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 На основу члана 15. Правилника о раду Комисије број: II-561-71/2019 од 18.09.2019. 

године (у даљем тексту: Правилник),  у поступку избора корисника по Јавном позиву интерно 

расељеним лицима за подношење пријава за доделу помоћи при куповини сеоске куће са 

окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у 
грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске 

куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању у циљу 

побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на 
територији Града Суботице, расписаном дана 18.09.2019. године (у даљем тексту: Јавни позив), 

Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са 
окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћ у грађевинском 

и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са 

окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању на територији Града 

Суботице (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 22.07.2020. године утврђује 
 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ 
 
I 

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

помоћи при куповини сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 

намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и дугом материјалу и/или опреми за 
поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 

непокретности намењене становању у циљу побољшања услова становања интерно расељених 

лица док су у расељеништву, а која живе на територији Града Суботице, расписаном дана 
18.09.2019. године, а у складу са одредбама Правилника, Комисија је утврдила предлог листе 

корисника за доделу помоћи: 
 
  

Редни 

број 
Презиме и име Број бодова 

1 Бериша Шкурта 120 
2 Бериша Ерди 90 
3 Бериша Влазним 90 



4 Буњаку Шенај 70 
5 Краснићи Садик 60 
6 Угриновић Бранислав 30 
7 Бериша Ерџан 30 

 

II 
 Провером података код Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије 
утврђено је да се Авдули Ђемиље не налазе у евиденцији интерно расељених лица, те да не 

испуњава услове прописане чланом 3. став 1. тачка 1. Правилника. 
 Према члану 14. став 2. Правилника о раду Комисије број: II-561-71/2019 од 18.09.2019. 
године пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 3. правилника, Комисија не 

бодује већ исту решењем одбија, као неосновану. 
 

III 
 Предлог листе корисника за доделу помоћи утврђен је на основу документације поднете 

уз пријаву, испуњености услова и мерила из чл. 3. и 4. Правилника, доказа прибављених 

службеним путем у складу са чланом 12. Правилника и извршених провера прописаних чланом 
15. став 2. Правилника. 
 

IV 
 Предлог листе се објављује на огласној табли Града и званичној интернет страници 

Града: www.subotica.rs. 
 

V 
 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. 
 

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

VII 
 Приговори се подносе лично у Градском услужном центру Града Суботице, Трг слободе 
1 или поштом на адресу: Град Суботица, Комисија за избор корисника помоћи намењене 

побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу 

помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене 
становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или 

адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности 

намењене становању на територији Града Суботице, позив на број: II-561-71/2019. 
 

 

 

 
         Председник Комисије, 
 

         Рената Бабић 
 

 

http://www.subotica.rs/

