
На основу Уговора о сарадњи на реализацији 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  бр. 4-19/2022-II и члана 18. Правилника о раду 

Комисије бр. 561-6-4/2022-II од 13. маја  2022. године, Комисије за избор корисника, дана 

07. октобра 2022. године утврђује 

 

 

КОНАЧНУ ЛИСТУ РЕДА ПРВЕНСТВА 

о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини 

одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у 

грађевинском материјалу (мали грант) 
 

Редни 

број 
Број предмета 

Презиме и име носиоца 

домаћинства 

Укупан број 

бодова 

1 561-6/2022-II Дувњак Стојанка 50 

 

Додељује се износ од РСД 1.500.000,00 динара за куповину одговарајуће непокретности 

намењене становању Дувњак Стојанки, у складу са поднетом пријавом. 

 

Додељује се једнократна помоћ у грађевинском материјалу (мали грант) Дувњак Стојанки, 

у складу са следећом Спецификацијом грађевинског материјала: 

 

Редни 

број 
Назив Карактеристике 

Мерна 

јединица 
Количина 

1.  

Једнокрилни 

прозор за 

кухињу, са 

унутрашњом 

пвц 

ролетном, са 

фикс 

комарником, 

пвц даском 

споља и 

унутра 

Боја бела, 

димензије 

135/125 цм 

Комад 1 

2.  

Једнокрилни 

прозор за 

оставу, са 

Боја бела, 

димензије 58/77 

цм 

Комад 1 



фикс 

комарником, 

пвц даском 

споља и 

унутра 

3.  

Једнокрилни 

прозор спој 

са 

балконским 

вратима у 

соби, са 

унутрашњом 

пвц 

ролетном, са 

фикс 

комарником 

на прозору, 

пвц даском 

споља и 

унутра, 

плише 

комарник на 

вратима 

Боја бела, 

димензије 

прозора 

103/150цм, 

Димензије врата 

61/233 цм 

Комад 1 

4.  

Једнокрилна 

улазна 

врата, 

испуна пун 

панел бели 

Боја бела, 

димензије 

108/210 цм 

Комад 1 

  

 

Образложење: 

 

Одредба члана 18. став 1. Правилника о раду Комисије прописује да након што 

Одлука из члана 16. став 7. овог Правилника постане коначна, Комисија за избор 

корисника утврђује Коначну листу реда првенства. Коначна листа из става 1. овог члана 

објављује се на начин и на месту где је био објављен Јавни позив (став 2.). 

 

Одредба члана 19. став 1. Правилника о раду Комисије прописује да на основу 

Коначне листе реда првенства из члана 18. став 1. овог Правилника, Општина, власник 

предметне непокретности – сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 

непокретности и корисник Помоћи, закључују уговор о купопродаји сеоске куће са 

окућницом, односно одговарајуће непокретности и додели пакета помоћи, којим се 




