Јавни позив за подношење
захтева за остваривање права
на доделу средстава помоћи
породицама
избеглица
за
куповину
сеоске
куће
са
окућницом и додатне помоћи
намењене за грађевински и
други материјал за адаптацију
или поправку предметне сеоске
куће са окућницом
На основу Правилника о условима и мерилима за изор
корисника, поступку и начину рада за изор корисника, донетог
од стране Комисије за изор корисника помоћи за решавање
стамених потреа изеглица кроз куповину сеоских кућа и
доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу
за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом
на седници која је одржана, дана 06. августа 2018. године,
расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА
СРЕДСТАВА ПОМОЋИ
ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ
НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НА ДОДЕЛУ
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА СА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ

ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица
која живе на територији општине Велико Градиште, кроз куповину
сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу.
Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог
породичног домаћинства треа да испуне следеће услове:
1.избеглички

статус, и то:

– да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у
држављанство Републике Србије, или
– да им је престао статус избеглице, стекли су
држављанство Републике Србије
(НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца
пријаве, а начланове његовог породичног домаћинства уколико су у
статусу избеглице или субили у статусу избеглице);
2.да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине
Велико Градиште;
3.да су подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства
смештени у колективномцентру/неадекватном приватном смештају;
4. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави
или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
5. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног
пребивалишта или у другој држави;
6. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили
или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у
другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
7. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције
у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу
повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје
стамбене потребе;
8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
9. да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних
позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене
потребе – Стамбени програм у Републици Србији;
10. да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на
Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су
предметна сеоска кућа и земљиште накојој се иста налази уписане у
катастар непокретности на име продавца и без терета;
11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на

Јавни позив уписанау катастру непокретности као:
– непокретност која је преузета из земљишних књига или
– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи
или
-непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју
је изадата употребна дозвола или
– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
-да је предметна сеоска кућа у поступку легализације,
односно озакоњења који јошније завршен, а да је на земљишту на коме се
налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни
позив дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке
10) овог члана морабити завршен најкасније до доношења Одлуке о
решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних
према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених
бодова (у даљем тексту: Одлука).
12. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства
неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству
са продавцем предметне непокретности.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину сеоске
куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински и други
материјал,за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са
окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00
динара (једанмилиончетиристотинехиљададинара) по породичном
домаћинству корисника и то:
РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) за
помоћ при куповини сеоске куће са окућницом и
РСД 200.000,00 (двестахиљададинара)
ПДВ-ом за додатну помоћ намењену
и други материјал и/или опрему
адаптацију или поправку предметне
окућницом.

са обрачунатим
за грађевински
за поправку,
сеоске куће са

са окућницом у износу до 50% од износа који се одорава
за куповину сеоске куће са окућницом.
Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу
поднете Пријаве.
Подносилац пријаве за сее и чланове породичног

домаћинства доставља следеће доказе:
избеглички статус, ито:
да имају избеглички статус и поднет захтев за
пријем у држављанство Републике Србије, или
1.
–
–

