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На основу члана 16. став 9. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета
грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, поступку и
начину рада Комисије за избор корисника, број 110-50/2016-05 од 05.12.2016. године, а у вези са
Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру
Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 5 (у даљем
тексту: Потпројекат 5) и Уговором о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и
набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са
окућницом, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и
општине Топола (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета помоћи за
поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру Регионалног стамбеног
програма, Потпројекат 5 - сеоске куће (у даљем тексту: Комисија за избор корисника)

ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су конкурисале на jавни позив објављен дана 04.01.2017. године, за доделу
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 5 (пет) сеоских кућа и доделу пакета
помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта бр. 5 – сеоске куће, да ће Одлука о
решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и
доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености
услова и броја освојених бодова бити објављена, дана 11.10.2017. године на огласној табли општине
Топола и месних заједница општине Топола и на интернет презентацији општине Топола
www.topola.com и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА. Топола, Булевар краља Александра I бр. 9.
Тел: 034/6811-017. Факс: 034/6811-771
Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике
За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић
Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за
информисање Републике Србијe, под бројем 2376.
Текући рачун: 840-135640-26
Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола
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