
 Комисија за избор породица избеглих лица са подручја општине Мионица, за доделу 

помоћи у грађевинском материјалу, на основу члана 9. Правилника о раду Комисије и 

условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања 

интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку 

грађевинског материјала за завршетак/адаптацију стамбеног објекта, на територији општине 

Мионица, дана  10.03.2021. године расписује  

 

Ј А В Н И   П О З И В 

за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама интерно расељених лица 

док су у расељеништву на подручју општине Мионица, за завршетак/ адаптацију 

стамбеног објекта  

 

Помоћ у грађевинском материјалу за завршетак/адаптацију стамбеног објекта може 

бити додељена породицама интерно расељених лица док су у расељеништву, које имају 

пребивалиште/боравиште на територији општине Мионица, а неопходна им је помоћ за 

стварање и побољшање услова становања доделом грађевинског материјала, које испуњавају 

прописане услове и мерила за избор корисника. 

 Непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини 

Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од 

чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, уписана у катастар непокретности; 

без терета- у скаду са прописаним условима; 

 

Јавни позив је отворен од 15.03.2021. године до 29.03.2021.године (до 15.30 часова). 
 

 Пријава се подноси у затвореној коверти. 

 Информација о прописаним условима, потребној документацији и образац Пријаве 

могу се добити код Повереника за избеглице и миграције (Општинска управа Мионица, 2. 

спрат, канцеларија бр. 4 ). 

Пријава са потребном документацијом подносе се лично или поштом, у затвореној 

коверти, на адресу:  

Општина Мионица 

Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу ИРЛ  

Војводе Живојина Мишића 30 

14 242 Мионица 

 

 са назнаком ''за избор породица интерно расељених лица за доделу помоћи у 

грађевинском материјалу''. 
 

Ближа обавештења могу се добити на телефоне 014/3422-020, лок 131, на званичном 

сајту Општине Мионица: www.mionica.rs, као и лично код Повереника за избеглице и 

миграције. 
 

 

 Комисија за доделу помоћи  у грађевинском материјалу интерно расељеним лицима 
     

  

http://www.mionica.rs/

