
 

 

На основу Решења градоначелника града Београда, број: 020-202/17-Г од 17. јануара 2017. године, о 

образовању Комисије за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених стварању или побољшању 

услова становања интерно расељених лица која бораве у неформалним колективним центрима кроз помоћ 

при куповини сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Комисија) и члана 12. став 1. Одлуке о начину 

реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Београда 

(„Службени лист града Београда”, број 4/16 и 126/16), Комисија, дана 4.децембра 2017. године, утврђује 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ 

о 

избору корисника намењених стварању и/или побољшању услова становања интерно расељених 

лица која бораве у неформалним колективним центрима при куповини сеоске куће са окућницом 

 

РЕДНИ БРОЈ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ БРОЈ БОДОВА 

1. Поповић Вуксан 80 

2. Сталетић Милка 40 

 

* Наведеном Подносиоцу пријаве, град Београд ће откупити предложену сеоску кућу са окућницом ради 

побољшања услова становања. 

   НЕРАНГИРАНИ  ПОДНОСИОЦИ  ПРИЈАВЕ: 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАПОМЕНА 

1. Славица Зувић непотпуна документација 

2. Стефан Зувић непотпуна документација 

3. Радослав Николић непотпуна документација 

4. Красимир Красић непотпуна документација 

5. Мирослав Крстић непотпуна документација 

6. Олга Крстић непотпуна документација 

7. Драгица Бабић непотпуна документација 

8. Крсто Јанковић непотпуна документација 

9. Вукашин Рашковић непотпуна документација 

10. Сунчица Вукашиновић непотпуна документација 

11. Мирослав Милић непотпуна документација 

12. Душан Милић непотпуна документација 

13. Милијана Раднић непотпуна документација 

14. Димитрије Милић непотпуна документација 

15. Синиша Јанковић непотпуна документација 

16. Борисав Лекић непотпуна документација 

17. Радмила Здравковић непотпуна документација 

18. Угљеша Царевић непотпуна документација 

19. Стефан Вулић непотпуна документација 

20. Борика Рашковић 

члан домаћинства поседује имовину 

којом породично домаћинство може да 

реши стамбено питање 

21. Александар Рашковић 

подносилац пријаве се не налази на 

евиденцији корисника неформалног 

колективног центра 



 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

       На Предлог листе корисника за доделу помоћи, подносилац пријаве може уложити приговор 

Комисији за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлог листе корисника за 

доделу помоћи на огласној табли Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту. 

Приговор се  доставља лично, писарници број 8 или путем препоручене поште у коверти на адресу: 

Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43 – 45, Београд, са назнаком „Приговор на предлог листе реда 

првенства  - куповина сеоске куће са окућницом, с  позивом на број: ,,XIX-07- 404.1-3/2016 “. 


