
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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док су у расељеништву кроз доделу помоћи при  
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намењене за грађевински материјал за  
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 На основу чл. 14. и 15. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, 

поступку и начину рада Комисије за избор корисника број: II-561-45/2018 од 03.08.2018. године 
(у даљем тексту: Правилник), Комисија за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у 

расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи 

намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са 
окућницом на територији Града Суботице (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 

дана 03.08.2018. године утврдила је 

 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ 

 

 
 

I 

На основу Јавног позива интерно расељеним лицима за подношење пријава за доделу 

помоћи за куповину три сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у виду грађевинског 
материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, у циљу 

побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на 

територији Града Суботице, расписаног дана 29.03.2018. године, а у складу са одредбама 
Правилника, Комисија је утврдила предлог листе корисника за доделу помоћи: 

 

  

Редни 
број 

Презиме и име Број бодова 

1. Рамадани Везире 100 

2. Буњаку Орхан 90 

 
II 

 Провером података код Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 

утврђено је да се Васвије Берати не налази у евиденцији интерно расељених лица, те да не 
испуњава услове прописане чланом 3. став 1. тачка 1. Правилника. 

 

III 

 На Предлог листе корисника за доделу помоћи подносилац пријаве може уложити 
приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе 

корисника за доделу помоћи. 

 



IV 

  Комисија је обавезна да о прстиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) 
дана од дана истека рока за подношење приговора. 

 

V 
 Приговори се подносе лично у Градском услужном центру Града Суботице, Трг слободе 

1 или поштом на адресу: Град Суботица, Комисија за доделу помоћи интерно расељеним 

лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и 

додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне 
сеоске куће са окућницом на територији Града Суботице, позив на број: II-561-45/2018. 

 

 
 

 

         Председник Комисије, 

 
         Рената Бабић 

 

 


