JIHLIa. Kpo3 .qo,qeny notrrohu ilpu KylloBr.rHr4 HHlIHBlUyarlHHx crauceHux -ie:lr,HuUa H IoJarHe
noMofiu HaN,IeH,eHe :a ua6aercy LI Vrpal1rr,), rpafeeuHcxor lraTepuizL.la 3a c;'lposolcrurj Ntepa aKrHBHe
nunuy:uje y oKBHpy npoiercra ."He ocras.rajvfiu Hurcora Hga ce6e - aJlexBarHo craliosarbe H aKrHBHo
yKr'byr{uBaH,e ocer.rbHBltx lpy[rrBeHHx l]pyar]a y t{auxy, ie npaera,ruo llocrynHra iia;tn je nprnreuou
ogpe4a5a flpaeu,rHllxa yrBp.qxxa qurbeHrrue H orio,rHocrra xo.je cy oA:uava.ja 3a .IoFrotlterbe orxarr6esor
Peurerra.

HeocuoeaHu c)' HaBo.qH Na-l6e ga Korurcnja nn-je la-ua .jacue H louo-fbHe pa3Jrcle u roxa:e :6or
xojrax je npnjana og6zjeua, os6upou ta je ra:,racxoNr Ha repeH yrBpleuo a ll:ecuraieu o rpoueHn
'I'exHurrKlrx r.r KoHCTpyKTnBHHx KapaKTepucrrara crau6eue jeguuuue o.4r.oBopHor npojercraura O:rruqe
laHxouah. IHnroMHpaHh HHxelbep apryreKr)pe.5poj nHueHue 300C51208 nc'rnpfeHcr! olHocHo y HCroN,r

KoHcraroBao ra flperN,Ieruu cranr6euu o6jexar He HclyrbaBa ocHoB]re ycnoBe 3a ifi].rBCT.

tr4najyhra y BH,ny gaie o,xpe4r,t6ar'ra flpanu,rHurca il3pnquTo nponlrcaFro la u*;,14lLt)7r,a,,-rHa crarr6eua
jeAuHnqa roja je [peAN4er npujaee ua JaeH]4 ro3HB Mopa Ia Hcn]'BaBa ocr:ioBHe ]cJ{tBe 3a xHBor 11

craHoBabe. xoju y KoHKperHoM c,'r1'vaj1' HHCy Hcrr)'rbeHH, To je fpa4cxo eehe rpaga .{a.i[ia {}Ar]\,rtHro Kao v
AHCTT03HTHBy.

fIOyKA O |IPABHOM CPEIICTBY: Ono peuelr,e.je xouauHo r4 rrpc,rnB ruera uN.je Aorr),rx'reHa
xra-.I6a.

Mu,r.vu Togoponuh o6asecrr{o -ie u;raHoee I-pagcxor eeha ra je oli:ryre*ro rri} cBHN{ raLrKaMa

AHeBHor peta, na je,16. cegnuqy I-pagcxor eefra:axrvqNo y 9 qacoBa.

TPAACKO BEt.E
Epoj: 06-12412022-III

2. awygr 2022. roguue

3anrzcnprx ca 46. ce4ruzqe fpagcror
12912022-III oa 10. aBrycra 2A22.ro1ru:ee.
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