КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



Предмет: Захтев за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица набавком грађевинског материјала за поправку или адаптацију куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине на територији јединице локалне самоуправе	.



	У складу са условима из Јавног позива, од 27. септембра 2021. године, подносимо Захтев за доделу средстава у износу од 	                                     динара, јединици локалне самоуправе   	                  на чијој територији живе породице избеглица, којима се пружа помоћ у стамбеном збрињавању кроз побољшање услова становања набавком грађевинског материјала за поправку или адаптацију куће са окућницом породичним домаћинствима која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Јединица локалне самоуправе је спремна да, у складу са могућностима, учествује и сопственим средствима у реализацији поменуте активности у износу од  	                           динара, што укупно исноси  	                             динара за 	         (навести број) пакета грађевинског материјала.

	На територији наведене јединице локалне самоуправе постоји потреба побољшања услова становања породица избеглица. Подаци о потребама крајњих корисника указују да су породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине заинтересовани за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала. На територији јединице локалне самоуправе 	  (уписати број) породица избеглица исказало је потребу да буду корисници помоћи у процесу побољшања услова становања набавком грађевинског материјала за поправку или адаптацију куће а који су били корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине.

Јединица локалне самоуправе располаже стручним кадром неопходним за реализацију ове активности. Наиме, поред повереника, јединица локалне самоуправе ће ангажовати све потребне службе које ће се из свог домена укључити како би извршиле процену угрожености породица и испуњености техничких/грађевинских услова стамбених објеката, у складу са исказаним потребама и могућностима реализације.



Поред тога, јединица локалне самоуправе је у претходном периоду била корисник следећих пројеката збрињавања избеглица и интерно расељених лица
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Обезбеђивањем средстава по овом јавном позиву једница локалне самоуправе добила би прилику да помогне у збрињавању дела популације избеглица који решење својих проблема види у побољшању услова становања доделом грађевинског материјала за поправку или адаптацију куће са окућницом, који су прибављени средствима из буџета Републике Србије и АП Војводине.


Јединица локалне самоуправе је усвојила следећа стратешка и планска документа: 

	Локални акциони план за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од	до	године.






	Друго  	





Подаци о јединици локалне самоуправе:

	Број рачуна – текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина,  за уплату средстава опредељених за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица 840-733	са позивом на број 97	(МОЛИМО ВАС ДА УНЕСЕТЕ ТРАЖЕНИ БРОЈ РАЧУНА, А НЕ ПОДРАЧУНА). 



	ПИБ јединице локалне самоуправе	.



	Адреса јединице локалне самоуправе:

Ул.	,поштански број	.






ПРЕДСЕДНИК ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

