
            На основу члана 14. став 1. тачка 1. Правилника о  условима и критеријумима за избор 
корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова 
становања избеглих и интерно расељених лица на територији града Зрењанина, Комисија за 
избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних 
услова становања избеглих и интерно расељених лица на територији града Зрењанина, 
расписује  
 
 

О  Г  Л  А  С  
  за подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу 

за обезбеђивање основних услова становања избеглих и интерно расељених лица на 
територији града Зрењанина, 

 
 

I 
 

           Право на помоћ могу да остваре породице избеглих лица, породице лица која су имала 
избеглички статус и породице интерно расељених лица смештене у неадекватном приватном 
смештају на територији града Зрењанина.            
           Под породицом у смислу Правилника о условима и критеријумима за избор корисника 
за доделу помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање основних услова становања 
избеглих и интерно расељених лица на територији града Зрењанина подразумевају се: брачни 
друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица која живе у 
заједничком породичном домаћинству са подносиоцем захтева. 
 

II 
 
           Подносилац захтева може остварити право на помоћ под следећим условима: 
           1. да има избеглички статус или решење о укидању избегличког статуса или да је 
регистрован као интерно расељено лице, 
           2. да је смештен у неадекватном приватном смештају на територији града Зрењанина, 
           3. да избегло лице има држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем у 
држављанство Републике Србије, 
           4. да има пријављено боравиште односно пребивалиште на територији града Зрењанина 
пре 01.01.2008. године, 
           5. да не поседује непокретност у Републици Србији ван територије града Зрењанина, 
држави порекла или другој држави, а интерно расељено лице да не поседује непокретност у 
Србији ван Косова и Метохије или другој држави, а којом може да реши своје стамбено 
питање, 
          6. да није укључен у неки други пројекат који подржава неко од трајних решења, 
          7. да није повратник из миграције у треће земље, 
          8. да избегло лице није ушло у посед своје обновљене или неоштећене имовине, да исту 
није отуђило или заменило у држави порекла или другој држави, а којом је могло да реши 
своје стамбено питање, 
          9. да поседује неопходну документацију о власништву стамбеног објекта, потребне 
грађевинске и друге дозволе или  да поседује доказе да је објекат  у процесу легализације, 
          10. да месечни приходи подносиоца захтева не прелазе 50% просечне нето плате на 
нивоу Републике Србије по домаћинству, 
          11. да се ради искључиво о стамбеном објекту (без пословног дела), 



          12. да је степен изграђености објекта такав да има најмање изграђену прву плочу или 
највише да је стављен под кров без инсталација и столарије.  
 
 

III 
 

Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна у грађевинском материјалу 
неопходним за обезбеђивање основних услова становања, а највише до 375.000,00 динара по 
породичном домаћинству. 

Комисија ће одредити износ за сваког корисника појединачно. 
Помоћ се састоји у основном грађевинском материјалу, столарији, дрвеној грађи и 

инсталационом материјалу и санитаријама који су према стању стамбеног објекта неопходани 
за уградњу или за замену постојећег. 
            Помоћ не обухвата материјал за постављање подова, плафона, термо и хидроизолације 
 

IV 
 

Уз захтев за остваривање права на помоћ, подносилац захтева је дужан да достави 
следећу документацију: 
  1. фотокопију избегличке легитимације са пријавом боравишта на територији града 
Зрењанина или фотокопију личне карте са пребивалиштем на територији града Зрењанина и 
решење о укидању својства избеглице односно фотокопију легитимације интерно расељеног 
лица и пријаву боравишта на територији града Зрењанина за себе и за чланове породичног 
домаћинства.  

2. фотокопију личне карте, односно решења о пријему у држављанство Републике 
Србије или доказ о поднетом захтеву за пријем у држављанство Републике Србије за себе и за 
чланове породичног домаћинства, 

3. изјаву подносиоца захтева дату на записник у Повереништву за избеглице Градске 
управе града Зрењанина да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства 
не поседују непокретност у Републици Србији ван територије града Зрењанина, држави 
порекла или другој држави, а интерно расељена лица да не поседују непокретност у Србији 
ван Косова и Метохије или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, 

4. изјаву подносиоца захтева дату на записник у Повереништву за избеглице Градске 
управе града Зрењанина да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства 
нису укључени у неки други пројекат који подржава неко од трајних решења, 
 5. изјаву подносиоца захтева дату на записник у Повереништву за избеглице Градске 
управе града Зрењанина да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства 
нису повратници из миграције у треће земље, 

6. изјаву подносиоца захтева дату на записник у Повереништву за избеглице Градске 
управе града Зрењанина да подносилац захтева 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  су  могли да реше своје стамбено 
питање, 

7. извод из земљишних књига, уговор оверен у суду или други акт којим се доказује 
право својине на непокретности, потврду о пријему техничке документације (грађевинску 
дозволу)  или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију бесправно 
изграђеног или започетог објекта а до потписивања уговора доставити доказ о завршеној 
легализацији. 

8. потврда  послодавца о заснованом радном односу и потврду о висини зараде за 
последња три месеца која претходе месецу у коме се подноси захтев, односно одсечак од 
пензије за последњи месец који претходи месецу у коме се подноси захтев или други 
одговарајући документ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног 



домаћинства или потврда Националне службе за запошљавање да се подносилац захтева и 
чланови његовог породичног домаћинства воде на евиденцији незапослених лица,  

         9. извештај лекара за доказивање здравственог стања, односно трудноће или решење о 
утврђивању инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног 
домаћинства, 
 10. за доказивање сродства, прилаже се извод из матичне књиге рођених, или извод из 
матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство, 
 11. за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се : 
потврда о смрти брачног друга односно решење надлежног суда о проглашењу несталог 
лица за умрло односно извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства 
односно решење о разводу брака . У случају породичног домаћинства самохраног родитеља 
исти даје изјаву на записник у Повереништву за избеглице Градске управе града Зрењанина 
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, 
 12. жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за 
социјални рад. 

Потребна документација из тач. 1. и 2. овог члана подноси се у фотокопији, а 
оригинална документа се достављају на увид приликом подношења захтева Поверенику за 
послове са избеглицама.   
 

V 
          

Комисија ће разматрати само благовремено поднете и потпуне пријаве. 
 Образац пријаве и обједињене изјаве , као и све додатне информације, могу се добити 
у просторијама Повереништва за избеглице у Градској управи, Трг Слободе 10, Зрењанин или 
на број телефона  023/560-050. 
 
 

Оглас је отворен од  27. августа до 10. септембра 2009.године 
 
 

 Пријаве на Оглас, са потребном документацијом, подносе се лично Поверенику за 
послове са избеглицама у Градској управи, Трг Слободе 10, Зрењанин. 
 
 
У Зрењанину, 25.08. 2009. године. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Комисија за избор корисника за доделу помоћи  
у грађевинском материјалу за обезбеђивање 
основних услова становања избеглих и интерно 
расељених лица на територији града Зрењанина           
Број: 
Дана: 25.08.2009.године 
З Р Е Њ А Н И Н 
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