РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ
СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАМА
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, КРОЗ
КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
На основу чл. 6. Закона о избеглицама (,,Службени гласник РС“ број 18/92, ,,Службени
лист СРЈ“ број 42/02 - одлука СУС и ,,Службени гласник РС“ број 30/10), подносим пријаву за
куповину сеоске куће са окућницом за:
интерно расељена лица
Уз захтев достављам:

РБ

Документа

1

фотокопије легитимације интерно расељеног лица

Форма документа

(обавезно за подносиоца пријаве, а за остале чланове
породичног домаћинства, ако су евидентирани као

оригинал на увид

ИРЛ), потврду из ПУ о привременом боравишту не
старију од 2 године
2.

фотокопије личних карата за све чланове породичног
домаћинства са 16 и више година (очитане личне
карте уколико су са чипом), извод из МКР за

оригинал на увид

малолетне чланове породичног домаћинства
3.

за породично домаћинство интерно расељеног
лица - изјаву оверену код надлежног органа да
подносилац пријаве и чланови његовог породичног
домаћинства:
оригинал на увид
- нису заменили, обновили или отуђили
непокретност на територији Косова и Метохије, а
којом су могли да реше своје стамбено питање;
- не поседују непокретност у Републици Србији

ван Косова и Метохије или у другој држави, а
којом могу да реше своје стамбено питање;
- нису корисници другог програма за побољшање
услова становања у Републици Србији или
стамбеног збрињавања у процесу повратка којим
би могли или су решили своје стамбено питање;
4.

доказ о приходима (у просек примања не улазе
средства добијена по основу дечјег додатка, туђе
неге и помоћи и телесног оштећења):
- уверење
из
Националне
службе
за
запошљавање о незапослености, уколико се ради о
незапосленом лицу које је евидентирано код
Националне службе за запошљавање, а уколико се
ради о незапосленом лицу које није евидентирано у
Националној служби за запошљавање, онда изјава
оверена код надлежног органа да је незапослено и
да нема примања,
- уверење о исплаћеној накнади из Националне
Оригинал
службе за запошљавање,
- потврда послодавца о висини примања у месецу
који предходи месецу подношења пријаве на Јавни
позив за запослене чланове/или изјава да
подносилац односно члан породице остварује неке
повремене приходе;
-чек од пензије за месец који претходи месецу
подношења захтева за доделу Помоћи или уколико
лице не остварује примања по основу пензије
изјава оверена код надлежног органа да не
остварује примања по основу пензије ни у
Републици Србији, ни у земљи порекла;
5.

доказ о школовању - потврда надлежне образовне
иниституције о школовању за лица која се налазе
на редовном школовању до навршених 26 година Оригинал
живота;

6.

доказ о здравственом стању - извештај лекара
и/или
решење
за
доказивање
трудноће, оригинал
инвалидности или болести;

7.

за доказивање сродства - извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних,
Оригинал на увид
односно други важећи документ којим се доказује
чињеница сродства;
8.

за жену носиоца породичног домаћинства и
самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти оригинал
брачног друга; решење надлежног суда о
проглашењу несталог лица за умрло; извод из

матичне књиге рођених деце без утврђеног
очинства и решење о разводу брака; у случају
породичног домаћинства самохраног родитеља
исти даје оверену изјаву код надлежног органа да
се непосредно брине о детету и да самостално
обезбеђује средства за издржавање, да други
родитељ не учествује или недовољно учествује у
тим трошковима, а да у међувремену, није
засновао брачну или ванбрачну заједницу
9.

жртве сексуалног/породичног насиља - одлуку
надлежног суда или извештај центра за социјални оригинал на увид
рад;

10.

Доказ о регистрованом сеоском газдинству
(уколико подносилац пријаве или чланови његовог
породичног домаћинства имају регистровано оригинал
сеоско газдинство);

11.

Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се
односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у
оригинал на увид
корист подносиоца пријаве;

12.

Доказ о власништву над сеоском кућом – лист
непокретности не старији од шест месеци у коме је
продавац уписан као власник предметне сеоске
куће и земљишта на којем се иста налази и у коме
су предметна сеоска кућа и земљиште који су
предмет купопродаје уписани без терета, односно у
коме је сеоска кућа уписана као:
- непокретност која је преузета из земљишних
оригинал на увид
књига или
- непокретност изграђена пре доношења
прописа о изградњи или
- непокретност изграђена са грађевинском
дозволом за коју је изадата употребна дозвола или
- непокретност уписана по Закону о озакоњењу
објеката

13.

Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за
легализацију, односно покренутом поступку
озакоњења предметне сеоске куће и уверење
надлежног органа да је на земљишту на коме се
оригинал на увид
налази предметна сеоска кућа дозвољена
индивидуална
стамбена
градња
(важећа
информација о локацији);

14.

Уколико се ради о сеоским кућама које су у време
подношења пријава на Јавни позив у поступку оригинал на увид
легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до

доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак
легализације/озакоњења завршен (односи се на оне
подносиоце пријава који конкуришу са сеоским
кућама које су у време подношења пријава на
Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);
15.

Потврда надлежне пореске управе о измиреним
пореским обавезама које су настале по основу права
својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су

оригинал на увид

предмет купопродаје;
16.

Фотокопију личне карте продавца сеоске куће, а ако
је биометријска, мора бити очитана.
оригинал на увид

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА
ИСПОД
РБ

Подаци из документа

Сагласан сам да
податке прибави
орган

1.

Потврда о привременом боравку код ПУ, извод
из МКР за децу, Извод из МКВ

2.

Потврда о незапослености из Националне
службе за запошљавање за незапослене
чланове породичног домаћинства регистроване
у Националној служби за запошљавање,
Уверење о исплаћеној привременој новчаној
накнади
из
Националне
службе
за
запошљавање;

3.

Потврду од ПИО фонда да ли подносилац
пријаве или чланови његовог породичног
домаћинства остварују/не остварују приход по
основу пензије

Достављам сам

4.

Потврда шк. установе о редовном школовању

5.

Потврда

надлежног

органа

за

жртве

сексуалног/породично насиља
6.

Потврда о регистрованом сеоском газдинству

7.

Лист непокретности за сеоску кућу

– која је

предмет продаје
8.

Потврду надлежног органа о поднетом захтеву
за легализацију, односно покренутом поступку
озакоњења предметне сеоске куће и уверење
надлежног органа да је на земљишту на коме
се налази предметна сеоска кућа дозвољена
индивидуална стамбена градња (важећа
информација о локацији);

9.

Потврда
надлежне
пореске
управе
о
измиреним пореским обавезама које су
настале по основу права својине за предметну
сеоску кућу и земљиште који су предмет
купопродаје;

Напомене:
Комисија за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања
породицама интрно расељених лица на територији града Смедерева, кроз куповину сеоске куће
са окућницом, које додељује Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, дужна је
да донесе и објави Одлуку о избору породица, најкасније у року од 30 дана од дана завршетка
јавног позива.

У________________________________,
________________________________ године

Име и презиме подносиоца захтева
Адреса

Контакт телефон
Потпис

