
На основу, члана 11. Правилника о  избору корисника и начину и условима пружања 
услуге социјално становање у заштићеним условима, број 560-40/2012-09, од дана 21.08.2012. 
године, Комисија за  спровођење поступка за избор корисника  услуге социјално становање у 
заштићеним условима расписује 

ОГЛАС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

 I

           Корисници услуге могу бити социјално угрожени, стамбено необезбеђени појединци и 
породице са пребивалиштем на територији општине Књажевац, чији приходи породице не 
прелазе  утврђену висину новчане социјалне помоћи у складу са одредбама закона којим се 
уређује социјална заштита, који су заинтересовани за овај вид стамбеног решења, и то:

- лица и породице, корисници права на новчану социјалну помоћ, 

- самохрани родитељ са децом

- жртве сексуалног - породичног насиља, 

- друге категорије посебно социјално угрожених породица, социјално-економски угрожена лица 
и породице, које због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета 
члана породице не могу да обезбеде услове за живот. 
          Стамбено необезбеђени појединци и породице су појединци и породице који не поседују 
непокретност у Републици Србији, којом могу да реше своје стамбено питање.

  II

           Објекaт намењен за социјално становање је у власништву општине Књажевац и налази 
се у селу Орешац код Подвиса и задовољава услове за смештај две породице. 

Корисници права на социјално становање не могу стећи право својине на становима 
које користе, нити могу пренети право коришћења на треће лице.

Објекти  намењени  за  социјално  становање  дају  се  на  коришћење  без  накнаде,  на 
одређени период који се прецизира уговором.

             Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и друге комуналне услуге и 
накнаде) као и трошкове текућег одржавања станова сносе корисници права сопственим 
средствима. 

Изузетно од става 2. овог члана, општина Књажевац у зависности од укупног прихода 
корисника права, сноси трошкове из става 2. овог члана у целини или делимично у складу са 
нормативима и стандардима трошкова који се утврђују посебним актом који доноси Општинско 
веће општине Књажевац.

III

Критеријуми  за  остваривање  права  на  услугу  социјално  становање  у  заштићеним 
условима утврђени су Правилником о  избору корисника и начину и условима пружања услуге 
социјално становање у заштићеним условима.

 

            Услови које морају да испуњавају социјално угрожена лица и породице су: 

1) да имају пребивалиште односно боравиште на територији Књажевац најмање две године пре 
дана објављивања огласа, 
2) да су корисници права на новчану социјалну помоћ и да до подношења пријаве на оглас то 
право нису изгубили, 
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3) да подносилац пријаве на оглас и чланови његове породице не поседују непокретност у 
Републици Србији.

 
Листа реда првенства се утврђује на основу следећих критеријума и мерила: 

. Број чланова домаћинства
- за једночлано и двочлано домаћинство 10 бодова 
- за троћлано и четворочлано домаћинство 15 бодова
-  за петочлано и шесточлано домаћинство 20 бодова

3. Самохрани родитељи са децом 

- за породично домаћинство самохраног родитеља 10 бодова 

Самохрани родитељ јесте родитељ који са децом рођеном у браку или ван брака живи у 
једнородитељској породици односно ако је други родитељ преминуо, непознат или ако му је 
непознато пребивалиште или боравиште дуже од две године, а очигледно је напустио дете и 
када други родитељ не учествује или недовољно учествује у издржавању деце. Дететом се 
сматра дете старости до 18 година односно дете старости до 26 година које је на редовном 
школовању. 

4. Остале категорије посебно социјално угрожених породица 

- по основу инвалидности и телесног оштећења пунолетног члана, породичном 
домаћинству припада следећи број бодова: 
- за телесно оштећење 80-100% 20 бодова 
- за телесно оштећење 50-79% 15 бодова 
- за телесно оштећење до 49% 10 бодова 
- за инвалидност односно губитак радне способности 30 бодова 

- породично домаћинство са дететом са сметњама у развоју (телесно инвалидна или 
интелектуално инвалидна) 

- по породичном домаћинству 30 бодова 
- породично домаћинство са болесним чланом породице (малигна обољења, бронхијална 
и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберколоза, срчана обољења, 
теже душевне болести, хемофилија, ХИВ инфекције и др.) 
- по породичном домаћинству 20 бодова 
5. Жртве сексуалног - породичног насиља 
- по породичном домаћинству 20 бодова 
6. Стамбена угроженост 
- лица или породице корисници (закупци) станова која не испуњавају 
основне услове становања (недостатак водоводних, санитарних, 
електро инсталација у стану и слично) 

20 бодова 

Ред првенства на листи остварује се у складу са бројем бодова, које Комисија додели након 
разматрања и бодовања свих приспелих захтева.

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
Потенцијални корисник, уз захтев, прилаже следећу документацију: 

1. изјаву лица о сагласности за смештај, 
2. фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства/изводе из матичне 

књиге рођених за малолетне чланове домаћинства/уверење о држављанству или 
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Решење о пријему у држављанство РС или копија поднетог захтева за пријем у 
држављанство за све чланове домаћинства, 

3. изјаву да подносилац захтева, као и сви чланови његовог породичног домаћинства наведени 
у захтеву испуњавају услове огласа
4. уверење из РГЗ - Служба за катастар непокретности општине Књажевац, да подносилац 
захтева и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност на територији 
општине Књажевац.
Уколико је корисник или члан домаћинства рођен на територији друге општине у Републици 
Србији, доставља се и уверење из РГЗ Службе за катастар непокретности општине рођења.
5. уверење из Одељења за локалну пореску администрацију  општине Књажевац да подносилац 
захтева и чланови његовог породичног домаћинства нису обвезници пореза на имовину на 
територији општине Књажевац
Уколико је корисник или члан домаћинства рођен на територији друге општине у Републици 
Србији, доставља се и уверење из Одељења за локалну пореску администрацију  општине 
рођења.
6. потврду Полицијске станице Књажевац о пребивалишту односно боравишту на територији 
општине Књажевац, најмање две године пре дана објављивања огласа за све чланове 
породице/домаћинства, 
7. доказ о приходима и примањима: 
- потврду о незапослености  Националне службе за запошљавање
- уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање, 
- потврду послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на 
Оглас за запослене чланове, 
- чек од пензије, 
- уверење Центра да је корисник /ца новчане социјалне помоћи 
8. за самохране родитеље: извод из матичне књиге умрлих једног родитеља, или решење 
надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, или решење као и други акт надлежног 
органа, извод из матичне књиге рођених детета, или изјава самохраног родитеља оверена у 
градском органу управе или суду, да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује 
средства за издржавање детета, да у међувремену није засновао/вала брачну или ванбрачну 
заједницу и да други родитељ не учествује или недовољно учествује у издржавању детета, 
9. решење о инвалидности и телесном оштећењу за члана породице које је инвалидно лице, 
10. решење Комисије о категоризацији деце са сметњама у развоју, или Интерресорне комисије 
општине Књажевац (уколико постоји такво решење), 
11. лекарске налазе не старије од шест месеци, за члана породице са тешким или хроничним 
обољењем, 
12. судску пресуду или извештај Центра за члана породице жртву сексуалног-породичног 
насиља, 
13. потврду надлежне образовне институције о редовном школовању, 
14. изјаву о стамбеној угрожености (за породице смештене у неадекватном приватном 
смештају) да смештај не испуњава основне услове становања у смислу непостојања водоводних, 
санитарних, електро инсталација у стану и слично. 

          Докази из става 1. овог члана подносе се у овереној фотокопији или оригиналу, осим 
доказа на редном броју 11, који се подносе у неоверенох фотокопији. Комисија задржава право 
да од изабраних корисника услуге затражи на увид лекарске налазе. Фотокопије се оверавају у 
општини Књажевац, без плаћања таксе.
        
           Образац захтева, као и обрасце изјаве којима се доказује испуњеност услова из тачака 
1, 3, 8 и 14 подносе се путем oбрaсца који се добија  на шалтеру број  3 у згради општине 
Књажевац. За испуњеност услова из тачака 1, 3 и 14 потписује се јединствена изјава. 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 
Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе општине 

Књажевац,  са  назнаком  ''ПРИЈАВА  НА  ОГЛАС  СОЦИЈАЛНО  СТАНОВАЊЕ  У  ЗАШТИЋЕНИМ 
УСЛОВИМА- НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверта наводи се име и презиме подносиоца захтева, 
адреса и контакт телефон.
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Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30. април 2013. године у 15 
часова.

        ИЗБОР КОРИСНИКА

Комисија,  по  извршеном  бодовању, усваја  предлог  листе  реда  првенства која  се 
објављује на огласним таблама општине и Центра за социјални рад.

На  предлог  листе  корисника  подносилац  захтева  може  уложити  приговор  Комисији 
преко писарнице Општинске управе, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе.

После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија доноси 
одлуку  са  коначном  листом  реда  првенства, која  се  доставља  Општинском  већу  општине 
Књажевац на сагласност.

             Општинско веће општине Књажевац, по давању сагласности на коначну листу реда 
првенства, овлашћује председника Општине да са изабраним корисницима услуге закључи 
уговор о коришћењу услуга социјалног становања у заштићеним условима 

Број: 560-21/2013-02

У Књажевцу, 09.04.2013. године

Председник комисије

                                                                                                              Марко Ристић
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