
 
 

 
Образац за пријављивање за доделу помоћи избеглим 

лицима у грађевинском материјалу 
  

ПРЕДМЕТ: Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз 
набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања број 01-40-
49/2021-4 од 17.05.2021.године 

Подаци о подносиоцу и члановима породице 

 

Презиме и име подносиоца _________________________________________________________ 

Број личне карте ____________ издата у __________________ датум издавања _____________ 

ЈМБГ _____________________ 

Број важеће избегличке легитимације __________________________________________ 

Контакт телефон _________________________   моб. _____________________________ 

Садашња адреса становања: 

а) изнајмљени/приватни смештај без основних хигијенско-санитарних услова 

б) изнајмљени/приватни смештај са основним хигијенско-санитарним условима 

в) колективни центар  

Општина ____________________________ Место ____________________________ 

улица ____________________________________________________________  број ____ 

Да ли подносилац плаћа трошкове становања/кирију     да (колико) _________________  не 

Месечно примање подносиоца захтева __________________  динара 

Месечна примања других чланова домаћинства – укупан месечни износ  _____________  динара 

Број чланова породице/домаћинства  ____________, број малолетне деце  ___________ 

број деце на редовном школовању ___________ 

 
 
 
 

Табела са подацима о осталим члановима породице/домаћинства: 

Презиме и име 
Сродство са 
подносиоцем 

Датум 
рођења 

Број 
ЛК/избегличке 
легитимације 

Тренутни извор 
прихода  

(посао стални, 
привремени,пензија, 

стипендија) 

 Подносилац    

     

     

     

     

     

     

     

     



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

СФРЈ - _________________________________________________________________  
    (уписати име и презиме несталог/настрадалог лица и сродство са подносиоцем 
захтева) 

 
Једнородитељске породице:  

1. неутврђено очинство детета/деце 
2. развод родитеља 
3. смрт другог родитеља 

 
Члан породичног домаћинства је трудна жена:                 да                  не 
 
Подносилац захтева борави (има пријаву боравишта на основу избегличке легитимације и/или 
пребивалишта на основу личне карте) на територији општине Пећинци од:   
__________ године (навести тачан датум и/или годину).     
 
Напомена:  ______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

Комисија,  у  складу  са  чланом 103.  став 1.  Закона о општем управном поступку  („Службени  гласник РС”,  бр. 18/16  и 

Аутентично тумачење – 95/18) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су 

неопходни за одлучивање и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог 

породичног домаћинства евидентирани као избеглице; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; 

врши  проверу  имовног  стања  Подносиоца  пријаве  и  чланова  његовог  породичног  домаћинства,  укључујући  и  малолетне 

чланове породичног домаћинства у електронској бази Републичког геодетског завода; прибавља уверење Одељења за локалну 

пореску  администрацију  о  томе  да  ли  су  Подносилац  пријаве  и  чланови  његовог  породичног  домаћинства,  укључујући  и 

малолетне  чланове  породичног  домаћинства,  обвезници  пореза  на  имовину  физичких  лица;  прибавља  уверење  МУП‐а  о 

кретању  боравишта/пребивалишта  за  Подносиоца  пријаве  и  све  чланове  породичног  домаћинства,  укључујући  и  малолетне 

чланове породичног домаћинства. 

Доказе из претходног става, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП‐а,  изричитo 

изјави  да  ће  у  циљу  ефикаснијег  и  економичнијег  разматрања  поднете Пријаве  на  Јавни  позив,  наведене  доказе  прибавити 

сама. 

 

Пријаву са потребном документацијом достављам на адресу: 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИРИГ  
Ул. Војводе Путника бр. 1  
22406 ИРИГ 

 
са напоменом: „За Јавни позив – за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 

кроз набавку грађевинског материјала у општини Ириг“  –  НЕ ОТВАРАТИ  
 
 
 
 
 

 

Датум подношења пријаве     Подносилац пријаве 
 

_____________________     _________________ 


