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З Р Е Њ А Н И Н

На основу члана 1. Уговора о сарадњи за реализацију помоћи за стварање и
побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са
окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском
материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са
окућницом, односно одговарајуће непокретности, закљученог између Града
Зрењанина и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, заведеног у
у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/48 од
11.03.2022.год и у Граду Зрењанину под бројем 016-4/22-014-II oд 03.03.2022.год., и
члана 18. Правилника о раду Комисије (у даљем тексту: Комисија), на седници
одржаној дана 06.10.2022.год. Комисија доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОММАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ
ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ
СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Утврђује се да услове за доделу помоћи избеглим лицима при куповини
сеоске куће са окућницом испунила следећа лица, рангирана према реду првенства
на основу испуњености услова :

1. Ивић Виолета, Меленци 60 бодова
2. Марковић Даринка, Стајићево 40 бодова
3. Тубић Горан, Тараш 40 бодова



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 16.06.2022. год. Комисија је објавила Јавни позив за подношење пријава
за доделу помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица
кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и
доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за адаптацију или поправку
предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности на
територији града Зрењанина.

На II седници Комисије, одржаној 22.07.2022.год. утврђено је да су
благовремено приспеле 3 пријаве. Након отварања пријава, Комисија је утврдила да
је једна пријава непотпуна, те је доставила подносиоцу пријаве обавештење да у
року од 8 дана од дана пријема обавештења пријаву допуни.

На III седници Комисије, одржаној 07.09.2022.год., утврђено је да је допуна
благовремена, да су све три пријаве комплетне, да су се стекли услови за теренски
обилазак, те да се упути захтев Комесаријату за извршење провере подносиоца
пријава у трајној бази података.

Теренским обиласком утврђено је да су све три сеоске куће са окућницом
условне за становање.

Комисија је на IV седници, одржаној 22.09.2022.год., обавила бодовање и
утврдила Предлог листе корисника помоћи..

На Предлог листе корисника није било приговора, па је Комисија на седници
одржаној 06.10.2022.год. утврдила Коначну листу и донела Одлуку о додели
помоћи.

Чланом 4 Правилника прописани су услови за избор корисника помоћи.
Чланом 18 предвиђено је да Комисија доноси одлуку о додели помоћи, као и право
жалбе на исту Градском већу.

Имајући у виду напред наведено Комисија је одлучила као у диспозитиву ове
одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Градском већу преко Комисије, у
року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

Одлуку доставити:
- лицима из става 1. диспозитива Одлуке

Председник Комисије
Властимир Петровић


