
На осно ву чла на 6. За ко на о по себ ним усло ви ма за ре а ли за ци ју про јек та из град ње ста но ва за при пад ни
ке сна га без бед но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 41/2018 и 54/2019), 
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1.  Об ја вљу је се про да ја ста но ва за при пад ни ке сна га без бед но сти у ви ше по ро дич ним стам бе ним објек
ти ма и то у: 

• Објек ту 1 на ка та стар ској пар це ли број 11891/1 КО Вра ње (1) 
• Објек ту 2 на ка та стар ској пар це ли број 11891/6 КО Вра ње (1) 
• Објек ту 3.1 на ка та стар ској пар це ли број 12938 КО Вра ње (1) 
• Објек ту 3.2 на ка та стар ској пар це ли број 12938 КО Вра ње (1) 

  на те ри то ри ји гра да Вра ња, за ко је је Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре из
да ло Ре ше ње о гра ђе вин ској до зво ли број 3510200145/201807 ROPMSGI15797CPI3/2018 од 19. 
9. 2018. го ди не.

2.  Пра во на ку по ви ну ста на из тач ке 1 овог по зи ва оства ру ју ли ца ко ја се на ла зе на спи ску ли ца, а ко ји
ма је утвр ђе но пра во на ку по ви ну ста на под по вољ ни јим усло ви ма у скла ду са За ко ном о по себ ним 
усло ви ма за ре а ли за ци ју про јек та из град ње ста но ва за при пад ни ке сна га без бед но сти („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 41/2018 и 54/2019) и Од лу ком ми ни стра уну тра шњих по сло ва о ис пу ње но сти усло ва 
за ку по ви ну ста на под по вољ ни јим усло ви ма бр. 01535/1914 од 7. 3. 2019. го ди не, Од лу ком ми ни
стра од бра не о ис пу ње но сти усло ва за ку по ви ну ста на под по вољ ни јим усло ви ма („СВЛ” бр. 6/19), 
Од лу ком ми ни стра прав де о ис пу ње но сти усло ва за ку по ви ну ста на под по вољ ни јим усло ви ма број  
360003/2019 од 8. 3. 2019. го ди не, Од лу ка ма ди рек то ра Без бед но сноин фор ма тив не аген ци је и то 
Од лу ком о усло ви ма, на чи ну и по ступ ку ку по ви не ста на под по вољ ни јим усло ви ма број 156127 од 4. 
3. 2019. го ди не и Од лу ком о из ме ни и до пу на ма Од лу ке о усло ви ма, на чи ну и по ступ ку ку по ви не ста на 
под по вољ ни јим усло ви ма број 1523575 од 28. 8. 2019. го ди не и Од лу ком ми ни стра за рад, за по шља
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња број 3600100015/4/201911 од 2. 10. 2019. го ди не.

  Ли ца из тач ке 2. ко ја не ма ју трај но ре ше ну стам бе ну по тре бу, а ко ја оства ру ју пра во на ку по ви ну ста
но ва из тач ке 1. овог по зи ва мо гу да за поч ну про це ду ру ку по про да је при ја вом за да љи по сту пак ку по
про да је елек трон ским пу тем по чев од 7. 11. 2019. го ди не у 12 ча со ва до 9. 11. 2019. го ди не у 12 ча со ва. 
Ли ца се при ја вљу ју пу тем лин ка ко ји ће би ти ак ти ван у пе ри о ду од 7. 11. 2019. го ди не у 12 ча со ва до 9. 
11. 2019. го ди не у 12 ча со ва на сај ту www.s sbsrb ij a.com , на с трани  града Врањ е. Нако н  избора г рада 
Вр ањ е клик ом  на ду гм е  „пријав а” и након  уноше ња  тражен их  по датака, к ли ком на  дугме  „ по шаљи” 
 про слеђуј е  се при јава.  Нако н  из вр шене ко нтрол е при ја ва , лица  која  и спу њавају  у слове  биће  по зив ан а 
према  ре до следу пр ија ва ради  о ба вешта ва ња  о  термини ма  з а нас та вак  п роцедуре  ку попродаје. 
Процедура  ку попрода је се  на ставља  од   20. 11. 2019. г од ине, радним да ни ма у перио ду од 8 часо ва до 
1 6 часова на ад реси у В рању, У лица  Бр ан кова бр ој  1  на прв ом  спрат у,  према за казаним тер ми нима. 
Т рајање те рмина по  купцу  је 30   ми ну та .

  Лица из тачк е 2. кој а  имају  неодгова ра ју ћи ста н,  а која о стварују прав о  на куп овину ст ано ва из  та чк е 
1.  ов ог  по зива  мо гу да зап очну  про цедуру  к упо пр одаје п рија вом за  даљи п оступак купопродаје е лек
тронским пут ем  почев од 7. 11. 201 9.  године у 12  часова  до 9. 11 . 2 019 . годи не у 12  ч асова.   Лица  се  
пријављ уј у  путем линка који ће  б ити активан у  п ериоду од 7. 11. 201 9.  године у 12  часова д о 9. 11. 
2019. године у 12 часова на сајту www.s sbsrb ij a.com,  на ст рани г рада Врање . Након  и збора г рада 
Вр ањ е клик ом  на ду гм е  „пријав а” и након  уноше ња  тражен их  по датака, к ли ком на  дугме  „ по шаљи” 
 про слеђуј е  се при јава.  Нако н  из вр шене ко нтрол е при ја ва , лица  која  и спу њавају  у слове  биће  по зив ан а 
према  ре до следу пр ија ва ради  о ба вешта ва ња  о  термини ма  з а нас та вак  п роцедуре  ку попродаје. 
Процедура  к упопрод аје се  н аставља  о д  20. 1. 2020. г од ине, радним да ни ма у перио ду од 8 часо ва до 
1 6 часова на ад реси у В рању, У лица  Бр ан кова бр ој  1  на прв ом  спрат у,  према за казаним тер ми нима. 
Т рајање те рмина по  купцу је 3 0 м ин ута.

3. Ли ца  и з тачке 2 . могу д а се и нф ор мишу о  станови ма  из  тачке 1. пу тем каталога, који су објављени на 
на сајту www .s sb srbija.co m

4. О вај јав ни  п озив се  об јављује у днев ном листу „Политика” и налази се и на сајту www.ssbsrbija.com 
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