
 

 

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних 
апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 5-сеоске куће (у даљем тексту: Правилник), број 561-12/2016-01 од 30.децембра 2016. године, а у вези са 
Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног 
стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 5 (у даљем тексту: Потпројекат 5) и 
Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: 
Уговор о гранту), закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП 
Истраживање и развој“, д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Мали Иђош (у даљем тексту: Општина), Комисија за 
избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета 
помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5-сеоске куће (у даљем тексту: Комисија за избор 
корисника), дана 05. јануара 2017. године расписује  

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 8 

сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја 
Предмет Јавног позива је додела помоћи кроз куповину 8 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду 

набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено 
пребивалиште/боравиште на територији О п ш т и н е  (у даљем тексту: Помоћ).   

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи је 
бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС 
на дан конверзије. 

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до 
1.500 евра,у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије. 

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу 
пакета Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% 
од износа из става 3. дела I Јавног позива. 

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз 
куповину сеоске куће и доделу пакета Помоћи на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделе пакета Помоћи, не мора се налазити на територији Општине, 
већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије. 

Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у 
крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности. 

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину сеоских кућа и доделом 
пакета Помоћи, могу остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле 
статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе 
 Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају 
боравиште/пребива.  на територији Општине, под условима, мерилима и у поступку који су утврђени Правилником. 

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника 
Општине Мали Иђош,  најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана јавног оглашавања. 

 

Документација се доставља у писарницу Општине Мали Иђош или путем поште на адресу: ул. Главвна бр. 32, 24321 
Мали Иђош са напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 5 - сеоске куће.” 

 
 Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 19. фебруара 2017. године. 

Број: 561-14/2016-01 
Дана: 30.12.2016.г.       Комисија за избор корисника 
          
         


