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1. 

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и 

одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр. 104/2016) 

и члана 17. став 2. Програма стамбене подршке лица без 

стана који је корисник права  на новчану социјалну 

помоћ (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 11/2017), 

Стамбена комисија након спроведеног поступка утврђује 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРВЕНСТВА 

Утврђује се Предлог листе првенства по расписаном 

Јавном позиву за доделу стамбене подршке кориснику 

права на ночану социјалну помоћ бр. 06-43/2017-I/14 од 

21.04.2017. године, и то: 

1.) Рајковић Спасенија из Бољевца, ЈМБГ-

2705982756015. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Бољевац је на седници одржаној 

13.04.2017. године донела Програм стамбене подршке 

лица без стана који је корисник права  на новчану 

социјалну помоћ и Решење о формирању стамбене 

комисије. Стамбена Комисија је дана 21.04.2017. године 

расписала Јавни позиву за доделу стамбене подршке 

кориснику права на ночану социјалну помоћ бр. 06-

43/2017-I/14 која се остварује кроз куповину и други 

начин стицања права својине над одговарајућим станом 

или породичном кућом и објавила га на огласној табли 

Општине Бољевац и на сајту Општине Бољевац. 

Благовремено, односно до 03.05.2017. године 

пристигла је једна пријава Рајковић Спасеније из 

Бољевца, заведена под бр. 36-6/2017-II од 03.05.2017. 

године. 

Пријава садржи сву документацију предвиђену 

Јавним позивом, односно идентификационе податке 

Спасеније Рајковић као и њене троје малолетне деце 

(Изводе из матичне књиге рођених и податке о 

држављанству), Уверење о подацима последњег стања у 

катастру непокретности бр. 952-3/2017-319 од 03.05.2017. 

године којим доказује да нема уписаних непокретности 

на територији Општине Бољевац на име Спасенија 

Рајковић, Уверење Центра за социјални рад Бољевац да 

је Спасенија Рајковић корисник права на новчану 

социјалну помоћ, бр. 01-52-561-30/17-2 од 21.03.2017. 

године, Изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да Спасенија Рајковић и чланови њеног 

домаћинства немају у својини стан или кућу на 

територији Републике Србије, Уверење Националне 

службе за запошљавање да је Рајковић Спасенија 

пријављена на евиденцију лица која траже запослење бр. 

2913-10114-1/2017-76 од 07.02.2017. године, Решење о 

озакоњењу објекта бр. 351-1351/2017-III-02 од 

28.04.2017. године и извештај лекара о здравственом 

стању подносиоца пријаве. 

Грађевински инспектор Општинске управе Бољевац је 

на захтев Стамбене комисије доставио Записник о стању 

објекта, бр. 06-43/2017-I/14 од 27.06.2017. године. 

   Овај Предлог листе првенства објавити у 

Службеном листу општине Бољевац, на огласној табли 

Општине Бољевац и на сајту Општине Бољевац. 

                ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На 

Предлог листе првенства подносилац захтева може 

уложити приговор Општинском већу општине Бољевац у 

року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе 

првенства. 

 

Датум: 27.06.2017. године        

 

                                                                                                          

Стамбена комисија 

 

председник комисије, Нели Ђорђевић, с. р.  

члан комисије, Ана Опачић, с. р. 

члан комисије, Миодраг  Трифуновић, с. р. 

члан комисије, Славица Јогрић, с. р. 

члан комисије, Жаклина Добрић, с. р. 

 

 


