
          

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА 

СТАНОВАЊА, ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ, КРОЗ ДОДЕЛУ 

ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАБАВКОМ 

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2021. ГОДИНИ 

На основу Записника Комисијe за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању 
услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за 
завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала, општине 
Власотинце у 2021. години, број 02-154-5/21  од 02.07.2021. године, Комисија , предлаже ранг листу 
пријава за избор корисника по  Јавном позиву за доделу средстава намењених побољшању услова 
становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за 
завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала, општине 
Власотинце у 2021. години: 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Заводни број 
Испуњеност услова 

ДА/НЕ 
Број бодова 

1. 
Мартин Станковић 400-63-4/21 

ДА 160 

2. 
Раско Станојевић 400-63-1/21 

ДА 90 

3. 
Душан Антић 400-63-2/21 

ДА 50 

 

Пријаве које не испуњавају услове су: 

 

1. 
Звонимир Стојковић 400-63-3/21 

НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 

 
Разлози: Кандидат Звонимир Стојковић је доставио непотпуну документацију, односно од потребне 
документације није доставио:  
 -Фотокопију путног листа или документацију којом доказује да је повратник по споразуму о 
реадмисији,(обавезно за подносиоца пријаве и друге чланове породичног домаћинства који су 
повратници по споразуму о реадмисији); 
- Доказ о приходима за подносиоца пријаве; 

-Доказ о власништву /сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу - лист 

непокретности не старији од 6 месеци у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права 

својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу; 
- Непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта, дозволу за градњу или уколико је 

непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу. 

Изјаву да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују 
непокретност у Републици Србији или другој држави којом могу да реше своје стамбено 

питање, осим непокретности којом конкуришу за Помоћ; да нису укључени у неки други 

пројекат за трајно решавање стамбених потреба и да нису остварили трајно решење кроз 

пресељење у трећу земљу, мора бити оверена код Надлежног органа. 

Подносилац пријаве Звонимир Стојковић је обавештен да допуни документацију  и пошто  у датом 

року није допунио исту, пријава се одбацује као непотпуна. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
01 Број: . 02-134-2/21 
Датум: 12.07.2021 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



Финансијска средства за реализацију Јавног позива за доделу средстава намењених побољшању 

услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за 

завршетак или адаптацију стамбеног објекта, набавком грађевинског материјала, општине 

Власотинце у 2021. години број 02-134-2/21 од 24.05.2021 године, обезбеђена су на основу  Уговора о 

сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања 

избеглица кроз набавку грађевинског материјала,закљученог између Комесаријата  за  избеглице   и  

миграције и општине Власотинце, заведеног код Комесаријата под бројем 9-9/96, дана 13.04.2021. 

године,а  код  Општине под  бројем 403-61, дана 08.04.2021. године, у укупном минималном износу 

од 184.000,00 динара, односно максималном износу од 550.000,00 динара. 

Кандидат  има право на увид у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана 

од дана објављивања Предлога листе.  

Председник комисије 

_______________________ 


