
На основу члана 10. и 11. Правилника о условима за доделу сеоских кућа са 
окућницом брачним паровима на територији града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 24/19, у даљем тексту: Правилник) и члана 62. став 1. тачка 12. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Градоначелник града 
Зајечара, Бошко Ничић, доноси

                                Р Е Ш Е Њ Е
о додели сеоских кућа са окућницом у јавној својини града Зајечара

I
ДОДЕЉУЈУ СЕ на коришћење сеоске куће са окућницом у јавној својини града 

Зајечара учесницима Конкурса за избор кандидата (парова) за доделу сеоских кућа 
са окућницом на територији града Зајечара,  и то: 

1. Радмили Аврамовић и Милану Османовићу из Зајечара додељује се кућа са 
окућницом у Рготини,  на кп. бр. 15730 КО Рготина,

2. Бојани Јовановић и Мартину Ћирићу из Зајечара, додељује се кућа са 
окућницом у Грлишту, на кп. бр. 5490 КО Грлиште,

3. Мии Вукић Витомировић и Срђану Вукићу из Зајечара, додељује се кућа са 
окућницом у Горњој Белој Реци, на кп. бр. 4650 КО Горња Бела Река,

4. Александри Миловановић и Бобану Јовановићу из Шљивара, додељује се кућа 
са окућницом у Великом Јасеновцу, на кп. бр. 1061 КО Велики Јасеновац.

Са паровима, као корисницима непокретности из претходног става овог 
Решења, биће закључени Уговори о коришћењу истих, у складу са одредбама чл. 11. 
Правилника.

                               II
УТВРЂУЈЕ СЕ да су пријаве доле наведених власника објеката - учесника 

Конкурса за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним 
паровима на територији града Зајечара одбијене са разлога неиспуњавања услова 
из члана 2. и 7. Правилника, и то: 

1. Јасминка и Милена Јовановић - (Грљан, као насељено место на коме се 
предметна непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу 
са Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12);

2. Горан Симатовић - (Грљан, као насељено место на коме се предметна 
непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу са 
Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12);

3. Љубивоје Тодоровић – (Именовано лице, према подацима из листа 
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непокретности за предметну непокретност, није носилац права својине, већ 
држалац); 

4. Дејан Јенић - (Звездан, као насељено место на коме се предметна 
непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу са 
Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12);

5. Перислав Серjевић - (Велики Извор, као насељено место на коме се 
предметна непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу 
са Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12);  

6. Илија Ватковић - (Велики Извор, као насељено место на коме се предметна 
непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу са 
Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12); 

7. Јованка Стојановић - (Грљан, као насељено место на коме се предметна 
непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу са 
Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12);

8. Аца Антијевић - (Велики Извор, као насељено место на коме се предметна 
непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу са 
Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12); 

9. Слађана Јагуз - (На предметној непокретности, у смислу одредаба члана 2. 
став 6. Правилника, постоје нерешени имовинско-правни односи); 

10. Силвана Сибиновић - (На предметној непокретности, у смислу одредаба члана 
2. став 6. Правилника, постоје нерешени имовинско-правни односи) и

11. Снежана Милићевић - (Велики Извор, као насељено место на коме се 
предметна непокретност налази, представља секундарни градски центар, у складу 
са Просторним планом територије града Зајечара, објављеним у „Сл. листу града 
Зајечара“, бр. 15/12).

                               III
Ово Решење је коначно.

                               IV
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и на интернет страници 

града Зајечара.

II бр. 56-5/2020 
У Зајечару, 12.06.2020. године

          
                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                               Бошко Ничић,с.р.
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