СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О ЛАЈКОВАЦ
Комисија за избор помоћи у грађевинском материјалу
и решавање стамбених потреба откупом сеоских кућа са окућницом
Омладински трг бр.1
14224 Лајковац
тел. 014/3433‐109, лок.135
Неопходна документа за пријаву за избор корисника за доделу помоћи за
решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа са окућницом
Доставити Поверенику за избеглице и миграције СО Лајковац:
„Уз пријаву на јавни позив, која се подноси у Општини/Граду, подносилац пријаве на
јавни позив доставља следеће доказе:
1. Избегличку легитимацију или личну карту и решење о престанку статуса избеглице за
себе и чланове породичног домаћинства који су били у статусу избеглице.
2. Уверење о држављанству или решење о пријему у држављанство или доказ о
поднетом захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породичног домаћинства.
3. Изјаву оверену у општинском/градском органу управе или суду да он и чланови
његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији, држави
порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање.
4. 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.
5. Изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог
породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље.
6. 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 у другој држави, а којом су могли да реше
своје стамбено питање.
7. Изјаву власника предметне непокретности оверену у општинском органу управе или
суду да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца захтева, под условима предвиђеним
овим Правилником и да предметна непокретност није у спору или под теретом.
8. Доказ о власништву непокретности која је предмет купопродаје (власнички лист, лист
непокретности, копија плана и сл.), не старији од 6 месеци.
9. Потврду послодавца о радном односу и висини зараде, потврда о незапослености
Националне службе за запошљавање или оверена изјава да је незапослен и да нема
примања, пензиони чек или други одговарајући документ о висини примања подносиоца
пријаве на јавни позив и чланова његовог породичног домаћинства (за претходни месец, или
квартал или др.).
10. Потврду надлежне образовне институције о редовном школовању.
11. Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за
децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју.
12. Решење о смањењу или губитку радне способности и телесном оштећењу за члана
породице које је инвалидно лице.
13. Лекарски налази не старији од годину дана, за члана породице са обољењем од
већег социјално‐медицинског значаја.
14. 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 и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства
самохраног родитеља исти даје изјаву оверену 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.

15. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је
настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије.
16. Потврду поверника за избеглице о смештају у колективном центру.
17. За регистровано сеоско газдинство ‐ доказ о регистрацији.
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од
подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.
За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и стручно мишљење
даје стручна служба Општине/Града, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о
роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје“.
(Чл.7 П р а в и л н и к а о условима и мерилима, поступку, начину рада Комисије за избор
корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа са
окућницом и поступку и начину реализације додељене помоћи).
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