
На основу члана 6. Правилника о ближим условима, мерилима и  критеријумима за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела
Комисија за избор корисника социјалног становања Градске управе  града Пожаревца на седници одржаној 04.03.2015. године је утврдила

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У МОНТАЖНОМ ОБЈЕКТУ У НАСЕЉУ ЗАБЕЛА

Ред. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Социо-
економска
угроженост

Стамбена
ситуација
подносиоца
захтева 

Способност  за
самосталан живот
у  условима
социјалног
становања

Самохрани
родитељи  или
родитељ  који
самостално  врши
родитељско право

Вишечлано
породично
домаћинство

Остале категорије
посебно социјално
угрожених 
породица

Породице са 
децом на 
редовном 
школовању

Да је лице према 
коме је извршено 
насиље у породици

Стара лица Породично 
домаћинство које има 
дете са сметњама у 
развоју

Породично домаћинство 
које има тешко болесног 
члана од већег социо-
медицинског значаја

Укупан 
број 
бодова

1. Јасмина
Станчуловић

20 20 20 20 50 / 30 / / / / 160

2. Бојана
Антић

20 20 20 20 50 / 30 / / / / 160

3. Дамир
Пајић

20 20 20 20 50 / 10 / / / / 140

4. Санда
Николић

20 20 20 / 50 / 10 / / / / 120

5. Валентина
Ђорђевић

20 20 20 / 40 / 10 / / / / 110

6. Драгослав
Николић

20 20 20 / 30 / / / / / / 90

7. Јовица
Стефановић

20 20 20 / 10 / / / / / / 70

8.

9.

10.

11.

12.

Предлог листе реда првенства објавити на званичкој презентацији града Пожаревца( www.pozarevac.rs) и на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана
04.03.2015. године.

Примедбе на предлог листе реда првенства подносилац захтева може уложити у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства на адресу
Комисија  за  избор  корисника  социјалног  становања  Градске  управе  Града  Пожаревца,  Пожаревац,  ул.  Дринска  бр.  2 -Приговор  на  предлог  листе  реда
првенства за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела.
                                                                                                                                                                                                                                                    

У Пожаревцу, 04.03.20152014. године Број:06-360-97/2014-1 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Љиљана Илић, с.р.


