
Република Србија 
ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-217 /2022-III 
20. децембар 2022. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/1018 и 111/2021-др закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл.лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. децембра 2022. године, 
утврдило Је 

ПРЕДЛОГ 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГ ЛА СНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРО ГР АМ 

ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА "ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ" ЧАЧАК 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И 

ПЛАН РАДА "ГР АД СКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ" ЧА ЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине. 

Известилац на седници Скупштине Је Бранкица Јелић, директор "Градске 
стамбене агенције" Чачак. 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕ1\ 

Милун тµови
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На основу члана 54. став 1. тачка 44. Стат.ута града Чачка (,,Сл.лист града Чачка" 
бр. 6/2019) и члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Градске стал-tбене агенције (,,Сл.лист 
општине Чачак" бр. 9/2005, 13/2005 и 8/2006 и "Сл. лист града Чачка" бр. 5/2009 и 
24/2012), 

Скупштина града Чачка, на селници одржащ�ј ----------'донела је 

ОДЛУk."У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И 

ПЛАН РАДА "ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ" ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 
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ДАЈЕ СЕ сагласност на Годищњи програм пос.1овања и ГlЛан рада "Градске 
стамбене аrентщје" Чачак за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор "Градске 
стамбене агенције" Чачак, на сед11и1щ одржаној 9. децембра 2022. го,uине, број 2. 

ЈТ 

O:ву одлуку објавити у «СЈ1ужбсном Јrисту града Чачка». 

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 
Бр�: ______ _ 

Ј /РЕДСЕ,ЦНИК 
С кун, ,пинс града Чачка 

Игор Трифуновић 
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Република Србија 
Грал Чачак 
,,Градска стамбена а1·енција" 
Број:181/22 
09.децембар 2022. године
Чача к

Град Чачак 
-Скупштини Града Чачка-

Предмет: Годишњи програм пословаља и План рада "Градске стамбене 
агенци,јс" Чачю-: :Ја 2023. годину 

Поштовани, 

У прилогу достављамо Годишњи вроrрам пословања и 1 lлан рада "1 'радске 
стамбене агенције" Чачак за 2023. годину. ради разматрања и усвајања. 

С поштоваљем 

Директор 
"Гра}'(ске. агенције" Чачак 
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РепубЈшка Србија 
Гра!I, Чачак 
"Градска стамбена а1·енција" 
- Управни одбор- седница бр.2
09. децембар 2022. године
Чача к

Управни одбор "Градске стамбене а1·енпије", па седници одржаној дана 09. 
децембра 2022. �.·одине, донео је с.11едећу 

ОДЛУКУ 

УСВАЈА СЕ Годишњи Програм посЈювања и Лшш рада "Градске стамбене 
а1·е11цијс" Чачак за 2023. ,·одину. 

Текст Годишњег Програма пословања и П;1ана рада Градске стамбене 
агенције Чачак је одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део. 

Прс�_Ј_Ј_ик �правног одбора 
Б . . · ко КалосеровиЬ 



"'· 

На основу члана 29. став 1. алинеја 1. и 2. Статута "Градс1�е стамбене 
агенције" Чачак (,,Службени лист Оnштине Чачак" бр. 2/06 и 11/06), УнраRни одбор 
,,Градске стамбене агенције" Чачак, на седници одржаној дана 09.12.2022.го;щнс, 
Јtонео је 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА 
"ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ" ЧАЧАК 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

Чачак, децембар 2022. године 
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САДРЖАЈ: 

1 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
1. О оснивању "Градске стамбене агенције"
2. Нови концепт социјалног становања у Србији и улога "Градске стамбене

агенције" у реализаци_ји програма стамбене подршке
3. Послови "Градске (.'Тамбе11е агенције"
4. Струк�ура занослсних

11 УСЛО ПИ РАДА "ГР АД СКЕ СТ А МБ ЕНЕ АГЕНДИ.ЈЕ"

111 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Реализација пројекта "Не остав:ьајуfiи никога иза себе-адекватно решење
"-'Тамбених потреба за социјално угрожене категорије лица са територи_је
града Чачка".
Реадизација стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног нроrрама у
Ј>епубЈаици Србији
Импле:\1ентација новог Зю�она о становању и одржавању зграда и са тим у
вези процес регистрације стамбених за.једница и избор управника стамбених
:Јаједница
Пренос права коришћења станова у јавној својини са Центра за со1{ија.1ни
рад на Градску стамбену а ген ци_ју
Пројекат санације и уређења фасада у екстра, првој и. другој зони града
Чачка у 2023.години
Програм изrра;1ње станова за припаднике снага безбедности
Управљање и одржавање постојећих и новоизграђених стамбених јединица
чији је инвесппор Градска стамбена а1·енција
Даље активности на плану спровођења СИРП програма
Послови Градске ста,1бе11е агенције, 6е'Јани за правно следбеништво пад
својевремено уt'ашеним Фондом за финансирање солидарне стамбене
изr·радње Општине Чачак
Задаци који се тичу сарадње са домаћим и међународним невладиним
организацијама и државним сектором, на пдапу енергетске ефикасности у
зградарству и обновљивих извора енер1·ије
IV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА "ГРАДСКЕ
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ" ЧА ЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ
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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

1. О оснивању Градске ста.,ибеие агенције

"Градска стамбена агенција" - Чачак (у даљеЈ\.1 тексту: Агенција), основана је 
одлуком Скупштине општине Чачак (Службени лист Општине Чачак, број 9/05 и l 3/05), 
првобитно као "Општинска стамбена агенција", а потом 11реименована у "Градску 
стамбену аrенrщју". Рюлоr за промену имена је у усаrлаша13ању са Законом о 
територијалној ор1-ш1изацији РепубЈ1ике Србије (Службени r:1ас11ик Републике Србије, 
број 129/07) и Статутш1 града Чачка (Службени лист града Чачка, број 3/08). 

Агенција је основана и функционише према Закону о јавни�� агенцијама 
(Службени гласник Републике Србије, број 18/05). Стога је јединствени облик 
организовања на територији Републике Срб1,,�је, за разлику од већине других стамбених 
аrенцv1ја, које послују као јавна предузеhа. 

Послови и начин рада Агенције, регулисани су Одлуком о оснивању, Статутом 
Аrенпије и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији рал.них места. 

2. Нови концепт социјалног становаља )' Србији и улога Градске ста.ибене

агенције у реализаиији npoгpa.'fl.ta ста;wбене подршке

Нетржишно, нспrофитно становање је део стамбене политике једне државе, којим 
се на системски начин обезбеђују претноставке за решавање стамбених потреба свих 
домаћинстава која не могу да самостално на тржишту себи обезбеде адекватно ста\1бено 
решење. Не11рофитно стано13ање је, по данашњим схватањима, готово неизоставан 
елемент развоја градова, а националном стамбеном политиком директно се до11риноси и 
110литикш,-ш к�је подржавају равнт.1ерни ре!'Иона.:1ни развој. Са те стране, непрофитно 
становање никако се не посматра као трошак, већ као инвсстиr{ија, са дугорочним 
позити1311им ефектима, која, са једне стране, доприноси повећању привредних 
аюивности (ангажовање великог броја привредних грана и стварање нове вредности) и 
мобилности радне снаге, а са друге стране, С(Щијашюј кохезији и унапређиRању 
демографских структура. 

Законом о становању и одржавању зграда, опрелељев је законски оквир за 
деловање градских стамбених агенција, у правцу одрживог развоја непрофитног 
становања и начина обезбеђивања средстава за рювој пе11рофитног становања, као и 
друга питања од значаја за непрофитно становање. 

Непрофитно становаље (становање под непрофитню1 условима), у смислу ово, 
Закона, јесте становање о,r(говарајућег стандарда, које се обезбеђује уз подршку државе, 
у складу са стратегијом становања и програмюш за реализацију стратегије, 
домаћинствима која из социјалних, економских и ,i.tpyrиx разлога не могу да обезбеде 
стан по тржишним условима. 
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Ради обезбеђивања услоRа за одрживи развој непрофишог становања у 
Републици Србији, а у циљу реали:зације утврђене националне стамбене политике, којом 
ес одређују и мере за њено спровођење, доноси се Ншщонална <..-тратеrија непрофитног 
становања и Акциони план за њено спровођење. 

Јединица локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за разво.i 
нс11рофит11ог становања: 

1) доноси Локалну стамбену стратегију, у склацу са Националном
стратегијом непрофитног становања,

2) доноси, у складу са Локалном стамбеном стратегијом и Националном
стратегијом непрофитн01· станоuања, програме непрофитног становања,

3) планира буџетска стред1.,,ва за спроR()ђење Локалне стамбеr1е стратегије,

4) обе:збеђује развој не11рофитноr становања, нутсм одговарајуће :земљишне
политике и планирања и уређеља простора,

5) води регистар станова и

6) осиива самоста.1но, или заједно са другим заинтересованим јединица�1а
;rокалне самоуправе, непрофитну стамбену организацију (стамбену
агенцију), рали спровођења Локалне стамбене стратегије, реализације
програма непрофитног становања и управљања становю1а за непрофитно
становање датю1 нод заку11, као и ради обављања других активности од
јавног интереса у 06Ј1асти становања.

Закон о становању и одржавању зграда ближе описује улогу стамбене 
агенције у процесу активног учешћа општина и градова у области стан01·радње и 
предRиђа да стамбена а1·енција: 

1) прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике
локалне са,\1оуправе (снимања и анализе постојеhе1· стамбеног фонда и стамбених 
потреба и друго), 

2) упраuља пројектима изградње станона за непрофитно с1·ановање за издавање у
закуп на одре�ено време, без мо1·ућности откупа Ј,tли куповине, оџнос1ю без моrућности 
ститщња својине путем куповине, 

3) управ;ьа изгра,цњо\1 станова за продају под непрофитним условима и уговара
продају тих станова, 

4) израђује про1·раме за реализацију утврђене стамбене 11олитике ,1окалне
самоуправе, 
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5) врши управљање у вези са коришћењем станова за непрофитно становаље који
се издају под закуп (нап.1ата закупнине, отплата кредита лре\1.а Агенцији и дpy1-иrvr 
зајмодавцима, организовање послова одржавања станова и друго), 

6) обавља послове који се OJlHOce на избор станова :ш непрофитно становање,
уговарање закупа и куповине станова, наплате закуннине у сара,rнъи са институuија'v!а 
сопијалне заштите и органима локал11е самоуправе, 

7) развија нове про1·раr--.1е финансирања непрофитног становања и подстиче
партнерски однос између јавног и приватног сектора у области не11рофитно1· <.,-Таповаља, 

8) стара се да најмање 1 О % станова намењених за ненрофитно становање бул,е
изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од јавног интереса 
прописаних прописима који уређују област изградње и нланирања и 

9) обавља и друге поснове у области становања, ол: значаја за локалну са.,юуправу.

Локалне самоуправе које су организовале своје стамбене агеющје, у складу са 
новол:онетим Законом, отишне су корак испрец других и тиме стекле основни предуслов 
за про1раме финансирања непрофитно�· становања из оквира средстава које Внада 
Рспуб,-�ике Србије опредељује за наредни вериод. Градови који су учествова.:�и у 
донаторском програму УН Хабитат дали су активан допринос доношењу ново�· Закона о 
становању и одржавању .зграда, при чему је законодаваr\ пошао од 1 �римера добре праксе 
коју су учесници nporpa:11a остварили у претходном периоду. Истонремено, ови градови 
су препознати као примарни за прва из,цваја�ьа RJlaдc Репубникс Србије и ресорних 
�1инистарстава, у 11равцу нових средстава за улагања у станоградњу на локалном нивоу. 
Циљ је био постизање равномерног регионалног рювоја и обезбеђење приступачног 
становања за сва лица која на тржиu11у самостално не могу рспшти своје стамбене 
потребе. 

3. Послови Агенције �у:

рювој и унрављање стамбеним пројектима,

изра,1а програма организације и координације изградње, продаје и ку11овине
станова и пословног простора за потребе Гра11а Чачка,

координација свих учесника у одабиру корисника нспрофишог становања и
успостављање везе са крајњим корисници\.fа.

израда и имплементација Градске стамбене стратегије,

развој нових програма фииансирања непрофитног становања, јавно - приватно
партнерство, као и развој прогрю1а непрофитног становања,
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активно учешће у предлагању щюписа за извршавање закона и општих аката 
Града у сфери СТ'd.>1бене политике, 

вођење сRиденције о становима и пословном 11ростору на којима је корисник 
Агенција, 

вођење еRиденције корисника станоRа и посЈювноr простора на којима је 
корисник Агенција, каn прав11и с.:�е,дбеник Фонда за изграцњу станова 
солидарности Општине Чачак, 

развој пројеката о некретнинама, повезивање фи[Јансијских, техничких и 
физичких среl{става за реализаuију пројеката о некретнина'vlа, за каснију продају 
за стамбене и лруге зграде и 

истраживање тржишта и испити1щње јаш-юг мнеља. 

4. Структура запосле11их

У Градској стамбеној агенциЈи посао обав;ьа ,��:иректор и пет запослених

извршилаца. 

Постојеhа структура загюслених је на граници задовољавања потреба за 
обављањем минима:тог процеса рада. Упоредни подаци из осталих ю·енција, показују 
значајно већи број радно ангажованих ница (у просеку од 15 - 25), за обављање 
истоветног посла. 
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11 УСЛОВИ РАДА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ 

Ра11 "Градске стамбене агенције'"' Чачак ес реализује у згради Градске унраве 
Града Чачка, у улици Пиварска број 1. Наведени простор је од сч,ане Оснивача поверен 
на коритћење Лгентщји. 

Агенција у свом раду оствару_је пословну сарадњу са: 

Министарством грађе1шнарства, саобраћаја и инфраструктуре у Љшди Републике 
Србије, 

Комесаријатом за избеглице и миграције Репуб:1ике Србије; 

Развојно!\1 банком Савета Европе, 

Делегацијом Европске Уније у Рспубли1щ Србији, 

YI 1 Хабитатом. УНО ПС-ом 

Међународним институцијама, 

УправаЈ1.-rа, службал-щ јавним предузећима и јавни� установама Града Чачка, 

Градским и оттmтинским стамбеним агенцијама rш територији Републике Србије, 

Асоцијацијом стамбених агенција Репубни1<с Србије. 

Медијима, 

Невладин им организацијама. 
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111 ГОДИШЊИ ЛЛАН l'АДА 

Градска стамбена агенција свој l1лан и програм рада за 2023. годину креира и 
усваја на основу свој их оснивачких аката, дугорочних континуираних планова и са 
позИiщје стручног рада. 

План рада Градске ст·а,1бсне агенције садржи десет ком11оненти: 

1. Реализација пројекта "Не остављајући никога иза себе-адекватно решење
стамбених потреба за социјално угрожене категорије лица са територије гра,1а
Чачка".

2. Реализација стамбене изградње у оквиру Региона.�ног стамбеног про1 рама у
Републици Србији

3. Имплементаrщја новОI' Закона о становању и одржавању згра,rщ и са тим у вези
лронес регистрације стамбених заједница и избор унравника стамбених �аједница

4. Пренос права коришћења станова у јавној својини са Центра за со,щјални рад на
Градску стамбену агенцију

5. Пројекат санације и уређења фасаl(а у екстра, првој и л,ругој зони града Чачка у
2032.�·одини

6. 1 lрограм изградње станова за припаднике снага безбедности
7. Управљање и одржавање посто_јеhих и новоизграђених стамбених јел.ини ца чији је

инвеститор Градска ста11.{бена агенција
8. Даље активности на плану спровођења СИРl 1 про1·ра:-.fа
9. Послови l 'радске стамбене агенuије, ве1а11и за правно следбеништво над

својевремено угашеним Фондом за финансирање солидарне стамбене изградње
Општине Чачак

1 О. Задаци који се тичу сарадње са домаћим и међународним невладиним 
ор, ан изаци јама и Ј1ржавним сектором, на плану енергетске ефикасности у 
з1·радарству и обновљивих извора енергије 
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1. РЕАЛИЗАЦИ.ЈА ПРОЈЕКТА "НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА

СЕБЕ"-АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ
ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПАУ ЧАЧКУ".

Потписивањем уговора о донацији од 02.07.2021.rодине између Канце:�арије 
Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Грал.а Чачка, отпочела је 
имплементација пројекта за допринос повећаном социјалном ук.ъу•�иваљу жена и 
мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном 
искљученошћу, 01,ю1'ућавајући им да живе достојанствено и активно у друштву. 

Циљ пројекта је да се пружи подршка за активност која доприноси 11обољшању 
животних услова за најугроженије жене и 1ушкарце, левојке и дечаке на О,'\ржив и

одговоран начин изградњом више11оро11и•1нс згра11е, куповином ин:дивидуалних 
стамбених јединиuа и реконструющјом нриватних кућа са пратећим активним 
мерама социјалне инк.1узије у Граду Чачку. 

Категорије сопијал»о угрожених лица којима ће се реализацијом овог нројекта 
помоћи су жене жртве породичног насиља, млади којиr-,-1а престаје смештај у 
хранитељској породиrщ или установи социјалне заштите, Роми, као и домиuијIНО 
социјално у1·рожено становништво. На онај начин збринуће се укупно 44 лица из горе 
поменутих категорија. 

Град Чачак је као апликант у својству грантисте, JlOK су партнери i-1a пројекту 
"Градска стамбена агенција" Чачак, Центаr за социјални рад Чачак, Установа за 
пружање сопијалних услуга Зрачак Чачак и Иниuијатива за развој и сарадњу Београд. 
У категорији 19 1-радова и општина који су анлипирали за средl-,Ва код УНОПС-а, 
пројекат Града Чачка је оцењен као најбољи. 

Вредност пројекта је 1.314.322,60 америчких долара, оц којих донатор у•1стсвујс са 
1.097 .000,00 америчких до:�ара, док Град Чачак суфинансира са износом O.il

217.322,60 амерочких долара. Средства донатора су из фондова Европске Уније, а 
програмом односно пројектом координира УЈ !ОПС. 

У оквиру пројекта, донатор је одобрио додатна средства у и:зносу од око 35 
11роцената вредности основног уговора (без додатног учешhа] 'рада) у сврху про11ужстка 
уговора на наредних 9 месеци. 

Кроз додатни период реализације, биће отворена два jaRiia позива за доделу 
помоћи у вилу стамбених решеља и мера активне инклузије. 

У оквиру прво,· јавног позиRа корисници ће моћи аплицирати за 110моћ у виду 
куповине ин,'\ивидуалних стамбених јединица и Јюдатну помоћ 1<ро3 набавку и уградњу 
грађевинског материјала за 11оправку или адаптацију препметне стамбене јединиuе. 
У оквиру овог јавиш позива биће доде;ьено 5 стамбених јединица, од чега 2 .за лородице 
чији су чланови жепе жртве породичног насиља, 2 за породице чији су чланови Ро.1,,1и, и 
једна за породицу која припада било којој од ове две ,,рупе, а која оствари виши број 
бодова. 
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У оквиру друго�· јавног позива корисници ће моћи анлицирати за помоћ која се 
односи на побољшање услова становања породично�· стана или куhе у 11риватном 
власништву, доделом и уградњом пакета грађевинског материјала за санацију, 
адаптацију или реконструкцију стана, односно породичне куће и пружање подршке кроз 
спровођење мера акrивне инк.1узије. Ова врста нодршке побољшшьу услова становања 
биhе додељена за укупно 6 породица, од чега 2 породит\е које меlЈу својим ч,1а11овима 
имају жене жртве породичног наси,ъа, 3 породице чији су чланови особе са 
инвалидитетом и породина која међу својим члановима има лица ромске 
11ацио11алности. 

Сви корисници који буду изабрани за доџелу стамбених решења биhе укључени и 
у мере активне инклузије које обухватају мере повећања запошљивости 
(преквалификације, обуке за покретање бизниса, и друго), мере запошљавања (грантови 
за покретаље бизниса, запошљавање код послотtавца), опремање породичног 
11омаћинства намештајем и техником, психо-социјш1ну подршку и пружан,е социјш1них 
услуга и пра.оне помоћи. 

Текстови јавних позива биће доступни на веб сајту Града Чачка и пројектних 
партнера, као и на оrласним таблама. Обрасци за пријаву преузимаћс се путем веб сајта 
Града као и у просторијама партнера на пројекту. 

Пројекат спроводи Град Чачак у партнерству са Градском стамбеном агенцијом 
Чачак, Центром за социјални рад Чачак, Установом за пружање услуга социјалне 
заштите Зрачак Чачак и удружењем t"рађана ИДЦ. Ilројекат је део програма "Но!(ршка 
Европске уније сотщјалном станоRању и активној инкЈLузији". 

Основне информације о пројекrу-табеларни приказ: 

Носилац пројекта Град Чачак 

\,Градска стамбена 
Партнери агенција" Чачак 
на пројекту 

Центар за социјални рад 
Центар за пружање социјалних услуга Зрачак Чачак 
Иницијатива за развој и сарад�!::'!.Жl 

--·
· 

- - ---------- ·------ -- -

Трајање пројекта -16 месеци (јул, 2021 - октобар 2022)-основни уговор 

-додатних 9 мес�до 3 �а 2023.�-одине)-анаекс уговора _______ 
-ТI:онаrщја (основни уговор): 1.097.000,00 USD

Буџет пројекта 1.314.322,60 USD -Понациiа (анекс yroвop.:i):344.264,31 USD
(основни уговор) 

допринос Града: 217.233,60 lJSD1.658.586,91 USD 
vкупно) 

' 
Евопска унија nyre,1 Гf P.Q?JJ.ff...}!Jd"Л.QQIJ.IНH?._Џ.Y...f:Qццj_g_i!.!IO/}! .... <:лт_(IJ_1yfШ:Ш: .. џJJl(JJ'!J:Л!.JJQf. 

Дона;1·ор ИfШ.!.!ЈШ!Ш који имплементира УНОПС (Канцеларија Уједињених нација за

пројеI<тне услуге). 
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Циљеви пројекта 

Циљне rрупе 

Очекивани 
резулта1'и 

пшти циљ пројекта је ла допринесе социјалној инклузији жена и мушкараца, 
п:евојчиuа и лечака у граду Чачку, који се суочавцју са сиромаппво\-1 и социјалном 
искљученошћу, стварањем пристојних животних ус.1ова и омогућавањем 
њиховог активног чешћа ' ,.ц штв . 

) м:1ади који изла.1е из хранитс.ъскоr и сродничког стара�ьа; 6) жене жртве 
породичног насиља; ц) ро\.1ске породице г) особе са инвалидитетом; е) лок'1Лне 
оrщ ално т ожене по одице 
1: 44 1 юродице (приближно 140 1юјсл:инаца) добиће адекватна стамбена 
ешења;Р2: изграђена I вишспородична зграда са 12 станова; купљено 14 

индивидуалних ста."16ених јединица (нриоритет сеоска домаћинства); 
бновљено 18 постојећих 

стамбених јединица у власништву породица које живе у неадекватним условима; 
3: 44 породице (најмање 88 појединаца) подржане \1срама активне инклузије 

којеобухнатају: 
-соuијалне услуге
-правна помоћ
економско оснаживање (обуке, преквалификације, л:оква.1ификације, покретање

сопственог бюниса, запошљавање код познатог послодавца, 110:-.юћ при тра.жељу
посла, покретање пољопривредне нроизводње и едукација у облаеги
нољопривреде)
опремање домаћинства ш:1мештајсм и белом техником

Р4: рювијена 1 нова соција;ша ус:�уга (психолощко саветовалиште у окnиру
рачка); 

>s: Во.,онтерска мрежа успостављена у оквиру Зрачка;
'6: Промовисана толеранција и разумевање у заједници;
7: Акција п омовисана п те�1 меди·а дога а·а и п  омотивних мате ијала
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2. РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНF. ИЗГРАДЊЕ У ОКВИРУ l)ЕГИОНАЛНОГ

СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Република Србија са Банком за разној Савета Европе дана 7. марта 2019. голине 
закључила Споразум о донацији у вези са Реrио11а.1ним Програмом ста."1беног 
збрињавања - Потпројекат 9 у оквиру стамбен<11' збри11,авања у Ре11ублици. Србији, са 
Анексом Споразума о донацији у вези са Регионалним Програмом ста�беноr 
збрињавања- Потпројекат 9 од 21. јула 2019. године. 

Грал Чачак и Комесаријат за избеглине и миграције РС закључили су Меморандум о 
сарадњи на реализацији Реrиопа.1ноr стамбеног програма - Стамбени програм у 
Републици Србији llотпројекат 9, заведен у Граду нод бројем 020-26/2020-П, дана 11. 
марта 2020. године, у Комесаријату под бројем 9-9/444, дана 6. марта 2020. rо.uине; 

Уговором о реализацији стамбене из1·радње у оквиру Компоненкте Цl поднројекта -
Реrиона.нноr cтaV16e11or програма - Стамбени програм у Републици Србији, зак.ъученим 
између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Јединице за 
управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и Града Чачка, регулисана су 
права и обанезе уговорних стrана у поступку реализације изградње стамбено�· објекта са 
25 стамбених јединица, на територији Града Чачка, намењених решавању стамбених 
потреба избеглица. 

Стамбени објекат који је предмет уговора намењен је обезбеђењу трајних 
стамбених решења за најугроженије избеглице из категорије утврђених Регионалним 
стамбеним програмом, а чији избор се реализује у оквиру снровођења Потпројекта 9. 

У складу са Регионалним стамбеним програмом у Републици Србији корисници 
су юбсглице које су, услед догађаја из периода од 1991. год�:-�не до 1995. rоЈ(ине, стек"1и 
статус избеглице у Репуб.:�ици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања 
стамбене потребе, без трајног решеља у земљи порекла или Републици Србији, кој0 живе 
у колектинним !lентрима или неком другом виду колективн01· смещтаја� фор\-fа..-шог и"1и 
неформално�' или у приватном смештају, као и бивши носиоци станарског права, а према 
критеријумима у1·рожености утврђеним од стране YHXI �Р-а. 

Поступак избора корисника помоhи за решавање стамбених потреба избеглица 
доделом стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине нршиће 
Комисија за избор корисника, а у чијем раду уче<.,,вују прел:ставниuи Града, повереник за 
избегли1lе и :-.1и1·р,щије и прел.ставник Комесаријата. 

У складу са важеhим законским прописима, инвеститор и власник стамбеног 
објекта биће Град. 

Употребна и друге дозволе гласиће на Грал:. 
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Грал ће, по стипању права својине на стамбеним јединиuама изграђеним у ок13иру 
Комноненте Ц 1 Програма 9 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, са 
изабраним корисницима, у сладу са чланом 19. Закона о избегли1\ама (,,Службени 
гласник РС-', број 30/1 О) и Споразумом о донаuији за Потпројекат 9, закључити уговор о 
закупу непокретности на одређено време, не краће од 6 (шест) месе1щ. 

По истеку уго13орног рока закупа, l 'рад и изабрани корисник могу продужити 
уговор о закупу непокретности и.1и закључити у г ·овор о купопродаји не1 юкретrюсти, у 
складу са одрелбаVЈа члана 19. Закона о избеглицама и С11оразума о донаuији за 
Потпројекат 9. 

Приликом закључења уговора о купопродаји одређује ес начин исплате 
купопро;щјне !{ене, који може бити једнократно (иснлата у целости) или у месечню1 
ратама, без камате (најдуже л.о 25 го).Ј.ина) и то у Ј(Инарима. 

Финансијска средства за реализацију изградње 25 стамбених јединиuа из члана 1. 
овог уговора обезбеђују ес кроз донаторска средства Фонда Регионалног стамбеног 
програма, пrеко Ьанке за развој Савета Европе. 

Обаве3е Граnа по закљученом Уговору су: 
- Да обезбеди комунално опремљено !'рађевинско земљиште у јавној својини Града за

изградњу стамбеног објекта и регу;rише дон ри носе за уређивање истог;
- Да обезбеди и финансира све потребне сагласности и услове, и то од Телекома,

f3атрогас11е службе и полиције, Јавних скл()ништа, IЗојске и друге nотребне
сагласности и до3воле надлежних органа и организација;

- Да о свом трошку, уради сву нео11ходну пројектно-техничку доку;-.1ентацију за
извођење радова и прибављање свих сагласности и лозвола пре почетка извођења
радова, током трајања радова и након завршетка радова, а све у складу са важећим
законима и провисима Републике Србије;

- Да пројекат за извођење радова (ПЗ11) достави· у електронској форми и у 3 (три)
штампана примерка спакована на А4 формат ЈУП-у;

- Л:а поступи по коментарима JYll-a наком извршене контроле усаглашености
пројектно-техничке и тендерске документације са Обимом услуге који се користи у
Регионалном програму стамбеног збрињавања у Републици Србији;

- Да о сном трошку, припреми тендерску доку�1ентацију и спроведе постунке јавних
набавки за извођење радова ва изградњи инфраструктуре, спољљих нрикључака,
уређења терена и изградње саобраћајница и паркинг простора.

- Да учествује у поступку јавне набавке радова и услуга, преко лица које одреди у
Комисији за јавне набавке;

- Да именује координатора за реализацију Yronopa;
- Да о свом трошку одмах по потписинању у1·овора са из1.юђачем, благовремено нре

почетка изградње стамбеног објекта, обезбеди на парцели све градилинше
прикључке (градилишни прикључак за струју и rради.1иш11и прикључак за воду).
Обезбеђивање градилинших прикључака подразумева и финансирање свих
неопхо).Ј.них радова за довођење rрадили111них прикључака на 11арцеЈ1у. Град је у
обавези да обавести ЈУГI писаним путем да су rрапи.1иштш прик.ъу�тни обезбеђени;
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- Да о свом трошку, у складу са динамиком изградње стамбеног објекта обезбсл:и
неопходну инфра<.,-труктуру и прик.ъучсње ста\.1бсноr објекта на електро-мрежу,
водовод, канализацију и друго, а све у складу са техничком ,тщкументацијом и
пројектима инфраструктуре (да обезбеди и сноси трошкове изво!Јења свих
приводних инсталација до самог објекта и трошкове израде неопходне техничке
документације за прикључење). Грм јс у обавези да најкасније 20 тtана носле
завршетка радова на објекту, објекат прикљу•ш на спољну инфраструктуру и изврши
радове на спољном уређењу и прикључним саобраћај11ицама;

- Да о сsом трошку изврши припремне радове на грађевинској парцели (обележавање,
11риnрема терена, уклањање постојећих објеката, остатака објеката, дрвеће, растиње
и измести постојеће под:земне инсталације и сл.), ако јс нотребно и то све одмах по
потписивању овог У1.·овора;

- Да о свом трошку обезбеди Елаборат геодетских радова за изведени објекат и
посебне ,uелове објекта и Елаборат геодетских радова за подземне инста.1ације;

- Да благовремено обезбеди на своје имс све потребне пријаве, потврде и дозволе
нап.1ежних органа, 110требне за изrрадњу стамбеног објекта у складу са важећим
Законом о планирању и изградњи и да сноси све трошкове у вези са наведеним;

- Да обезбеди Комисију за примопреЈ�ају објекта инвеститору после изведених радова;
- Да обезбеди оДl'оварајуће рачуноводствене уносе у вези са овом инвестицијом;
- Да по завршетку изградње објекта и извршеним одговарајућим рачуноводственим

радњама у вези са овом инвестицијом достави Комесаријату одговарајуће исправе
којим се утврђује висина контрибуције (цена земљишта и др.);

- Да достави копију употребне ;щзво11е Ко.v,есаријату и ЈУП-у;
- Да обезбеди одржа13ање стамбеног објекта у сладу са важећим пропис-и�а од

тренутка издаuања употребне дозволе;
- Да укњижи изграђени објекат и посебне де;юве објекта у нанлежном катастру

непокретности;
- Ла осигура да се средства која су прикупљена од закупа и куповине стамбених

једини,щ воде на посебном рачуну буџета Града и буџу кори111ћена за даље
решаRа�-ье стамбених потреба избег.1ица;

- Да подносиоцима пријава на Јавни позив за избор корисника пеужи правну помоћ у
прикупљању потребне доку:чентације неопходне за пријаву 11а ја�ши позив;

- Да током реализације Компоненте Цl Потпројекта 9 сарађује са другим уговорним
странама, размењује релевантне информације и предузима све радње у пиљу
б.:-1аговремсне реализације Компоненте Цl Потлројекта 9 и оsог уговора.

Обавезе .Једини1�е за управљање нројектом (.ТУП) 110 закљученом уговору су: 
- Да ю обезбеђених средстава Регионалног стамбеног програма финансира извођење

радова 11а из1·радњи стамбеног објекта из уговора, а у оквиру Ко�шоненте Ц 1
Подпројекта 9;
Да изврши контролу усаглашености пројектно-техничке и тенл.ерске документације
са обимом усЈ1уге који је користи у Регионалном нроrраму стамбеног збрињавања у
Републи1tи Србији, пре спровођења поступака јавних набавки, без додатних
трошкова l 'рада;
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- Да спроведе поступак јавних наба0ки и закључи уговоре о пружању услуга
(руководи.1ац изградље, технички преглед, издавање енергетског пасоша и др.) и
извођења радова на изгралњи објекта са изабраним понуђачима;

- Да се стара да се спровођење горе навслених уговора врши у прсл.виђсним роковима.
као и да врши финансијско управљање и плаћања према закљученим уrовориi\ш у
висини обезбеђених донаторских средстава;

- Да врши наративно и финансијско изве,uЈавање како је предвиђено интерним
процедурама;

- Да обезбеди Комисију за технички преглсл стамбеног објекта како је предвиђено
Законом о планираљу и изградњи, у и�е и за рачун Града;

- Да достави извештај о коначној вредности изведених радова Граду и Ко.\1ссаријату;
- Да током реализације уговора сарађује са другим уговорниvr страна\1а, размењује све

релевантне информације и предузима све друге рал.ље у циљу њиховог
благовременог спровођења;

- Да благовремено извршава све друге обавезе и активности у ск.1ал.у са
приручницима за имш1ементацију Регионалног стамбеног програма, Оквирним
споразумом, Споразумом о донацији за Подпројекат 9.

Обавезе Комесарија'1• :щ избеглице и миграције РС по закљученом уговору су: 
- Да учествује у праћењу реализације изградње;

Да обједињује елементе неопходне за извештавање Банке за развој Савета Европе;
Л:а учествује у поступку избора корисника 11омоћи;
Да еuидентира изабране кориснике у одщварајућим регистрима и евидсю \И јама;
Да током реализације овог у1·овора сарађује са другим уговорним стра11ама,
размењује све релевантне инфор;-.1аuијс и лредузима све друге радње у 1щ.ъу
њиховог блаrовре-.1сног спровођења;
Л:а благовремено извршава све друге обавезе и активности у складу са
приручницима за им11лементацију Регионалног стамбеног програма, Оквирним
с11ора:зумом, Сноразумом о донацији за Потпројекат 9.

Град Чачак јс Одлуко::-.1 о обезбеђењу предуслова за реализацију Меморан11ума о 

сарал.њи на реализацији рсгио11ално1· стаменог нроrрама - стамбени 11рограм у 

Републици Србији (број одлуке:06-39/2020-[, од 2 l. и 22. \1аја 2020. године) определио 

катастарску парце"1у у површини о,ц 0.28.05 ха и овластио "Градску стамб11еу ш·енцију" 

Чачак да у име и за рачун града Чачка обезбеди и cripoвc,тie све потребне радље ради 

привођења намени локације из олнуке и то: 

-идејно решење за отребу добијања ,1окацијских услова који се ес у еле"-'ТЈЮнском облику

доставља Инвеститору, пројекат за грађе.винску дозволу које се у електронском облику

доставља Инвеститору, пројекат за извођеље који се у електронском облику яостављња

Инвеститору. да по обезбеђењу планских докумената прибави потребне ;юканијскс

дозволе и осталу планску яокументаuију у с1<-1аЈ()1 са динамиком која буде договорена по

Уговору о реализацији Стамбеног програма, да спроведе све потребне поступке у ск..,аду

са Меморандумом и Уговором о реализацији Стамбеног програi\•Ш за послове који нису

започети.
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3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВОГ ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И

ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СА ТИМ У ВRЗИ ПРОЦF:С РЕГИСТРАЦИЈЕ

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ИЗБОР УПРАВНИКА СТАМБЕНИХ

ЗА.ЈЕДНИЦА

22.деш:мбра 2016.године, у Народној Скупruтини Ре11ублике Србије изг.1асан је
ноRИ Закон о становању и одржавању зграда, чији је предпагач би;�о ресорно 
Министарство за 1·рађевинарство, саобраћај и инфраструктуру. Изгласавању наведеног 
законског решења јс претходила обимна јавна расправа, а једна од таквих сесија је 
одржана и у нашем граду, у просторијама Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању, којом приликом су Нацрт новог Закона промовисали 
помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Јованка Атанащ<0Rић, 
као и шеф Одсека за становање у наведеном Министарству, Свстлаr�а Ристић. l 'раТ(ска 
стамбена агенција је изашла пpell Оснивача са предлогом ла нам се поRерс пос.1ови и 
рални задани који се тичу одржавања јавног стамбено�· фонл:а у граду Чачку и :-.шшљења 
смо да наведено усвајање нових законских решења представља. правни и 
институ1(ионални оквир за реализацију овакRих намера. 

Најважније поглавље у оквиру новог Закона о становању и одржавању зграда, са 
становишта градских, односно општинских стамбених агенција, свакако се односи на 
пр01·раме стамбене подршке. Претходни Закон о соција.rrном становању је донет у 
Народној Скупштини Републике Србије током 2009.�·одине, а оно што се тим Законом 
дефиниса..10 као социјанно становање, законодаRац сада препознаје као стамбену 
подршку. 

Новим законским решењима, предвиђено је да Народна Скутптина Ренублике 
Србије у нарел:но:-.1 периоду утврђује Националну стамбену политику, при чему ће 
програме стамбене нодршке усвајати надлежно Министарство, ресорно задужено за 
област 1·рађсви11арства. Скунштине јединица локалних самоуправа ће бити залужене за 
доношење стратегија и акпионих планова. 

Обзиром да је новим Законом о становању и одржавању зграла пре;щиђено 
укидање Републичке агенције за становање, као кровне организације свих градских, 
оююсно општинских стамбених агсн1щја у Републици Србији, из разло1Ћ неиспуњених 
очекивања, сада се уместо тога, од стране државе, пре.u,виђа формирање тзв. буџетско�· 
фон.иа, док ће се на нююу јединица локалних самоуправа конституисати наменски 
финансијски и имовински фтщ. Реализацију нове стамбене поЈiитике ћс у наре;щом 
периоду усмеравати Стамбени савет, а на нивоу локалних самоуправа ће убулуће 
функционисати непрофитне стамбене организације, кроз форму онштинских и градских 
стамбених агенција. 

Уместо досал:ашње Асоцијације стамбених агенција Републике Србије, 
организације која је окупљала у свом саставу општинске и градске стамбене агенције, 
биhе основана Комора ненрофитних с,а.\.1бених организација. HoRe форме социјанног 
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е,-тановања су новим законским решењима препознате као постојеће станоRаље у закуп, 
становање у личној својини (некадашња непрофитна нродаја) и нужни смештај (за 
потребе бескућника). У наредном 11ериоду ће се. засигурно, ;1..о�·одити изузетно важне и 
значајне статусне и промене у начину финансирања стамбених агсн1щја. Такође, Rажно 
је и питаље фиЈ-iансирања зарада и трошкова пословања у будућности. До са,rщ су 
стамбене а�·енције биле уи1авном индиректни буџетски корисници, али се од О 1. јануара 
2018.године такав статус не може задржати, сагласно новим законским решењима. 
Законом о јавној својини, Оснивач може пренети стамбеl!И\1 агенuијама на коришћење 
одређене објекте. 

Представнику Градске стамбене агенције, лока.ilна самоуправа је решењем 
поверила извршаRаље послова и радних задатака у својству Регистратора стамбених 
заједнина за Град Чачак. Поступак реrистраrщје јс започео 12. јула 2017. �·одине и 
перманентан је до данас. Комунална инснекција је започела са поступком инснекuијског 
надзора над применом поменутих законских решења и у свим стамбеним заједницама 
које су пропустиле рокове за регистрапију и избор управника биће уRе11енс привремене 
мере, уз увођење принудне управе, сагнасно Закону. 

Опнпине и 1-радови И:\1ају обавезу да у наредном периол,у изврше пописивање 
свих скупштина стамбених з�једница, а обједињене податке прослеђују Рспуб;шчком 
,·еодетском заводу. Регистар стамбених заједнипа ће бити устројен на бази електронске 
јавне базе нодатака. Када је реч о обавезни� органи�а ста:\1бених заједница. под 11,има се 
ПОЈlразумевају Ску1r1rrтина стамбене :щјсднице и У11равник. Законо;щвац предвиђа да 
уколико се власници посебних ,целова з1·раде Ј\IеlЈусобно 11е договоре у вези тога ко ћс 
бити упраRник зграде, имају могућност да изаберу професионалног управника, са с11иска 
који на својим интернет страницама објаRљује Привредна комора Републике Србије. Ако 
се, пак, станари не договоре ни око такво,· решења, у том случају ће јединипа локалне 
самоуправе имати обавезу увођеља принудне управе у таквим стамбеним заједни,щма, 
што ће, другим речю.щ 'Значити да на одређено време постави принудног ynpaRl-iИJ<a 
стамбене :шједнице. Професионални управници стамбених зэ,једниuа, иначе, пре 
лиценцирања морају да прођу кроз период обавезне обуке и едукапије, како би након 
то1-а прибавили лиценцу за обављање наведених нослова. Циљ )lОношења оваквих мера 
је обезбеђивање минимума одржавања у свакој стамбеној заједници, у првом реду, у 
интересу безбедности самих грађана. Градска ста.\1бсна агенtщја у свим до сада 
11обројани:м активностима, које се тичу увођења законских новина, са пра�ю-.1 очекује л:а 
јој Оснивач и у наредном нериолу 11овери значајну улогу, како би се Закон о становању и 
одржаЕању зграда у потпуности имплементирао и био доснедно спровођен. 

Градска стамбена агенција, на наведеном плану, пружа и одговара_јуће услуге 
Граду Чачку, које се, npe свега, огледају у: консултанијама за потребе регистрација 
стамбених заједница; обради прис11елих пријава за регистрацију стамбених заједница, 
увођењу у регистар стамбених з�једница, Ј{ОЈ-юшсњу решења о одбијању некомплетних 
нријава за регистрацију, доношењу закључака за допуну нско�нлетних нријаЕа, провери 
поседоваља лиценци и стручних квалификација са пратећом докумею·ацијом Привредне 
коморе Србије, као и провери уговора закључених између одабраних професионалних 
управника и стамбених заједница на територији rpai1a Чачка; доношењу решеља о 
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увођењу привремених мера зградама на територији града Чачка које су пропустиле 
законом предвиђене рокове за регистрацију ста.\'1бених заједнина и именовању 
принудних управника из Регистра професионашшх управника. У 2022. години, Градска 
стамбена ю·енција је обрадила укупно 1266 пред,1ета и ре1·истровала 655 стамбених 
заједница и донела 34 решења о принудној управи. Процес регистрације је 
перманентан и подразмева сваколневне промене на плану пререгистрације ностојећих 
стамбених заједница у 11елу разрешења старих и именовања нових управника, као и 
процедуру у посту1111има принудне управе. 
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4. ЛРЕНОС ПРАВА КОРИШЋЕЊА СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ СА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ГРАДСКУ СТАМБЕНУ АГЕНЦИЈУ

Центар за социјални рад града Чачка је носилац права коришћења 40 станова у 
јавној својини. Од укупног броја станова, 20 се налази на локацији "Микро насеље" у 
улици Браће Гудурић у Атеници:, 8 у улици Данице Марковић, 7 у улици Приштинској, 2 
у улици Оби.1ићевој, 2 у улици Стоје Тошић и I у Булевару !Зука Караџића. 

За станове на ;юкаuији "Микронасеље" издата јс грађевинска дозвола 21. 
децембра 2007. године и употребна дозвола 22. августа 2008. године, од стране тщ.1,ашње 
Општинске управе за урбанизам, изградњу, стамбене и комуналне послове Општине 
Чачак. За станове на осталим локацијама, Центру за социјални рад �·рада Чачка није 
пренета документација за утврђивање власништва, већ само право коришћења. Пренос 
имовине Фонда соци_јалне затптитс и СИЗ-а становања Општине Чач�ш на I {снтар за 
социјални рад гра1tа Чачка регулисан је чланом 122. Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигур110сти. 

Наведене станове, Центар за социјални рад града Чачка користи у потпуности у 
СК,1аду са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из над.,ежности града 
Чачка, Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 
надлежности града Чачка и Прави:шиком о решавању стамбених потреба социјашю 
угрожених лица. Станови се дају у закуп корисницима новчане социјалне помоћи, који 
немају решено стамбено питање, са изузетком једног <,-тана, који се користи 3а становање 
уз подршку младих који по престанку смештаја у установи социјалне заштите или 
храните.ъској породици не .могу да се врате у биолошку породиr\у, нити да започну 
самосталан живот. 

Имајући у виду законску регулативу која уређује област јавне својине, социјалне 
заштите и становања, уочљиво је да нема основа да Центар за социјални рад града Чачка 
и да.�ъе буде носилац права коришћења на наведсни,\,1 становима. Управљање и 
одржавање станова, као и наюор у вези са коришћењем и одржавањем станова који ес 
издају под непрофитни закуn, не свадају у делокруг послова из наллежности Центра за 
соuијаЈ1ни рад грма Чачка. 

Закон о јавној свој ини, између осталог, прописује да "државни органи и 
организације, орЈ-ани и организаuијс аутономне покрајине и јединице .1юкал11е 
самоуправе, користе непокретне и покретне ствари у јавној својини које су намењене 
извршавању њихових надлежности". 

Закон о сотщјалној заrптити прописује ;1а се "имовина намењена социјалној 
заштити може користити искључиво -за обезбеђење услуга социјалне заштите". У 
одредбама о финансираљу социјалне заштите и·3 буџета локалне самоунраве, наводе се 
услуге 1юл,ршке за самосталан живот и услу1Ћ становања уз полршку особа са 
инва,-1идитето:\1. 
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Центар за социјални рад града Чачка користи са\10 један стан са правни\-! осноRом 
станоRања уз по,r(ршку за мнадс који изла.1е из система соција.1не зашгите, а не .,.югу да се 
врате у биолощку породицу, нити да започну са11,юсталан живот. 

Закон о становању и одржавању зграда, прописује да ''нрибављање, уврављање и 
давање у закуп станова намењених за стамбену подршку, у11рављање и организовање 
из1·радње станова са могућношћу стипања своји11е путем куповине 110 непрофитним 
уеЈ1овима, као и снровођење програма стамбене 1юдршке, могу обављати непрофитне 
стамбене ор1·анизаuије". 

Такође, прописано јс да ''непрофитне стамбене организапије могу бити јавне 
агенције које оснивају јединице локалне самоуправе, стамбене задруге осноRане и 
организоване у складу са законом и друга правна лиuа". Обавеза ниценцирања за рад 
непрофитних стамбених организација и упис у одговарајући ре1·истар, јасно указује да се 
овим ттос.тювима не може бавити Центар за социјални рад �рада Ча•rка. 

Низ проблема које Центар за социјални рад града Чачка има у вези са становима 
које користи (прокишњавање и влага у 11Микро насељу'\ ду1·овања закупаца за услу1"е 
јавних комуна.лних предузећа и електричну енергију, суџски спорови који су покренути 
против заку11аца станова и Центра за социјални ра,ц града Чачка, као солидарног 
цужника, недовршен поступак уписа у јавну својину за 20 станова, све већи број захтева 
за1<уrтаца станова у пог:1еду инвестиционог и текућег одржавања и унапређења ус.,ова 
становања), а са којима су упознате надлежне управе, али и ресорни представници. 
руково!(ства Града, произила:�е великим делом из -чињенице да становање, одржанањс 
зграда и решавање стамбених потреба социјално угрожених лица, на начин како се то 
сада спроводи, нису послови из изворне надлежности Центра за соuија:ши рад града 
Чачка. 

Иа.ко би спровођење програма стамбене подршке трсба.:ю да буде у надлежности 
Гралске стамбене агенције, сматрамо да Центар за социјални рад града Чачка мора бити 
укључен у признаваље права на ол:ређене видове стамбене подртuке, а пре све1-а на 
стамбено збрињавање које је л.ефинисано чланом 103. Закона о становању и одржавању 
зграда. 

До уск;1ађивања аката у сонијалној запЈтити из надлежности локалне самоуправе 
са законом, Центар за социјални рад града Чачка ћс утврђивати право на решавање 
стамбених потреба и санираље и 1юбољшање услова становања социјално угрожених 
ница на начин како то и сада ради. 

Сходно горе навеџеном, став је и Оснивача да ес 39 станова на којима Центар за 
социјални рад града Чачка юш право коришћења (са изузетком стана у улици Стоје 
Тошић, који се користи за становање уз подршку као услу1·у социјалне заштите), пренесе 
на управљање и о;�ржаRањс Градској стамбеној агенцији, односно да ес ювртпи пренос 
права коришћења 11авел:ених станова са Центра за социјални рад града Чачка на l'радску 
стамбену аге1щију. 
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Са ТИ'v! у вези, треба додати и податак }ta су представници Центра за социјаяпи 
рад града Чачка, Градске стамбене агенције и стручно лице из обш1сти грађевинске 
струке, обишли највећи број поменутих стамбених јединипа, у циљу сачињавања 
предмера и нредрачуна радова које је неопходно извести са позиција текуће1· и 
инвестицион01 одржавања, како би трошкови по овом основу били опредељени 
буџетском пројекцијом Града Чачка за наредни период. У циљу провођења санације 
уочених недостатака, Градска стамбена агенција Чачак сачинила је предмср и предрачун 
радова и извршила санацију дела оruтећења 11а стамбеним јединицама. 

У наредном периоду п.;1а11иран је и пренос права коришћења станова .Јавног 
предузећа Градац и Града Чачка, преко Градске управе за урбанизам, на Градску 
стамбену агенцију, а 11ослови и радни задаци које ће Агснци_ја са тим у вези 
обављати су: покретање поступка исељавања; изласпи на терен приликом примопредаје 
станова; надзор над извођење�1 и прије\1ом радова, како у стану, тако и на објекту; 
и.зласци на терен приликом рекламације на изuедене радове (во;ювоЈl и канализација, 
противпожарна защтита, електро рал.ови, дератизација, де:зинфекција, дезинсекција, 
грађевински радови, одржавање хигијене у објектима и )1.руго). 
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5. ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ФАСАДА У ЕКСТРА, ПРВОЈ И
ДРУГОЈ ЗОНИГI>АДА ЧАЧКА У2023. ГОДИНИ

Пројектом санације и уређења фасада у екстра, првој и Ј{ругој зони града Чачка у 
2023. години, одређује ес поступак уређеља фасада стамбених, 110слов11их и стамбено -
пословних објеката који се налазе у екстра зони, првој и другој зони града Чачка. 

Фасаду објекта чини зидно платно са спољном облогом и фасадном пластиком и 
спољни.\1 еле\1\ентима објекта, као што су: капије, врата, прозори, балкони, стрехе, олуци, 
кровне површине и димњаuи. Уређење фасада је у функцији заштите и очувања 
историјског јез1 ра у првој и другој зони града Чачка. Циљ уређења фасада објеката је да 
фасаде имају леп изглед, па буду чисте и па сви ене-..1енти буду у функционалном стаљу, 
тако да коришћење објеката и њихове околине буде безбедно. Град Ча•шк је, у својству 
Оснивача, Одлуком о ус:ювима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у 
екстра,првој и друго_ј зони града Чачка поверио Градској ста.\1бсној агенцији послове 
и радне задатке који се тичу уређења фасада на објектима, на начин да је обавеза 
Градске стамбене агенције да приликом наведених радова, поступајући у духу Закона о 
јавним набавка-..1а Републике Србије, изврши набавку и плаћање -..1атеријала неопходног 
за санацију и уређење фасада у екстра зони, првој и другој зони 1·рада Чачка, док 
скунштине стамбеrшх заједница остају у обаве.зи да обезбеде остатак средстаtза до пуног 
износа. Такође, обавеза Гrадске ста�бенс а�·енције је да распише конкурс за уређење 
фасада 11а објектима, путем јавног позиuа. Поступак за избор објеката за уређење фасада 
спроводи Комисија за юбоr објеката за уређење фасада, коју јс својим Решењем образује 
Градоначелник Града Чачка, а састављена је од пре7\седника и два t�лана. Путе\1 
конкурса, од пријављених стамбених, пословних и стамбено - пословних објеката, ол. 
стране власника, односно власника посебних ,Т{елова објеката, тј. скупштина стамбених 
заједница, Комисија сачињава Предлог програма за уређеље фасада на објектима. 

Пrе.11.логом проrrама ес одређује редослел. објеката за уређење фасада, са висином 
трошкова утврђених на основу пре.11.мера и предрачуна 110требних ралова на уређењу 
фасада, у висини тада расттоЈЈоживих средстава у Финансијском ш1ану Градске стамбене 
агенције. 1 IаRедени Програм на предлог Комисије доноси Градско веће Града Чачка, док 
стручно - административне послове за потребе Комисије обавља Гралска стамбена 
агенција. } 'рад Чачак, Одлуком о буџету Града Чачка, за сваку годи.ну посебно 
обезбеђују се средства за инвестиције на плану уређења фасада у екстра зони града 

Чачка. 

Средства за уређење фасада се деле на три категорије инвестиција: 

• Средства за уређеље фасада објеката који се наназе у државној, односно јавној
својини,

• Средства за уређеље фасада објеката КО.ЈИ ес налазе у 11риватној и мешовитој
својини и
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• Средства за уређење фасада објеката који се на.1азе у потпуности у приватној
својини.

Предвиђено је да се средства за поменуте намене обезбеђују на следећи 
начин: 

• За објекте који се нала.зе у државној, односно јавној својини - 1 ОО% средстава за
уређење фасада обезбеђује Т'рад Чачак,

• За објекте који ес налазе у приRашој и мешовитој својини - до 50 % срел:става за
уређење фасада обезбеђује Град Чачак, а преосталих најмање 50 % обезбеђују
власници објекта.

Изузетно, на основу одговарајућих оялука Оснивача, може се променити однос 
проuсната опредељених новчаних средстава, у односу на претходно лате пропорције. 
Власници објеката имэју обавезу л.а доставе Градској стамбеној агенцији Однуку о 
суфинансирању радова на уређењу и санацији фасаде, донету уз претходно прибављену 
сагласност власника к�јима нрипада Rише од половине укупне површине посебних 
делова објекта, односно да доставе изјаву, уко:rико се ради о физичким лицима као 
власницима објекта. Одлуком о суфинансирању радова, ОЈ(носно изјавом власника 
објекта, потврђује се намера да власниuи објекта уqествују у финансирању тропrкова 
уређења и санације фасаде, везано за трошкове утврђене на бази предмера и нредрачуна 
потребних рал.ова за nрел.мстни објекат. I3лае11ици објекта су у обавези да закључе 

уговор којим ће бити уређена међусобна права и обавезе са Градском стамбеном 
аrенцијо-..1. 
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6. Пl'ОГРАМИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА ПРИПРАДНИКЕ СНАГА
БЕЗБЕДНОСТИ

Гlројекат изградње станова за 11рипаднике снага безбедности детаљно је прописан 
Законом о посебни\11' условима за реализају пројекта изградње ст·<1.ном за припаднике 
снага безбедности (,,Службени гласник РС" бтюј :41 <>ll. З 1. маја 2018. годи 11е ). Овю1 
законом уређују се услови, критеријумн, на'!ин и поступак за реализаuију пројекта 
изградње станова за припаднике МинистарL,ва одбране, Војске Србије, МипиL·тарства 
у11утра111њих послова. ьсзбедносно-информати1ше агенције и Министарства правде .... 
Управе за извршење кривичних санкl{ија, као и за липа, раније прнпалнике снага 
безбе,'1,ности који су нраво на пензију оствари11и у је,џном од ових државних органа (У 
даљем тексту: при11адниц11 сна�·а безбедности), као и друга питања ол 3начај.:t за 
рса.;тизацију наведеног пројекта. 

Припадник снага безбедности је запослено лице на нео,11ређсно време у )1ржавно.\1 
ор,·ану (Министарства одбране, Појскс Србије, \1инистарства унутраmњих пuслона. 

Безбедносно-информативне ш енције и Министарства нравле - Yrtpaвe за извршење 
кривичних санкцнја, као и за лица. раније 11рипа,11,1шкс снага безбедности који су 11раво на 

пензију осrварили у једном од ових. државних органа) које може да оствари нраво Шi

куповину стана ПОЈ( повољнијим условима, у3 исттуљење услова прош1сани.х овю1 
законо:v� и актом који ло1-юси министар, односно друго овнашhено ли1tе овог закона. 

Инвеститор изrрал,ње стамбене зграде за колективно становаље унутар стамбеног 
комплекса је Република Србија или прнвредно друштво које осниuа Република Србија, 
које има права и обавезе инвеститора у складу са ол.редбама овог за.кона и 1акона којим 
се уређује из1радња објеката. а које ес оснива за сваку појединачну локацију. 

У циљу провођења Закона, Град Ча•шк се определио за изградњу ста.нова 
намењених одбрамбеном сектору на локанији стамбеног комплекса у ;tелу касарне 
"Ратко Митровић" у Чачку, за које потребе постоје потребни п.1а11ски документи као 
предуслов за издаваље локацијских услова и грађевинске дозволе. 

Сагласно важећим ш1анским документима, за потребе изградње стамбених 
објеката, предложена је: 

КП број: 4458/301 КО Чачак, укупне површине локаци_је 11.497,86 m2
• 

Индекс заузетости:40% под објектима; 
Спратност: а) минимум: По+Пр+З; 2) м<1кси:мум: ГТо+Пр+б 
Паrкирањ� је прсюшђено решити у склону кат. 11арцеЈ1е. 

Постојаље планског .�.tОкумснта: 

А) Измене ПГР-а "Индустријска зона комп.'Iекса Болница и Касарна у Чачку; 

Б) Мањи део у ПГР "Центар". 

Својински статус предметне .тюкације је: 
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- Министарство ол.бране Републике Србије-ималац права на парце:ш;

- Облик својине. Државна, Република Србија - 1 /1

Степен постојеће комуналне опремљености локације (водовоf( и 

канализација, сле1-..ро мрежа, гасовод, тощ10во11 и др.): 

Постоји приступ до локације као и приступ на јавну саобраћајни1�у, преко 

кат.парцеле: 4458/303 КО Чачак, чији јс имаоц права 11а парцели Граl}евинска дирекција 

Србије и власник Република Србија I /I. 

Моrући трошкови на локацији и трошкови опремања .rюкације: 

А) Подаци ЈКП "Градац": Улипа Др Драгиша Мишовића И\1а конетор (2) 1000 

(који може да прихвати будуће објекте); КП 2211 КО Чачак - катастарска парцела која 

се води као пут. �оже да послужи за излазак објекта на улицу; 

1::i) Подаци ,ЈКП "Водовод" Чачак: Постојећа ули1щ Ьоrдана Капелана поседује 

водоводну мрежу и с.ами\1 тим нема трошкова коr,.rуналног опре:-.1ања 

В) Подаци "Србијагас", Одељеље у Чачку: примарна инфраструюура _је 
обезбеђе11а; 

1 ') ПоЈщци "Електропривреда Србије" - Оде.ъење Чачак: за потребе изградње 

будућих објеката већ постоји изграђена трафостаница у коју би ес уградио други 

енергетски трансформатор. 

Врста :и обим недостајуће инфраструктуре као и процењена финансијска 

средства неонходпа за комплетно комунално опремање локације је таква да нема 
недо ста iућ е инфраструктуре. 

Зона у којој се налази посматрана локација је 111 грађевинс1�а зона. 

На докацији не постоје изграђени објекти за рушење као ни објекти са 
нелегалним Јшцима за расељавање. 

На локацији не постоји обавеза изградље пратећих садржаја према важеће,t 

плану (вртић, школа, здравствена установа) јер исти садржаји већ постоје у 

близини. 

Предложена локаци_ја lie у потпуности задовољити потребе изградње станова за 

одбрамбени сектор у граду Чачку, у свему са1·ласно позиву упућеном од стране 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Ренублике Србије, 
чија реализација ће бити у 2023. години. 
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7. УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НОВОИЗГР АЋ ЕНИХ
СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ГРАДСКА
СТ Аl\1БЕНА АГЕ ПЦИ.ЈА

Закуподавни однос који је Агенuија уговорила са корисницима станова, 
подразу:-.1ева на11лату закупнине, из ко1 разлога је било потребно посебно прилагодити 
рачуноводствени и софтверски систем у Агенцији. Правовремена наш�ата закупа 
пол;разумева и рад на терену, са корисницима услуга. Један број корисника услуга су 
инвалил;на и стара лица, која су у немогућности да остваре други вил. комуникације са 
Агеющјом, до директно�· контакта, који се остварује искључиво посетама нредставника 
Агенције. 

Иначе, на основу обавезујућих закључака Државне ревизорске институције, која 
је вршина контролу нал радом индиректних fiуџетских корисника Града Чачка, Градска 
стамбена агенција од ОЈ.јануара 2018.rодинс не може за)l.ржати статус индиректног 
корисника буџетских средстава, нити може остваривати приходе по основу наплате 
закупа станова, обзиром да ес таква врста остварених прихода, на основу Закона о 
буџетском систему, сматра изворним приходима буџета Града. 

Послове закупа Агенција је обављала за сваки ).1есец понаособ. Од моме1-rга 
закључивања у1·овора о закупу са корисницима станова, до л;анас, Агенција је 
ттриходовала значајна средства од закупа. Обаnеза коју Аге11ција има 11ре:-.1а 11онатору и 
Граду Чачку, огледана се у инвестиционом одржавању ових објеката. Кш1кулација цене 
закува у себи садржи и износ који је наменски опредељен за одржавање станова, који се 
на такав начин у претходном периоду и користио. За потребе инвестиционог олржаваља, 
Аге1 щија је, саr.11асно Закону о јавним набавкама, вршила одабир одговарајућег извођача 
радова, који су ес ангажовали према указаној потреби. Окончани поступак изградње 
објеката је, изчеђу оста..1ог, подразумевао и њихово одржавање у гарантном року, па су 
трошкови одржавања објеката до истека банкарске гаранције, највећим ле.1ом, падали на 
терет изRођача радова, који је отклањао уочене недостатке у изведеним радовима, као и 
настале кварове, а након истека гарантног рока, такве интервенције су вршене на терет 
Финансијског плана закуподавца, односно Градске <.,,амбене агенпије, у свсчу према 
претходно достављеним понудама. 

Обзиром да у Финансијском п,11ану Градске стамбене агенције Чачак за 2023. 
r·одину нису опредељена средства за одржавање станова на локацијама којима 
управља Аrенци,ја, то ће се наведеним пословима у наредном периоду бавити 
Служба за инвестиције и јавне набавке Града Чачка, док ће Агенција щюuодип1 
следеће активности: покретање поступка исељавања, уколико се укаже потреба за 
таквим радњама; изласuи на терен приликом примопредаје станова; надзор над 
извођењем и пријемом радова, како у стану, тако и на објекту; изласци на терен 
приликом рекламације на изведене радове (водовод и канализација, нротивпожарна 
заштита, електро радови, дератизација, дезинфекција, дезинсекција, грађевински рал.ови, 
одржава11,е хигијене у објектима и l\руго). 
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8. ДАЉЕ АКТИВНОСТИ НА ПЛАНУ СПРОВОЂЕЊА СИРП ПРОГl'АМА

Министарство животне среливе и просторног 11.1анирања својенремено је упутило 
1юзив локалним стамбеним агенцијама, учесницима Програма СИРП, којим сугерише 
припрему нацрта аката у пиљу продужења закуподавноr односа са корисницима овог 
Програма, нудећи своју правну помоћ у фор.\1ули.саљу предметних одлука. 

2013.rодине, Влада Републике Србије је уевоји,1а Уредбу о стандардима и 
норматинима за планирање, пројектоваље, грађење и условима за коришћење и 
одржавање станова за социјално становање (Службени гласник Републике Србије, број 
26/13), на основу чега је Т'радска стамбена агенција Чачак, крајем 2016.rодине, упутила 
позив својим закупцима у Кошутњаку из СИРП про1-рама, да у остављеном року 
Агенцији доставе потребну документацију за улазак у ноl.!и угоnорни о;щос. 

Након обраде наведене документације и посне обрађених пријава, литшма са 
непотпуном документацијом је упућен захтев за њену допуну, уз остављање примереног 
рока, иза чега се приступило закључивању нових уговора о закупу предметних 
стамбених јединица. 

Спровођење СИРП програма базирано је на поштовању с.-.едећих 
докумената, а у свему сагласно Закону о станонању и одржавању зграда и свих 
међународних уговора и пратећих докумената везаних за овај Програм: 

1. YroRop о техничкој сарадљи, усвојен Заюьучко�1 Владе Републике Србије

05 бр 335-17433/02, од 27.деТ(ембра 2002.�·одине

2. Пројектни документ који јс Влада Републике Србије одобрила даваљем

саr:1асности кроз Зак.ьучак 05 бр О 10-233312004-001, од О! .апри,1а 2004.rодине

3. Меморандум о разумевању, који је потписан 09.марта 2005.rодине, од стране

УН ХАБИТАТ А и градских, односно општинских власти Крагујевца, Нита,

Чачка, Ваљева, Старе Пазове и Крал-.ева, а I О.јуна 2005.rол.ине и са

11редставницима Града Панчева

4. Уговори о техничкој сарадњи нотттисани из.\1еђу УН ХА БИТ А ТА и градских,

односно општинских ста'1бених аrен1�ија, у нериоду од друге 110ловине 2006. до

почетка 2007.I'одине

5. Закључак о начину коришћења станоnа, са седнице Управно�· одбора СИРП-а,

одрЖ<iНС 26.фсбруара 2006.rодинс.
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Имајући у виду да се одређени број корисника услуга у оквиру СИРТТ програма у 

претходном периоду није квалификовао за ула.1ак у нови закуподавни однос, из разлога 

неплаћања трошкова закува у претходном нериоду, и обзиром да јс Градска стамбена 

ал�нција исцрпела све могућности да се са наведеним корисницима услуга постигну 

одговарајући компромиси, који су подразумевали и могуhност нотписивања спора.,у�ш о 

репрограму лу1-а, Агенција јс била принуђена да ес Основном суду у Чачку и јавним 

извршите.ъима обрати са предлогом за извршен,е својевремено донетих правоснажних и 

извршних пресуда, у 11огле,цу деложапије осам корисника услуга, као и утуживању 

одређеног дела корисника услуга, к�ји немају потнисане уговоре о закупу предметних 

стамбених јединица и у истима бораве без било каквог правног основа. На основу 

обавезујућих законских норми, наведени предмети су уступљени на даље носту1шње 

неколицини јавних извршитеља у нашем граду, а Градска стамбена аген1щја је. 

посредством Коморе јавних извршите.ъа Републике Србије, ттраRно нроцесуирала један 

број несавесних корисника услуга, за које је имана сазнања ла се налазе у радном отшосу 

или остварују приходе по основу коришћења пензија. Свакако да ће А1·енција и у 

наредној 2020.години, у циљу заштите јавноr интереса и обезбеђиваља наплате јавних 

прихода, наставити са оваквом нословном 110литиком, како би Град Чачак, коме ћс 

закупци стано13а и корисници услуга Градске стамбене агенције од јануара месеца 

2018.rодине, па надаље, плаћати своје закуннине, извршио наплату својих потраживања. 

Упркос све-"1У, Градска стамбена а1·енција је, у нисаном облику, нозвала све своје закуrще 

и кориснике услуга, како оне који имају потписане уговоре о закуну и уредно 

сервисирају своје финансијске обавезе, тако и оне rюји то немају, односно не плаћају 

рачуне за закуп, да доставе закуподавцу документацију неопходну за ула.3ак у нови 

уговор11и однос и регулишу своје доспеле неплаћене финанс�скс обавезе, у свему 

сагласно Уредби Владе Републике Србије о стандардима и нор.\.1ативима за планирање, 

пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално 

становање (Службени гласник Републике Србије, бр�ј 26/13). 

Истовремено, корисницима ус.1уга је, на бази одлука и закључака Улраююг 

одбора l 'рапске стамбене агенције и ставова Министарства рада, запошљаRања, 

социјалне и борачке по.1итике у Влади Ренублике Србије и нашег Оснивача - Града 

Чачка, 'ЮМ приликом саопштено да ће се, у случају непоступања по упутствима из 

достављеног им дописа, извршити понављање конкурса за упражњене станоRе, обзиром 

да ће закуrюдавац сматрати да су такви:v� чином заправо једнострано одустали од даљег 

коришћења станова поверених им на коришћење, уз обавезу да 11рс11метне стамбене 

јединице ослободе оц ли1\а и ствари и врате их :шкуподавцу у исвравно:v� стању, а при 

томе ће Агенција строго во,1щти рачуна да се нс наруши нрвобитно успостављени одн:ос 

када јс у питању структура избеглоЈ· и про1·наног у односу на домицилно становниuтю. 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у партнерству са 
Владом Републике Ита.није - у с.војству Владе лонатора, оста.лим ресорни:-.1 
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министарствима Владе Републике Србије, представницима Коалиuије избе1·.1ичких 
удружења Репуб;1ике Србије, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и 
закупцима СИРl I програма, у лаже напоре на 11Лану решавања коначног статуса учесника 
СИРП програма, на начин да се разматра могућност откуна наведених станова. 

Закључком Влал.е Републике Србије, број:360-6707/2019-1, од 4. јула 20!9. 
године, препоручује ес јединицама локалне самоуправе које су реаяизова.1е "Програм за 
становање и трајну интеграцију избеглица у Србији - СИРП'· да ради око11чања процеса 
нтеrратщје избеглица, корисника овог нроrрама О:\1огуће купоnину стамбених јединица 
прибављених изградњом за потребе интеграције избеr.:тица у оквиру реа.:1изапије овог 
програма, те да на поступак купопродаје и на поступак 3акупа предмет11их стамбених 
јединица примене одредбе Закона о избеглицама, које ес односе на решавање стамбених 
потреба избеглица. За потребе реа.,,изације овог Закључка, задужено јс Минист<iраство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство државне унраRе и .1окалнс 
са�оуправс и Комесаријат за избеГЈtице и миграције, да у сюшду са с1:юјим 
надлежностимс:1 координирају и прате спровођење ативности. 
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9. ПОСЛОВИ ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИ,ЈЕ, ВЕЗАНИ ЗА ПРАВНО
СЛЕДБЕНИШТВО НАД СВОЈЕВРЕМЕНО УГАШЕНИМ ФОНДОМ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ

ЧАЧАК 

Законом о социЈалном становању, уведена је нова категорија Т3В. ,,станова 
соли,тщрности", ради ом01·ућаваља решавања ста:\1бених потреба запослених у 
прелузећима, установама и државним органима који за ову намену нс располажу 
довољним средствима. За то су нредузећа, установе и државни органи до З 1 .децембра 
2000.године издвајали средства по стопи од 1,3 % на износ бруго исплаћених зарада, 
односно плата. 

Утврђивање начина. ус.1ова и рокова коришћења и враћања ереЈ1.етава бюю је 
пренето у надлежност Скупштине општине, односно Града, доноше1ьем нратсћих 
про11иса, тј. одлука, уз учествовање и представника синдиката у одлучивању и 
коришћењу тих средстава. Фонд за финансирање и изградњу станова солит�арности био 
је надлежан за прикупљање средстава, за организацију ca.\1or процеса изградње станова, 
доделу права на одређен број квадрата учесницима у финансирању, сра.ћ1ерно 
издвојеню1 средствима и потребама запослених, и 11оделу станова по завршеној 
изгралљи, на основу опредељених квадрата и учешћа на конкурсу. Према одлукама 
донетим на основу тада важећег Закона о социјалном ст-ановању, откуп ових станова 
обављао се према одредбама Закона о социјалном становању, по повлатпћеним условима. 

Према мишљењу наднежног министарства у време доношења ових прониса, 
обвезници л,011риноса и давања у откуп станова соли11.арности запосленима била су сва 
правна лина. без обзира на свој-инекс оююсе и облике организовања (предузећа, банке и 
друге организације, би:ю да су основани средстви\1а у друщтвеној, мешовитој, задружној 
или приватној својини, и без обзира да ли су јавна предузећа, деоничарска друштна, 
друштва са ограниченом одговорношћу. командитна друштва и други облици), као и с-ва 
правна лица из области обрюовања, науке, културе, информисања, здравствене и 
социјалне заштите, и државни органи, правосуђе, Наролна банка, дру,uтвено - политичке 
и друштвене организације и удружења грађана. 

Једини услов био је да сва наведена правна лица исплаћују зараде, односно плате, 
запосленима и да имају седиште на територији Ренублике Србије. Од тога су била 
изу3ета једино правна ли1Ја из групе социјална 3аштита деце и омладине и соција�1на 
заштита одраслих. 

У пракси, није било снорних ситурација код овако регулисаног стицања и откуна 
станова солидарности, до доношења Уредбе о рставању стамбених потреба изабраних, 
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној снојини, 
2002.rодине. Наиме, последњи конкурси за долелу станова солидарности установама. 
држаВНИ\f органима и другим правним лицима, објављени су 2000. и 2001. године, за 
расподелу (,-танова чија јс изградња планирана по програму за период 
2001. - 2005. године. УсЈюви су били достављање доказа о уплати доприноса 3а станове 
солидарности, подаци о укупном броју запоснених и бrоју оних са нерешеним 
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стамбеним питањима, копач но утврђена ранг- Ј1иста, доказ о уплати 15 % учешћа Фонду 
и друга потребна документација. 

У слови за коначну расподелу ових станова запослеНИ\.tа стекли су се у време када 
су они били завршени, а то је углавном било 2003, 2004. и 2005.rодине. Лли, сада се и на 
ове станове со.11идарности примењује Уредба која је у међувремену лонета ради 
решавања стамбених питања запослених у држаR11и\.1 ор1-анима и јавним служба,1а: по 
њој, станови се запосленима дају у закуп на одређено време, у трајању од пст година, са 
тржишно одређеном закуннином (која може ићи чак и до десетак хиљада динара). 

Током измене законских решења, везаних за наведену те:'lштику, Скупштина 
општине Чачак јс на својој сслници од 14. фебруара 2006.rодинс донела Одлуку о 
укидању Фонда за финансираље изградње станова солидарности Општине Чачак 
(у 11.аљем тексту: Фонд) и ч;1аном 4. Одлуке предвидела да се укидање11.•1 Фонда за 
финансирање изградње станова солидарности права и обавезе Фонда преносе на 
Општинску стамбену агенцију. 

У писо\1 "Отптинске стамбене агенције" Чачак ( сада: "! 'рал.ска стамбена 
агенција" Чачак) у регистар код Трговинског су да у Чачку и фор:,лш1но правно су се 
стекли ус.:юви за пренос преостале документације Фонда и сачињавање Извештаја о 
примопредаји између два правна субјекта. 

Послови које "Градска стамбена агенција" Чачак свакодневно обавља, оr.,сдају ес 
у консултантским активностима према заинтересованим физичким и правним Јшцима, 
учесницима у про1-раму соЈ1идарне стамбене изградње, у периоду пре оснинаља "Градске 
ста,1бене агени11ије" Чачак. 

Документација преостала иза Фонда јс делом непотпуна, из ког разЈIОга се 
11риликом обраћања -заинтересованих ница "Градској стамбеној а�·енцији'' Чачак 
заинтересованим странама предочава постојећа архива и пројектна решења и у највећем 
броју случајева, из разлога некомплетности преузете архиве, као и непотпуне 
документације странака (у смислу неоверених уговора о 11реносу права коришћења и 
располагаља на становима солидарности), исти упућују на поравнање вред над.1ежним 
Основним су дом у Чачку. 

"1 'радска стамбена агенција" Чачак узима активно учешће и у активпости'v!а које 
следе по закљученю-1 поравнањима, у правцу достављања комплетне покумснтацијс 
надлежној Служби за катастар не11окретности Града Чачка, раци промене 11рава 
,шасништRа у поседовним листовима, за потребе заинтересованих странака. 
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10. ЗАДАЦИ КОЈИ СЕ ТИЧУ САРАДЊЕ СА ДОМАЋИМ И

МЕЂ УНАI)ОДНИМ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
ДРЖАВНИМ СЕКТОРОМ, НА ПЛАНУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

У ЗГРАДАРСТВУ И ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 

Цене енергије и енергената, због г.1оба.1них и .1окалних раз.;101·<1, у идућем 
раздобљу ће и ;1а.љс расти, а то ће :.!Натно утицати на пораст трощкова жи�ютс1 и 
становања. Енергетски ефикасна градња, пак, за крајњег корисника значи: угоднији и 
ква;титетнији простор за живот, уз смањење мссеч.них рачуна за грејање, хлађење, 
вентилацију, санитарну топлу воду и електричну енергију и комфорније живљење. 

У многим европским држава.\1а се на пут енергетске сфию�сности кренуло 
почетком осамдесетих голина прошлог века и мада ана.1изом можемо закључити да је 
би:ю много путања, на том путу се далеко одмак,10. Највише јс учиљено у области 
енергетске ефикасности у малим институтима, док су државне политике и прописи били 
неусаглашеlЈИ. 

Данас Европа има нове зграде, чија годишња потрошња енергије за грејање по 
јединици корисне површине не прелази 1 О kwh/m2, и постојеће зграде које троше много 
више и које и даље учествују у потрошњи финалне енергије са 38 % у укупној потрошњи 
држава Европе. Постојеће зграде чине око 90 % зrра,.ца, што значи да је технологија 
напредовала. али л.а се и даље троши много енергије, јер ни у Европи нису изнршили 
значајнију е11ергетеку санацију постојећих :{града. 

Закон о нланираљу и изградњи је први закон о изградњи који је дефинисао да 
унапређење енергетске ефикасности подразумева смањење потрошње свих врста 
енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе грал.ње, применом техничких мера, 
стандарда и услова планирања, пр�јектовања, изградље и употребе објеката. Дефинисао 
је, такође, и да су енер1·етска својства објекта стварно потрошена или оцењена ко.1ичина 
енергије, која задовољава разничите потребе у вези са стандарл:изованим коришћењем 
објекта. 

Исто тако, Законом о планирању и изrрацњи, прописано је да зграда, у зависности 
од врсте и намене, мора бити пројектована, изграђена, коришћена и одржавана на начин 
којим се обезбеђују прописана снер1·етска својства. Та својства зrра,ца се утврђују 
издавањем сертификата о енергетским својствима. 

Сертификат о енергетским својствима зграда издаје овлашћена ор1·анизација која 
поселује посебно ретнењс министра надлежног за послове грађе13Инарства и чини 
саставни део техничке документације, која се nрилаже уз захтев за издавање употребне 
гюзволе. 

Министар наuлежан за послове грађења донео јс, на основу Закона о планирању и 
изградњи, два правилника, којима се ближе врописују енергетска својства и начин 
израчунавања топ:ютних својстава објеката високо1'радње, енергетски захтеви за нове и 
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постојеће објекте, као и услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским 
својствима зrрала. То су: 

• Правилник о енергетској ефикасности зграда и

• Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енер1·етским
својствима зграда.

11рорачуни из об;1асти 1рађсви11скс физике, били су обавезан део 1·.11авно1·
архитекrонско - грађевинског пројекта објеката високоградње, што нс представља 
новину у нашим прописима, али се исти нису доследно снрово11и:1и. 

Највећу препреку за имплсi\1ентацију енергетске ефикасности у зградама, 
представљају постојећи стамбени објекти, односно њихова енергетска санација. Један о,1' 
кључних аспеката на који треба обратити пажњу приликом у1-врђивања мера енер1-стске 
санације стамбених зграда, јесте раз;шчита кредитна способност в:1асника станова. Осим 
те, енергетску санацију зграда додатно отежана и чињеница да ес скупштине стамбених 
заједница, односно управници зграда, као њихови представнищ,1, још увек не нојављују у 
довољној .\.1ери у банкама са захтевом за подизање кредита, •шме би била обезбеђена 
финансијска средства за овај подухват. 

У циљу стварања бољих услова за енергетску санацију, Влада РепубЈ1икс Србије 
је донела Одлуку о отварању Буџетскос фонда за унанрсђење енергетске ефикасности 
Републике Србије. О реализацији ове Одлуке се стара Министарслю рударстRа и 
енер1·етикс, које и управља Фон.пом. Одлуком је прописано да ће Буџетски фонд 
прс,;�;стављати евидснциони рачун у оквиру г1�авне кљиге трезора и то у оквиру раздела 
Министарства рул:арства и енергетике, односно да се отвара ради евидентирања 
средстава намењених за финансирање пројеката, програма и активности које ес ощ-юсе 
на унапређење енергетске ефикасности, а на првом месту на примену техничких мера 
ради ефикаснијег коришћења енергије у секторима производње, нреноса, дистрибуције и 
потрошње енергије. 

У претхотю.\-1 периоду, Градска стамбена агенција је узимала активног учешћа на 
многобројни.\-1 скуповима у земљи, који су за циљ имали промоцију енергетске 
ефикасности у зградарству. 

Са тим. у Rези, највећи стенен сарадње је остварен са Министарством 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије, као и са 
Немачком невладином ор1-анизаuијом ГИЗ. Гра,1ска стамбена аl'енција је уснешно, 
током прстходн11х �·одина, у нашем граду opt анизовада две манифестације, и то: 

• Изложба енергетских пасоша, са трибином носвсћетюј енергетској ефикасности и

• Јавна дебата о енергетској ефикасности у зградарству, коју смо организовали
заједно са Општином Горњи Mи.-iaнoRau, као партнером ш1 пројекту.
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Градска стамбена агенција ће и у наредној 2023.rодини наставити сарадњу са 
наведеним институцијама и ор1·аниза�щјама и узети активно учешће у реализацији 
нројеката на територији Града Чачка, који се тичу енергетске ефикасности у з1vадарству 
и обновљивих извора енергије. 

Такође, у наредној години желимо да направимо искорак на наведеном нлану. У 
питању је реализација Програма мера за повећање енергетске ефикасности и уштеду 
енергије у граду Ч.ачку у 2023.еодини, а у складу са Акционим планом енергетске 
ефикасности, који припрема Министарство рударства и енергетике у В.,ади Републике 
Србије. Општи циљ пројекта јесте подизање капацитета енергетске ефикасности, као и 
израда Програма 3а уштеду енергије у јавним и стамбеним објектима на подручју Града 
Чачка. Специфичан тщљ пројекга је дефинисање начина заједничко�· деловања на 
остRарење задатих циљева .1окалне управе и заинтересованих грађана. Овакав нројскат 
ће се реализовати уз партнере.тио са Помоћником градоначелника ресорно задуженим за 
област заштите животне средине, енергетским менаџером Града Чачка, лока.,но.\1 
управом, заинтересованим насловним удружењима и образовно научним институцијама, 
које би заједнички радиле на раз1юју иновативних нројската и програма из области 
11рименс мера за повећање енергетске ефикасности у зградама, коришћења обновљивих 
извора снер1-ије и заштити животне средине, што су уједно и активности од опште�· 
друштвеног интереса. 

Са ти:-.1 у вези, } 'рал.ска ста'1бена агенuија ће се фокусирати на успостављање 
могућности 3а ,11обијањс информатщја о програмима за енергетску ефикасrюст у 
зrрадарстRу, коришћењу обновљивих извора енергије и уштеде у јавној расвети. 
Истовремено, грађанима ће бити нредстављен оRакав предлог, уз могућност даRшы1 
информација и сугестија за пос.нове везане за енергетску ефикасност у зградама и 
коришhење обновљивих из1юра енергије. Том при.,иком ћс ОДl'Оварвјуће стручно липе 
пружати предвиђене услуге постојећим и потенuијалним партнерима, на основу 
усвојеног Ающоног плана. Промотивним активностима ће се обезбедити потребан 
капацитет за будући раст и развој у свим фаза:v�а уппеде енергије. 

ТUто се тиче потенцијалних објеката на којима би ес интервенисало, у те сврхе ће 
се користити одrоварајуhи упитници, а могуће је припремити и локалну типологију 
зграда. Како би се ишло у корак са актуелним трендовима у сепору енергетике и 
грађевинарства, неопходно је пружање полршке грађанима и привредним субјекгима, 
кроз специјалюоване презентације. 

Наиме, у плану је одржавање неколико презентација, на:v1сње11их одговорним 
техничким ницима, као и директним извршиоцима ноела. Утврдиће се број учесника, а 
биhе одабран и а;tекватан тrростор, као и предавач. 

Планирана израда Плана уштеде у јавним објектима је у складу са опре;(ељењсм 
наше државе да се иде ка уштеди енергије кроз енергетску санацију постојећих објеката, 
као и са искоришћењем потенцијала из обновљивих извора енергије. Израда елабората 
енергетске ефикасности је базирана на постојећим карактсристика.vЈа објекта и 
инста.1аuија, који he садржати потребне цртеже. грађевинске прорачуне, инсталацију 
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опреме, као и предмер и нрсдрачун радова, који ће дати предрачунску вредност за 
набавку материјала за енергетску санацију предметног објекта. 

Такође, нужно је приступити анализи свих предвиђених мера и процелура за 
припрему потребне документације, кqјом се конкурише код ра.,личитих фондова и 
Министарства рударства и енергетике, за добијање акредитације за производњу 
електричне енер1·ије из система обновљивих извора енер1·ије. Ваља нагласити и да 
ефикасно промовисање програма и мера, поред медијске презентације, израде npo:\-10 
материјала и наступа па сајмовима, подразумева и успостављање нословних контаката са 
партнерима у земљи и иностранству. 

Као примарну активност у оперативном плану за 2023. годину, желимо да 
афирмишемо и новезивање са струковним удружењима и научним институција.\1а, 11а

изради l1лана и програма за повећање енсрr·етске ефикасности у зградама и рад на 
пројектима који се ослањају на Ающони план енергетске ефикасности, који припрема 
Министарство рударства и енергетике у Влал:и Републике Србије. Радом Ипформатиl3ноr 
центра, оствариће се координација рада и пружити логистичка, техничка, инфор..,,ативна 
и саветодавна подршка грађанима и заинтересованим привредним субјектима, чиме ес 
стварају могућности за веће 11.еловање у обнасти енергетске ефикасности и уштеди 
енергије на свим пољима, на подручју града Чачка. Презентације програ,1а снергстс1<с 
ефикасности у зградама и план уштеде енер1·ије ће бити реа.,"""Ји·ювани за о;trоворна 
техничка лица, која су ангажована у службама локалне управе, а друга група 
презентација је предвиђена за грађане и директне извршиоце посла. 

Од посебног значаја је остварење циља ла се Градска стамбена агенција 
позиционира као партнер грађанима, јавним предузећи\1а и образовно научним 
институцијама у области tювећања енергетске ефикасности у з1-радама, коришћењу 
обновљивих извора енергије, као и заштити животне средине, која се. између осталог, 
огледа и у већ успостављеној сарадљи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, 1 lемачком агенцијом ГИЗ и Факу,1тетом техничких наука у Чачку, на 
изради првих елабората и пасоша енергетске ефикасности, за 50 објеката у 1 О градова 
Центра.,не Србије. 

Имплементацију пројекта прати Прqјектна грува, формирана у оквиру 
припремних активности пројекта. Руководилац пројекта координира рад учесника, кqји 
је организован у окниру тимова одређених за извођење активности по областима и 
пре>јектне r·pyrтe, која у свакој фази има непосредан увид у процес спровођења 
активlЮ(,'ТИ. Активности се реализују у складу са дефинисаним оперативним планом и 
временским рас11оредом активности. Да би пратила реализа11ију активности на 
нројектима, радна група се састаје по утврђеном распореду. 

Градска стамбена агенција је, по претходно прибављеној саr:шсности свога 
Оснивача - Грала Чачка, а у сарадњи са Факултето,1 техничких наука из Чачка, за 
потребе чачанских предшколских установа "Радост'' и "Моје детињство", обезбедила 
студије, односно с:�аборате о е11ерrетској ефикасности у зградарству, за два објекта 
наведених јавних установа, "Надежда Петровић" у Чачку, о,rщосно "Ко.ilибри" у Атеници. 



Елаборати о енергетској ефикасности су уручени представницима Дома за глуве и 
паглуве особе, као и Међуопштинској организацији слепих и снабовидих лица у Чачку. 

Са оваквим и с.rшчним активностима наставити се и у 2023. години, а 
Агенција ће на том нлану посебну пажњу посветити и: реализацији П:�ана и програма 
унапређења енергетске ефикасности, провери одрживости енергетске санације објеката, 
ресертификацији објеката који имају енергетски насош и консунтацијама у току санапијс 
и реконструкције енергетски неефикасних објеката. 

37 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И l}АСХОДА 
"ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ" ЗА 2023.ГОДИНУ 

Економска 
Ор1-анизациона к.1асификација Износ 

класификација 

5200 Плате и додаци запос:1ених 9.000.000,00 

5210 
Социјални доприноси на терет 

1юслодавца 
1.630.000,00 

52904 Соuијална л.авања запnслени�tа 570.000,00 

52910 Накнаде за запос.ТЈене, превоз на посао 250.000,00 

5500 Стални трошкови 300.000,00 

5290 Трошкови путовања 700.000,00 

5300 Услуге по уговору 3.830.000,00 

5510 Услуге за домаћинство и угоститељство 500.000,00 

5128 Материјал 400.000,00 

5504 Стручно усавршав. запо.1сених 420.000,00 

5591 Порези и таксе 2.000.000,00 

0230 Машине II опрема 400.000,00 

УКУПНО 20.000.000,00 
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Екон. 
клас. 

5200 

5210 
52904 
52910 

52910 
5500 

5530 
5520 

5290 

52911 
52912 

5291 
5300 

5311 
5321 
5320 
5390 

-· 

5510 
5510 

55101 
5128 

5128 
5504 

5504 

55041 
5591 
0230 

ФИНАНСИЈКИ ПЛАН 2023 

Организациона класификација 

Плате, додаци и накнаде запосленима 
Соц. доп. на терет послодавца 
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене 
Накнаде трошкова за превоз на посао 
Стални трошкови 
Трошкови платног промета 
Услуге осигурања 
Трошкови путовања 
Трошкови дневница 
Трошкови смештаја 
Остали трошкови на службеном путу 
Услуге по уговору 
Улуге комуникација 
Компјутерске услуге 
Услуге одржавања 
Стручне услуге 
Услуге за домаћинство и 
vгоститељство 
Услуге за домаћинство и угоститељство 
Репрезентација 
Материјал 
Канцеларијски материјал 
Стручно усавршавање запослених 
Услуге образовања и усавршавања 
запос. 
Материјал за образ. и усавршав. эапосл. 
Порези, обавезне таксе 
Машине и опрема 
УКУПНО 

план 

9,000,000.00 
1,630,000.00 

570,000.00 
250,000.00 
250,000.00 
300,000.00 
200,000.00 
100,000.00 
700,000.00 
300,000.00 
200,000.00 
200,000.00 

3,830,000.00 
250,000.00 
380,000.00 
200,000.00 

·-

3,000,000.00 

500,000.00 

250,000.00 
250,000.00 
400,000.00 
400,000.:,QQ__ 
420,000.00 
250,000.00 

170,000.00 
2,000,0� 

400,000.00 
20,000,000.00 
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' 

Р.бр 

1. 

Месечни ценовник услуга за обављање пословање послова ол. општег јавног 
интереса, по одлуци управног оn:бора Гадскс стамбене агенције Чачак, број :229/1 8, од 30. 
новембра 2018. године, који је саставни део усвојеног шшна рада за 2023 гo,'lИII)' дат 
Је у нрилогу: 

МЕСЕЧНИ ЦЕНО ВНИК УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД ОПШТЕГ 
ЈАВНО Г ИНТЕРЕСА, ПО ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК,БРО.Т: 229/18, ОДЗО. НОВRМБРА2018. ГОДИНЕ 

Предмет 

У слуге управљања становима за 
социјално становање и градским 
становима подразумевају следеће 

трошкове: 
- Троп1кови за давање у закуп станова
за социЈално становање и градских
станова ; Обрачун трошкова и наплате
закупнине , Трошкови обиласка
учесника на конкурсу који испуњавају
услове ; Провера стања на терену са
документацијом , Сачињавање
уговора, потпис уговора и трошкови

; по ттостувку приговора , Трошкови 
1 обиласка корисника и провера начина 
коришћења стана (четири пута 
годишње) ; Трошкови израда фактура, 
штамнање, паковање, СЈtање, трошкови 
01101\,·Iене, опомене пред тужбу, 
трошкови покретања тужбе, трошкови 
умножавања документације и 
покретање тужбе за неблаго-времено 
плаћање, у складу са законом 
Покретаље поступка исељавања , 
Трошкови излазака на терен нриликом 
прююпредаје станова , Надзор над 
из-воlЈењем и пријемом ра,110-ва, како у 
стану, тако и на објекту , Трошкови 
изласка на терен приликом 
рекламације на изведене радове (лифт,
водовод и канализациЈа, против 
пожарна заштита, електро радови, 
дератизаци ia, дезин<Ьекциiа, 

Кол. 
м2 

5.500,0 
о 

Цена Основ. пдв Укупно 
по јед. 20% 
мере 

310,00 1.705.000, 341.000, 2.046.000, 
оо оо оо 
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дезинсекција, грађетшнски радови, 
одржавање хигијене у објектима и 
друго) , Трошкови рекламациЈа на 
издате рачуне за закун и остало , 
Вођење помоћне евиденције о броју 
станова за соција.ш-ю становање, 
корисницима услуга, уговориl'.ш, 
локацијама, снимање станова и израда 
И3Вештаја за Оснивача , Трошкови 
промене корисника соц�алних 
станова и вођење помоћне евиден,щје 
у уговорима са променом корисника ; 

, Трошкови књиговодства, 
благовремено задуживање и 
раскњижавање уплата изврптених 
путем банака, пошта и пренос на рачун 
Оснивача , Трошкови провизи_�е за 
трансакције према Оснивачу 
Трошкови осигурања објеката и 
опреме на објектима; Отклањање 

' последица елементарних непогода и 
ванредних ситуација; Трошкови 
израде, праhења и имплементације 
пројеката на мење.них социјалним 
становима; Спровођење поступака 
набавки, учешће у радним комисијама 
и радним телима Оснивача за 
социјалне станове , Трошкови 
прибављања пројекгно - техничке 
документације и осталих сагласности ; 
Трошкови на.2.1,:зора и излазака на терен 
док су радови у току, као и 
књиговодствени, правни и други 
административно - технички 
трошкови , Трошкови и.злазака ffa 
терен по хитним интервенцијама за све 
врсте радова , План и програм 
унапређења енергетске ефикасности, 
провере одрживости енергетске 
санације објеката, ресертификација 
објеката који имају енергетски пасош 
и консултаЦ11Је у току санације и 
реконструкније енергетски 
неефикасних објеката; Трошкови 
консултација за потребе регистрација 

._ __ ._с_,_га _м_б_е_н _ _и� заједница 
2 

Трошкови 
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обраде приспелих пријава за 
регистрацију стамбених заједница, 
увођење у регистар стамбених 
заЈедница, доношење 
одбијању некомплетних 

решења о 
при.Јава за 

регистрацију, доношење закључака за 
допуну некомплетних пријава, провера 
посе;(mш11,а лиценци и стручних 
квалификат{ија са пратећом 
документацијом Привредне коморе 
Србије, као и провера уговора 
закључених између одабраних 
професионалних управника и 
стаr-лбених заједница на територији 
града Чачка; Лонотење решења о 
увођењу привремених мера зграда\\tа 
на територији грал.а Чачка које су 
пропустиле законом предвиђене 
рокове за регистрациЈу стамбених 
заједница и именовање принудних 

l управника из Ре1·истра 
професионалних управника 

���--������ 

У Чачку,09. децембар 2022. године 
едседник Управног одбора

на;�}"Ј·•�стамбенс ar:e\ ције Ч·

------ Ј:: 

�- :' , ·-.-... 
� илојко Ка.тюсеровић

·:·:.�..:;;.,-
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