
КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА СИРП ПРОГРАМА, на основу члана 

22. став 1.  Правилника о расподели станова изграђених у оквиру „Програма становања и 

трајне интеграције избеглица у Србији – СИРП“ (''Службени лист општине  Чачак'' бр. 

2/2007),  на седници одржаној дана 24. октобра 2017. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

 

1. Марко Шапоња из Чачка, ЈМБГ: 2310990381018,                                                                    

из категорије лица које има статус избеглог или прогнаног лица са боравиштем на 

територији града Чачка од најмање 3 године до дана расписивања конкурса и са 

поднесеном пријавом за пријем у држављанство Републике Србије, односно из 

категорије лица које је изгубило статус избеглог или прогнаног лица 

пријемом у држављанство Републике Србије након  1. јануара 1998. године, 

са боравиштем или пребивалиштем на територији града Чачка од најмање 

три године до дана расписивања конкурса, као носиоцу породичног 

домаћинства даје се у закуп на одређено време једноипособан стан, укупне нето 

површине 37,80 м2, у Чачку, улица Илије Гарашанина бр. 65, поткровље, стан број 

8, којим располаже „Градска стамбена агенција“ Чачак. 
2. Именовани ће користити стан из става 1. ове Одлуке са члановима породичног 

домаћинства: 

- Маријана Шапоња, супруга, ЈМБГ: 2610993787841 И 

- Маша Шапоња, кћи, ЈМБГ:2809017787838. 

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

4. Обавезује се  Марко Шапоња да у року од 15 дана од дана пријема ове одлуке са 

„Градском стамбеном агенцијом“ Чачак  закључи Уговор о закупу стана, ближе 

описаног у ставу 1. диспозитива. 

5. Висину закупнине утврђује Управни одбор  Агенције на основу параметара 

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

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

становање (“Службени гласник РС” бр. 26/13) и Одлуке Градског већа града Чачка 

број:06-142/2015-III, 25. августа 2015. године, и иста ће бити усклађивана у току 

трајања закупа. 

6. Закупац је обавезан да месечну закупнину плаћа  сваког месеца, до 5. у месецу за 

текући месец. Уколико то не учини, зарачунаће се законска затезна камата. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Марко Шапоња из Чачка, пријавио се на Конкурс за давање у закуп једног 

једноипособног стана квадратуре 37,80 м2 (стан број 8 у улици Илије Гарашанина бр.65 

изграђеног на кп бр.5789/1 КО Чачак), који оглас је објављен на огласној табли Градске 

управе града Чачка дана 01. августа 2017. године, огласној табли „Градске стамбене 

агенције“ Чачак дана 01. августа 2017. године,  у недељном листу „Чачанске новине“ дана 

01. августа 2017. године, на интернет страници града Чачка и на интернет страници 

„Градске стамбене агенције“ Чачак: Пријава Марка Шапоње је примљена на пријемној 

писарници Градске управе града Чачка дана 30. августа 2017. године. 

 

Комисија за одабир корисника СИРП програма (у даљем тексту: Комисија), 

формирана решењем директора „Градске стамбене агенције“ Чачак о именовању чланова 

Комисије за одабир корисника СРИП програма, број:145/17, од 26. маја 2017. године, по 



извршеном бодовању у складу са основама и мерилима утврђеним Правилником о 

расподели станова изграђених у оквиру „Програма становања и трајне интеграције 

избеглица у Србији – СИРП“ („Службени лист општине Чачак“ бр. 2/2007) утврдила је 

предлог Ранг листе за расподелу стана  изграђеног у оквиру СИРП програма у улици Илије 

Гарашанина бр.65. поткровље, стан број:8,  изграђеног на кп бр.5789/1 КО Чачак по 

конкурсу расписаном дана 01. августа 2017. године и исту објавила на огласној табли 

Градске управе града Чачка дана 01. августа 2017. године, на огласној табли „Градске 

стамбене агенције“ Чачак, на интернет страници града Чачка и на интернет страници 

„Градске стамбене агенције“ Чачак. 

На Предлог Ранг листе заинтересована лица су имала право приговора Управном 

одбору „Градске стамбене агенције“ Чачак у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на 

огласној табли градске управе града Чачка. 

На предлог Ранг листе није било приговора. Након протека рока за приговор из 

члана 18. став 3. Правилника о расподели станова изграђених у оквиру „Програма 

становања и трајне интеграције избеглица у Србији – СИРП“ („Службени лист општине 

Чачак“ бр. 2/2007) Ранг листа је коначна и објављена је на огласној табли Градске управе 

Града Чачка дана 24. октобра  2017. године, на огласној табли „Градске стамбене 

агенције“Чачак дана 24. октобра 2017. године и код Повереника за избеглице града Чачка 

дана 24. октобра 2017. године. 

  

На основу Коначне ранг листе, Комисије је донела Одлуку о давању стана у закуп 

(број192/17, од 24. октобра 2017. године), којом се Марку Шапоњи расподељује 

једноипособан стан, укупне површине 37,80 м2, у Чачку, у улици Илије Гарашанина број 

65. поткровље, стан број:8, због чега је одлучено као у диспозитиву ове Олдуке 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На ову Одлуку, заинтересовано лице, учесник 

конкурса, може изјавити приговор Управном одбору „Градске стамбене агенције“ Чачак, у 

року од 8 дана од дана објављивања  на огласној табли „Градске  стамбене агенције“ Чачак 

и код Повереника за избеглице града Чачка.  

 

 

 

Комисија за одабир корисника СИРП програма 

Број: 192/17 

У Чачку, 24. октобра 2017. године 

 

Д о с т а в љ е н о:  

 

-  Марку Шапоња, Чачак  

- „Градској стамбеној агенцији“ Чачак  

- Архиви  

 

ПРЕДСЕДНИК  

Комисије за одабир корисника СИРП програма 

Бранкица Јелић,с.р. 

________________ 

 


