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               С Е Н Т А 
Главни трг 1 , 24400 Сента, тел: 024/655-491, 024/655-408, факс: 024 /655-491         

             
 На основу члана 7. Правилника о  условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије 
за избор корисника  за доделу помоћи породицама избеглих на територији општине Сента доделом 
грађевинског материјала, Комисија за избор корисника  за доделу помоћи породицама избеглих на 
територији општине Сента доделом грађевинског материјала (у даљим тексту: Комисија), расписује  
 
 

О  Г  Л  А  С  
  за подношење захтева за доделу помоћи породицама избеглих на територији 

општине Сента доделом грађевинског материјала  
 

I 
Помоћ могу да остваре породице избеглица којe имају боравиште/ пребивалиште на 

територији општине Сента, а неопходна им је помоћ за стварање и побољшавање услова живота и 
то набавком грађевинског материјала, уколико подносилац захтева и  чланови његовог породичног 
домаћинства испуњавају следеће услове: 

 

1. да имају избеглички статус / решење о укинутом статусу; 
2. да су смештени у колективном центру/ неадекватном приватном смештају; 
3. држављанство Републике Србије / поднет захтев за пријем; 
4. да избеглица и чланови његове породице не поседују другу непокретност у Републици 

Србији (ван места пребивалишта), држави порекла или у другој држави, а којом могу да 
реше своје стамбено питање; 

5. да избеглица и чланови његове породице нису укључени у неки други пројекат за трајно 
решавање стамбених потреба; 

6. да избеглица и чланови његове породице нису ушли у посед своје обновљене или 
неоштећене имовине, исту нису отуђили или заменили у држави порекла или другој 
држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; 

7. да избеглица и чланови његове породице нису повратници из миграције у треће земље; 
8. да поседују непокретност коју су саме прибавиле са грађевинском дозволом или да су 

поднели захтев за легализацију наведене непокретности; и 
9. непокретност не испуњава основне услове становања. 

           Под породицом у смислу Правилника о  условима и мерилима, поступку и начину рада 
Комисије за избор корисника  за доделу помоћи породицама избеглих у процесу интеграције на 
територији општине Сента, подразумевају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, 
усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са 
подносиоцем захтева. 
 
 
 



II 
Уз захтев, који се подноси у Општини Сента, подносилац захтева је дужан да достави следеће 
доказе: 
-  фотокопију личне карте или легитимацију интерно расељеног лица за себе и чланове породичног 
домаћинства;  
-  потврду о избегличком статусу / решење о укинутом статусу; 
-  уверење о држављанству Републике Србије / поднет захтев за пријем; 
-  потврду ПС Сента о боравишту на територији Општине Сента;  
- изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног 
домаћинства не поседују другу непокретност у Републици Србији (ван места пребивалишта), 
држави порекла или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; 
- изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног 
домаћинства нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба; 
- изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног 
домаћинства нису повратници из миграције у треће земље; 
- изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног 
домаћинства нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили или 
заменили у држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; 
- извод из земљишних књига или лист непокретности, купопродајни уговор или други акт којим се 
доказује право својине;  
- дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, тј. потврду 
да се непокретност може легализовати и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је 
изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу; 
- потврда послодавца о радном односу и висини зараде,потврда Националне службе за 
запошљавање,одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања подносиоца 
захтева и чланова његовог породичног домаћинства(за претходна три месеца); 
-  потврду надлежне образовне институције о редовном школовању деце; 
- решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су 
телесно инвалидна или са сметњама у развоју; 
- решење о смањењу или губитку радне способности и телесном оштећењу за члана породице које 
је  инвалидно лице; 
- лекарски налази не старији од годину дана, за члана породице са обољењем од већег социјално-
медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна 
обољења плућа, активна туберколоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, 
трансплатација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести,  прогресивне 
нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне 
бубрежне инсуфијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ 
инфекције и сл.); 
- 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 или решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља 
исти даје изјаву оверену у општинском/градском 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; 
-  потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или   

нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. 
-  потврду поверника за избеглице о смештају у колективном центру. 

 

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се 
проверавају од стране Општине приликом пријема захтева. 



III 
 

Након разматрања приспелих захтева Комисија сачињава предлог листе реда 
првенства, која се објављује на огласној табли Општине. 

На објављени предлог листе реда првенства подносилац захтева може уложити 
приговор Савету, преко Комисије Општине, у року од 8 дана од дана објављивања 
предлога листе реда првенства. 

Након одлучивања о приговорима по Одлуци Савета, Комисија доноси Одлуку о 
коначној листи која се објављује на огласнoj табли Општине. 

На основу Одлукe Комисије о коначној листи, Општина и корисник коме је 
додељена помоћ закључују уговор у писаној форми којим се регулишу међусобна права и 
обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник дужан да у стамбени објекат 
угради добијени грађевински материјал. 

Власник додељеног грађевинског материјала, до уградње у стамбени објекат, је 
Општина. 

Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене помоћи 
има Општина, о чему ће сачинити записник. 

Корисник постаје власник додељеног грађевинског материјала по извршеној 
уградњи у стамбени објекат. 

Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна у грађевинском материјалу 
неопходним за обезбеђивање основних услова становања, а највише до 550.000,00 динара. 
 

IV 
 

Комисија ће разматрати само благовремено поднете и потпуне пријаве. 
 
 

 Образац пријаве и обједињене изјаве, као и све додатне информације, могу се добити 
у Општини Сента, Главни трг 1, Општинске управе Сента – Повереништво за избеглице, 
канцеларија број 66/А II спрат од 8 до 12  часова,  или на број телефона:  024/655-491   
(контакт особа: Милан Тодоровић, моб.тел 0648725399). 
 
 

Оглас је отворен од 28.05.2015.године до 18.06.2015.године до 12 часова. 
 
 Пријаве на Оглас, са потребном документацијом, достављају се Комисији путем  
пријемне канцеларије (шалтер „Б“) Општинске управе Сента, од 8 до 12 часова, Главни трг 1, 
Сента.  
 
Сента, 27.05.2015.године. 
           Председник Комисије 
             Карољ Кермеци с. р. 
 
 Објавити на огласној табли и путем средстава јавног информисања. 
 
 


