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На основу члана 18. Правилника о раду Комисије,  бр. 01-553-36/2022-5 од 14.04.2022. године, 
Комисија за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, кроз 
куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и 
другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, 
односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Комисија), у оквиру реализације средстава из Уговора 
о сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и општине Кула и 
заведеног у општини Кула 03.03.2022. године под бројем 01-553-36/2022-2, а у Комесаријату за избеглице и 
миграције заведениг 11.03.2022. године под бројем 9-9/51, којим је предвиђена помоћ за стварање и 
побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно 
одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за 
адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности дана 01. 
09. 2022. године објављује  

КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА 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 и другом материјалу и опреми (мали 
грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 
 

 

На основу Коначне листе реда првенства, Општина , власник предметне непокретности- сеоске куће 
са окућницом, односно одговарајуће непокретности и корисници помоћи од редног броја 1 до редног 
броја 3, на Кончној листи корисника за доделу помоћи, закључују уговоре о купопродаји сеоске куће 
са окућницом, односно одговарајуће непокретности и додели пакета помоћи, којима се регулишу 
међусобна права и обавезе потписника уговора, а ради реализације доделе помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица кроз куповину сеоске куће, односно одговсрсјућe непоктрности и доделу пакета помоћи.  
                 
 
          Председница Комисије 
               Милева Ковач 

Редни број Број предмета Презиме и име носиоца домаћинства Укупан број бодова 
1 01-553-36/2022-8-6 Мишчевић Радомир 90 
2 01-553-36/2022-8-3 Штрбац Александар 90 
3 01-553-36/2022-8-4 Медаревић Радмила 80 
4 01-553-36/2022-8-1 Манојловић Ана 60 


