На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке, Савета
Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 4 (у
даљем тексту: Потпројекат 4) и Уговора о гранту у оквиру Потпројекта 4, Регионалног
стамбеног програма, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем
тексту: Комесаријат), „ЈУП - Истраживање и Развој“, д.о.о. и Града Ужица (у даљем тексту:
Град Ужице), број: II број 88-55/15 oд 21.10.2015.године (у даљем тексту: Уговор о гранту),
и члaна 15. став 4. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица, начину рада Комисије за избор корисника помоћи
за решавање стамбених потреба избеглица, доделом пакета грађевинског материјала у II
кругу, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник),
а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92,
„Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета
грађевинског материјала у II кругу (у даљем тексту: Комисија), дана 22. септембра 2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
о решавању стамбених потреба избеглица са Листом корисника рангираних према реду
првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

Утврђује се да су услове за доделу пакета грађевинског материјала (у даљем тексту:
Помоћ), а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника,
приказаних у оквиру Листе реда првенства, за доделу помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица, доделом пакета грађевинског материјала, испунила следећа лица:
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за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета
грађевинског материјала
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OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 10. октобра 2016. године, Комисија је расписала Jавни позив за избор корисника
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског
материјала, за II круг за побољшање услова становања избеглица на територији Града
Ужица (у даљем тексту: Јавни позив), којим су позвана заинтересована лица да, у року од
30 дана од дана објављивања Јавног позива поднесу пријаву за доделу помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала (у даљем тексту:
Пријава).
Поступајући по Јавном позиву, лица која су наведена у диспозитиву ове Oдлуке
поднела су Комисији Пријаву на Јавни позив.
По спроведеном поступку, поступајући по поднетим пријавама и увидом у
приложену документацију, Комисија је утврдила да су лица из става 1. диспозитива ове
Oдлуке, испунила услове Потпројекта 4 - грађевински материјал за II круг за побољшање
услова становања прописане у делу III Јавног позива и члану 4. Правилника, те је у погледу
истих извршила бодовање у складу са мерилима из Потпројекта 4.
Члан 8. Правилника, предвиђа да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија коју
Решењем именује градоначелник.
Члан 9. став 1.тачка 3. Правилника, предвиђа да Комисија доноси и објављује Одлуку
о решавању стамбених потреба избеглица са Листом корисника рангираних према реду
првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.
Члан 15. став 1 Правилника, предвиђа да Подносиоци пријаве који испуњавају услове
наведене у Јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за
избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у
земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко
Комесаријата за избеглице и миграције, ставом 2 истог члана предвиђено је да ради
додатне провере података о стању имовине Подносиоца пријаве и чланова његовог
породичног домаћинства, Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља и

уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и
чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног
домаћинства како би се утврдило да ли Подносилац пријаве и чланови његовог породичног
домаћинства поседују непокретност у Републици Србији, а ставом 4. да након разматрања
пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције,
као и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици
Србији и земљи порекла, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању
стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на
основу испуњености услова и броја освојених бодова.
Чланом 16. Правилника предвиђено је да против Одлуке подносилац пријаве може
уложити жалбу Градском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест)
дана од дана пријема Одлуке.
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица, доделом пакета грађевинског
материјала у II кругу, доделиће се за 3 подносиоца, а све у складу са износом средстава
која су одобрена Потпројектом 4.
Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном леку:
Против ове Одлуке може се уложити жалба Градском већу, у року од 15 (петнаест)
дана од дана пријема ове Одлуке, преко Комисије.

Ову одлуку доставити:
- лицима из става 1. диспозитива ове Одлуке;
- надлежној Служби Града Ужица.

Председник комисије
Видоје Дрндаревић

