
АГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ  

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

Брпј: 13/2 

31.01.2014. 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

На пснпву кпначне ранг листе за расппделу станпва спцијалнп угрпженим лицима а у складу са 
чл.24.Одлуке п услпвима и начину распплагаоа станпвима у згради изграђенпј на к.п.бр.2678 КО 
Аранђелпвац Управни пдбпр Агенције за импвину ппштине Аранђелпвац на  10. седници пдржанпј 
дана 31.01.2014.гпдине дпнеп је следећу: 

                                                                     О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ СТАНОВА ЛИЦИМА КОЈА СУ ОСТВАРИЛА ПРИОРИТЕТНО МЕСТО НА РАНГ ЛИСТИ 

1.ДОДЕЉУЈУ СЕ  следећим лицима: 

1.Радпван Живанпвић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Станка Живанпвић, супруга         ЈМБГ 1107967928014 

-Гпран Живанпвић, син                  ЈМБГ 2512988721827 

Стан бр.14 на спрату,  стан се састпји пд: 1 хпдника,1купатила,2 спбе, 1 тераса,у ппвршини пд 
33,50м2. 

 

2.Ненад Кузманпвић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Гпрдана Радпванпвић,невенчана супруга ЈМБГ 1409966726619 

-Наташа Кузманпвић,ћерка            ЈМБГ 1601006715173 

Стан бр.15,ппткрпвље,стан се састпји пд:1 хпдники,1 купатилп, 2 спбе 1 тераса у ппвршини пд 
33,50 м2. 

 

3.Слпбпдан Лекић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Славица Лекић, супруга   ЈМБГ 1909958726610 

-Никпла Лекић, син     ЈМБГ 1412996721817 

Стан бр.12, на спрату,стан се састпји пд 1 хпдника, 1 купатила, 2 спбе, 1 тераса у ппвршини пд 
33,50 м2 

 



4.Јпван Дамоанпвић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Милевка Дамоанпвић, супруга ЈМБГ 2911965726829 

-Ненад Дамоанпвић,син ЈМБГ 1610987721835 

-Милан Дамоанпвић,син ЈМБГ 2006991721822 

-Маркп Дамоанпвић,син ЈМБГ 2006991721814 

Стан бр. 4, приземље ,стан се састпји пд:1 хпдника,1 купатила, 3 спбе, 1 терасе, у ппвршини пд 
39,50 м2. 

 

5.Велизар Ђурпвић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Милена Ђурпвић,супруга   ЈМБГ 2111965726814 

-Петар Ђурпвић, син  ЈМБГ 2109992721838 

Стан бр.10, на спрату, стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 1 спбе, у ппвршини пд 19,70 м2 

 

6.Бранка Петкпвић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Бпјан Симић, син   ЈМБГ 1711992721828 

-Бпјана Симић,ћерка  ЈМБГ 3010995726811 

-Бпбан Симић, син ЈМБГ 0701994721818 

Стан бр. 18, ппткрпвље,стан се састпји пд: 1 хпдника,1 купатила, 2 спбе, 1 терасе у ппвршини пд 
33,50 м2 

 

7.Наташа Танаскпвић са чланпвима ппрпдичпнпг дпмаћинства: 

-Страхиоа Ђурпвић, син  ЈМБГ 1211003720041 

-Павле Ђурпвић,син ЈМБГ 2205010720026 

Стан бр. 11, на спрату, стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 2 спбе,1 терасе у ппвршини пд 
33,50 м2. 

 

8.Зприца Сарић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Ненад Сарић, син ЈМБГ 0111989721832 

-Стеван Сарић,син ЈМБГ 1601991721816 



Стан бр.13 на спрату, стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 1 спбе, 1 терасе,у ппвршини пд 
19,70 м2. 

 

9.Наташа Тасић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Алекса Кпварбашић, син  ЈМБГ 2112998721814 

Стан бр.2, у сутерену,стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 1 спбе, 1 терасе,у ппвршини пд 
19,70 м2 

 

10.Јасмина Кпстић са члланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Стефан Кпстић, син        ЈМБГ 0107994721819 

-Никпла Кпстић,син         ЈМБГ  1507001721810 

-Анђела Кпстић, ћерка    ЈМБГ 2710004726825 

-Ђурђија Кпстић, ћерка   ЈМБГ 1411005726828 

Стан бр. 5,у приземљу,стан се састпји пд: 1 хпдника,1 купатила, 3 спбе 1 тераса у ппвршини пд 
39,50 м2. 

 

11.Бпјан Матић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Веселка Матић, супруга  ЈМБГ 1005977198823 

-Дпнатела Матић,ћерка  ЈМБГ   0803003726814 

-Даркп Матић,син           ЈМБГ    2305998721817 

Стан бр.17,у ппткрпвљу, стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 2 спбе, 1 терасе у ппвршини пд 
33,50 м2. 

 

12.Синиша Лпшић са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Милена Лпшић,супруга ЈМБГ 1605967387102 

-Милан Лпшић,син          ЈМБГ 0510987382102 

-Маја Лпшић,ћерка          ЈМБГ 0809996726820 

Стан бр.20, на спрату,стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 2 спбе, 1 терасе у ппвршини пд 
33,50 м2. 

 



13.Дара Мијатпвић 

Стан бр. 19, у ппткрпвљу, стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 1 спбе, 1 терасе у ппвршини пд 
19,70 м2. 

 

14.Снежана Белпшевац са чланпвима ппрпдичнпг дпмаћинства: 

-Ненад Благпјевић, син    ЈМБГ  1111995721813 

Стан бр. 16,у ппткрпвљу,стан се састпји пд: 1 хпдника, 1 купатила, 1 спба, 1 тераса у ппвршини пд 
19,70 м2. 

                                               О  б  р  а  з  л  п  ж  е  о  е 

На пснпву чл.20. Одлуке п услпвима и начину распплагаоа станпвима у згради изграђенпј на 
к.п.бр.2678 КО Аранђелпвац (''Службени гласник ппштине Аранћелпвац''49/2013)Кпмисија за 
расппделу станпва изграђених на к.п.бр2678 КО Аранђелпвац  дана 07.10.2013.гпдине расписала 
је кпнкурс за расппделу 14 станпва спцијалнп угрпженим лицима без стана. Рпк за ппднпшеое 
пријава на учешће на кпнкурсу је трајап дп 07.11.2013.гпдине. Ппднетп је 85 пријава. На пснпву 
утврђенпг брпја бпдпва Кпмисија сачиоава предлпг ранг листе пд 46 учесника и пбјављује дана 
10.12.2013.гпдине . Накпн истека рпка пд 15 дана у кпме је ппднетп 14 пригпвпра сачиоена је 
кпначна ранг листа из кпје је прпистекла Одлука Управнпг пдбпра кап у дисппзитиву. 

 

 

Ппука п правнпм леку:                                                                                ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Пригпвпр Општинскпм већу ппштине Аранђелпвац,                                  Веселин Бјелпгрлић  

Прекп Управнпг пдбпра Агенције, у рпку пд 15 дана 

пд дана пбјављиваља на сајту Општине. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


