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На основу члана 7. Одлуке о условима и начину суфинансирања фасада 

зграда у екстра зони града Чачка (број:06-145/17-I, од 06, 07,08. и 11. септембра 

2017. године) и Решења Градоначелника града Чачка о именовању Комисије за 

утврђивање предлога Програма уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка 

(од 14. септембра 2017. године) Комисија за утврђивање предлога Програма 

уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка, дана 22. септрембра 2017. године, 

објављује 

 

                                                 ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање пријава за суфинансирање уређења фасада зграда у 

екстра зони града Чачка 

 

ПОЗИВАЈУ СЕ власници зграда у екстра зони града Чачка, уколико су 

једини власници зграде, стамбене заједнице, професионални управници којима су 

поверени послови управљања и правна лица која управљају пословним зградама да 

у року од 15 дана од објављивања позива доставе пријаве за суфинансирање 

уређења фасада зграда којима управљају, а које се налазе у екстра зони, са 

прописаним доказима. 

Екстра зона града Чачка (сагласно Одлуци о условима и начину 

суфинансирања фасада зграда у екстра зони града Чачка (број:06-145/17-I, од 06, 

07,08. и 11. септембра 2017. године)) је простор унутар граничне линије која се 

пружа улицом Кнеза Милоша од „Касине“ до улице Синђелићеве, улицом 

Синђелићевом и Железничком до улице Браће Глишић, улицом Браће Глишић до 

улице Хајдук Вељкове, улицом Богићевићевом до Рајићеве улице, улицом Жупана 

Страцимира од Рајићеве улице до Господар Јованове улице и улицом Господар 

Јовановом до поште. 

Подносиоци пријаве су дужни да у пријави јасно и одређено наведу радове 

на фасади за чије извођење траже суфинансирање, укупну вредност радова и 

новчани износ са којим подносиоци учествују у укупној цени радова, број и датум 

одлуке скупштине стамбене заједнице или другог органа управљања правног лица 

о извођењу наведених радова, матични број, ПИБ и број текућег рачуна, као и 

изјаву да ће приступити закључењу уговора са Агенцијом о суфинансирању 

извођења радова. Подносиоци пријаве су дужни да уз пријаву доставе решење 

надлежног органа о одобрењу извођења радова са одговарајућом одобреном 

техничком документацијом која садржи предмер и предрачун одобрених радова и 

одлуку скупштине стамбене заједнице или другог органа управљања правног лица 

о извођењу наведених радова и овлашћењем за закључење уговора о 

суфинансирању уређења фасаде.  

  Подносиоци пријаве у пријави наводе новчани износ са којим учествују у 

укупној цени радова на уређењу фасаде, као и процентуални износ средстава који 

обезбеђују у односу на укупно потребна средства. Подносиоци пријаве не могу 

понудити мањи процентуални износ учешћа од 50% од укупно потребне суме, а 
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могу понудити и више, с тим да се овај минимални процентуални износ може 

увећавати најмање за по 10% од укупне суме.   

Средства за суфинансирање уређења фасада зграда у екстра зони обезбеђују 

се у буџету града Чачка 

Средства за суфинансирање уређења фасада зграда у екстра зони обезбеђују 

се за зграде у јавној својини у висини 100% средстава од укупне суме за уређење 

фасаде. 

Средства за суфинансирање уређења фасада зграда у екстра зони обезбеђују 

се за зграде у приватној или мешовитој својини у висини највише 50% средстава од 

укупне суме за уређење фасаде. 

Изузетно, Градско веће може променити однос висине средстава за 

суфинансирање уређења фасада зграда у екстра зони, на предлог Агенције. 

„Градска стамбена агенција“ Чачак, ће на основу поднетих потпуних, 

уредних и благовремених пријава, израдити предлог Програма уређења фасада на 

зградама за суфинансирање уређења фасада зграда у екстра зони, за текућу годину. 

У предлогу Програма посебно ће се навести редослед зграда у јавној својини, а 

посебно зграда у приватној или мешовитој својини.  

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као ни пријаве у којима су 

подаци наведени у супротности са Одлуком, неће се разматрати. 

 

Комисија за утврђивање предлога Програма   

уређења фасада зграда 

 у екстра зони града Чачка 

 

 

 

 


