
 

 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ 
КУПОВИНИ  СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ 

НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ КУЋНИХ 
АПАРАТА/НАМЕШТАЈА 

 
 

Комесаријат за избеглице и миграције обавештава избеглице и бивше избеглице 
које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус 
избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене 
потребе, и то: избеглице које су смештене у колективним центрима или неком другом 
виду колективног смештаја, формалног или неформалног или угрожене избеглице у 
приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у 
земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима 
угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица при куповини сеоских кућа са окућницом и дoделу пакета помоћи, у 
оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, 
Потпројекат 8 – компонента сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити 
објављен  6. Јуна 2018. године на огласним таблама на територији следећих 
јединица локалне самоуправе: Сента, Нови Кнежевац, Кањижа, Ковачица, Бела 
Црква, Жабаљ, Тител, Мали Зворник, Љубовија, Крупањ, Богатић, Ваљево, 
Осечина, Љиг, Мионица, Пожаревац, Мало Црниће, Жагубица, Петровац на 
Млави, Крагујевац, Рача, Лапово, Баточина, Рековац, Ћуприја, Бор, Мајданпек, 
Кладово, Соко Бања, Ужице, Бајина Башта, Нова Варош, Косјерић, Чајетина, 
Пријепоље, Сјеница, Прибој, Чачак, Лучани, Горњи Милановац, Тутин, Рашка, 
Нови Пазар, Варварин, Брус, Александровац, Трстеник, Сврљиг, Дољевац, Гаџин 
Хан, Мерошина, Ражањ, Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа, Пирот, 
Бабушница, Димитровград, Лесковац, Лебане, Бојник, Црна Трава, Власотинце, 
Медвеђа, Трговиште, Сурдулица, Прешево, Босилеград, Владичин Хан и Бујановац, 
на огласној табли и  интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције 
www.kirs.gov.rs.  

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица на 
територији Републике Србије кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном 
износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински 
материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 
евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник 



 

 

помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за 
решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске 
куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). 
Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији 
Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру 
непокретности и мора испуњавати основне услове за живот и становање.  

Jавни позив траје од 6. јуна 2018. године до 23. јула 2018. године. Све 
информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити код 
повереника за избеглице у јединицама локалне самоуправе на које се ово обавештење 
односи, као и у Комесаријату за избеглице и миграције, Народних хероја бр.4, 11070 
Нови Београд.    

 


