
 

 
 

 

 
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

На јавни позив за избор корисника може да се пријави лице и чланови његовог породичног 
домаћинства која испуњавају следеће услове:  

1. да подносилац пријаве поседује непокретност са грађевинском дозволом или да је за наведену 
непокретност поднет захтев за легализацију, као и да је на земљишту на коме се непокретност налази 
дозвољена индивидуална стамбена изградња; 

2. да непокретност не испуњава основне услове становања, а да се уградњом додељеног 

грађевинског материјала непокретност оспособи за употребу и становање; 

3. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе 

непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; 

4. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства од момента стицања 

избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла или у другој 

држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; 

5. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини 

непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје 

стамбене потребе, осим непокретности из тачке 1; 

6. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би 
могли да реше своје стамбене потребе; 

7. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису ушли у програм 
стамбеног збрињавања у држави порекла, да им имовина у земљи порекла није обновљена. 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ  

2.  ЈМБГ  

3.  БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ  
ИЗДАТА У/ 
ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

 

4.  
БРОЈ ВАЖЕЋЕ ИЗБЕГЛИЧКЕ 

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
 ДРЖАВА ПОРЕКЛА  

5.  
 АДРЕСА У ДРЖАВИ 

ПОРЕКЛА 
 

6.  
ОПШТИНА У ДРЖАВИ 

ПОРЕКЛА 
 

7.  АДРЕСА ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ  

8.  КОНТАКТ АДРЕСА  

9.  ОПШТИНА  

10.  ЗАПОСЛЕН У  

11.  АДРЕСА ЗАПОСЛЕЊА  

12.  ТЕЛЕФОН ПОСАО ТЕЛЕФОН КУЋА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН E-MAIL 

    

    

 



ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА 
 

1. Број чланова породичног домаћинства 
По члану породичног домаћинства 10 бодова. Максималан број бодова по овом мерилу је 50 бодова 

 

Рбр Презиме и име Сродство  ЈМБГ/датум рођења Број ЛК/ изб. лег. Адреса у држави порекла 

  Подносилац    

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ 

По настрадалом или несталом члану 20 бодова 

 Име и презиме Сродство са подносиоцем Бодови 

    

    

    

 

3. Број малолетне деце у породичном домаћинству  

Породично домаћинство до двоје малолетне деце 10 бодова 

Породично домаћинство са троје и више малолетне деце 20 бодова 

 

4. Број малолетне деце  или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству  

домаћинство са једним дететом 10 бодова 

домаћинство са двоје деце 20 бодова 

домаћинство са троје и ли више деце 30 бодова 

 

5. Породично домаћинство са дететом са инвлидитетом или сметњама у развоју  

по породичном домаћинству 20 бодова 

 

6. Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства  

породично домаћинство смештено у колективном центру 10 бодова 

породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова 20 бодова 

 

7. Материјални положај породичног домаћинства  

породично домаћинство са приходима већим или у висини 50% просечне месечне зараде без пореза и 
доприноса у Републици Србији 

10 бодова 

породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 
Републици Србији 

20 бодова 

 

8. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење  

радна способност ако постоји делимична радна спсобност 10 бодова 

ако постоји потпуни губитак радне способности 20 бодова 

телесно оштећење за телесно оштећење 100% 20 бодова 

за телесно оштећење 90% 15 бодова 

за телесно оштећење 80% 10 бодова 

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, приликом бодовања се узима у обзир оно мерило на 
основу кога то лице добија више бодова 



9.Болести од већег социјално-медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити 

подносилац или члан његовог породичног домаћинства 20 бодова 

назив болести  

Bолести од већег социо-медицинског значаја су: малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, 
инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне 
нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске 
аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл. 

Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8.  

10. Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства 

 до 15 м² по члану породичног домаћинства 50 бодова  

до 24 м²  по члану породичног домаћинства 30 бодова 

 

Мерила за рангирање подносилаца са истим бројем бодова 

већи број малолетне деце (уписати број)   

већи број чланова породичног домаћинства (уписати број)  

трудна жена у домаћинству (заокружити) ДА        НЕ 

дужи боравак на подручју града Београда (уписати датум од када борави у континуитету)  

мањи приходи по члану породичног домаћинства (уписати укупне приходе)  

Подаци о објекту 

Опишите тренутно стање започетог објекта или објекта који желите да адаптирате: 

Површина: ______________ м2 Спратност: ______________ (нпр: подрум/сутерен, приземље, спрат, поткровље) 

Наведите грађевинске радове које желите да извршите на објекту и врсту грађевинског материјала који 

Вам је потребан: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Остали подаци о објекту: 

 Врста документа који поседујете 
(заокружите бројеве) 

 Постојећи инфраструктурни 
прикључци (заокружите редни 
број) 

 Степен изграђености (заокружите редне 
бројеве) 

1 Судски оверен купопродајни уговор 1 Струја 1 Само темељ 

2 Власнички лист 2 Вода 2 Озидано приземље 

3 Локацијска дозвола 3 Канализација 3 Озидан спрат 

4 Грађевинска дозвола   4 Озидано поткровље 

5 Поднет захтев за легализацију и 
обавештење о могућности градње 
нанаведеној локацији 

  5 Окровљен објекат 

  
Стање имовине у претходном пребивалишту 

Наведите шта сте поседовали од имовине у месту одакле сте избегли: 

 а) кућа (у власништву/породична кућа)  б) стан (носилац станарског права)  в) обрадиво земљиште г) пословни простор д) остало 

Какав је тренутни статус Ваше имовине у месту одакле сте избегли: 

а) неоштећена б) оштећена в) уништена г) усељена д) продата ђ) непознато е) обновљена 

(када/посредством које институције/организације) _______________________________________________________ 

Да ли сте до сада користили помоћ у грађевинском материјалу на територији Републике Србије? 

а) да (када, посредством које организације, у ком износу) __________________________________________  б) не 

Да ли имате могућности да самостално уградите грађевински материјал?  а) да    б) не 

Да ли ће се уградњом грађевинског материјала обезбедити услови за становање у Вашем стамбеном 

објекту?   а) да, _____________м2 (уписати колико м2 стамбеног простора ће бити условно за становање)  б) не 

 
Пријава са потребном документацијом се предаје лично или доставља на адресу: 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд 
у ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ са напоменом: „За јавни позив – Регионални стамбени програм-подпројекат 3, грађевински 
материјал“ – НЕ ОТВАРАТИ 
 
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 26. јун 2015. године 
 

У складу са чланом 10. став 2. Закона о заштити података о личности дајем пристанак Комисији за избор корисника за 
обраду нарочито осетљивих података о личности за мене и чланове мог породичног домаћинства наведене у Пријави, а 
сходно одредбама наведеног Закона. 

   

датум  потпис подносиоца пријаве 

 
 
 
 
 



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: 

1. Фотокопија избегличке легитимације/Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса обавезно 

за подносиоца захтева, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу 

избеглице; 

2. Фотокопија личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година; 

3. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; 
4. Уверење о држављанству или Решење о пријему у држављанство Републике Србије или копија поднетог захтева за 

пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом); 

5. Изјава оверену у општинском органу управе или суду да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног 

домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да не 

поседују непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису 

ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили,поклонили или заменили у држави 

порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други 

пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла и да нису остварили трајно 

решење кроз пресељење у трећу земљу ( изјава на прописаном обрасцу може се преузети у Секретаријау за 

социјалну заштиту, први спрат, канцеларија 119 и 120, 27.марта, 43-45,11000 Београд,);наводи из изјаве биће предме 

тпровере од стране Комисије; 

6. Уверење о имовинском стању из Репугличког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца 
пријаве и чланове његовог породичног домаћинства (Напомена: односи се и на малолетне чланове породичног 
домаћинства)- Булевар војводе Мишића бр. 39; 

7. Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног 
домаћинства нису обвезници пореза на имовину (Напомена: односи се и на малолетне чланове породичног 
домаћинства); 

8. Доказ о приходима: 
− Уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног 

домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; У случају незапосленог члана 

породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена у 

општинском органу управе или суду да је незаполен и нема примања; 

− Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање; 

− Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за 

запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у општинском органу управе или суду да 

подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе; 

− Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива, односно потврда надлежне 

службе или у случају да подносилац прилјаве или члан његовог породићног домаћинства не оставрује приходе 

од пензије - изјава оверена у општинском органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у 

Републици Србији, нити земљи порекла;  

10.  Потврда надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у 
сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 

11. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног 
домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 9) овог става (докази о приходима); 

12.  Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за 
категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у 
развоју; 

13. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства за домаћинство 
смештено у колективном центру (Потврда повереника за избеглице), за домаћинство које станује у изнајмљеном 
простору без основних хигијенско- санитарних услова (оверена Изјава); 

14. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне 
способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом; 

15. Болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна 
обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, 
цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и 
парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске 
аутоимуне болести, остеомијелитиси,  ХИВ инфекције и сл.); 

16. За једнородитељску породицу прилаже се: 
-  потврда о смрти брачног друга;  
- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;  
- извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;  
- пресуда о разводу брака и изјава подносиоца пријаве оверена у општинском органу управе или суду 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; 

17. Доказ о власништву/праву коришћења над непокретношћу (лист непокретности не старији од шест месеци); 
18. Дозвола за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију и уверење надлежног органа 

да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу 
(информација о локацији). 

 
Сав документа се подносе у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити 

оригинална документа на увид.  
 


