
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
                                        (попуњава се електронски)

1. Подаци које попуњава јединица локалне самоуправе 
I ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Јединица локалне самоуправе

2. Адреса и поштански број

3. Матични број 

4. Порески идентификациони број 
ПИБ

5. Број подрачуна за текуће наменске
трансфере у ужем смислу од 
Републике нижем нивоу власти, са
позивом на број

6. Име и презиме градоначелника/ 
председника општине

7. Контакт телефон и Е-mail
II ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НЕПОКРЕТНОСТ

1. Насељено место и катастарска 
општина где се налази сеоска кућа 
са окућницом

2. Процењена тржишна вредност 
сеоске куће са окућницом у 
динарима

3. Да ли сеоска кућа са окућницом 
испуњава основне услове за живот 
и становање?

                 
                 ДА/НЕ

4. Да ли се сеоска кућа са окућницом
налази у селу у којем постоји бар
један од објеката јавне службе или
услуга,  здравствена  амбуланта,
пошта, школа, станица превоза или
неки  од  наведених  објеката
постоји у суседним селима?

                  ДА/НЕ

5. Да ли је сеоска кућа са окућницом
уписана  у  катастар
непокретности  /земљишне  књиге
на име продавца без терета?

              
                                 ДА/НЕ

6. Да  ли  постоји  забележба  да  је
сеоска  кућа  или  део  окућнице
изграђена  без  дозволе?  (да  ли  су
прекршени прописи који регулишу
планирање и изградњу)

                   
                   ДА/НЕ

7. Да  ли  је  вредност  предметне
сеоске куће са окућницом, односно
купопродајна  цена,  у  границама
њене  вредности  на  тржишту
непокретности?

                     ДА/НЕ



8. Да  ли  је  у  току  судски  поступак
чији  је  предмет  сеоска  кућа  са
окућницом,  а  поводом нерешених
имовинско-правних односа?

                                   ДА/НЕ

9. Да ли се сеоска кућа са окућницом
налази  изван  градских  и
општинских  седишта  и
приградских насеља?

                     ДА/НЕ

 Напомена: 
Од 3. до 9. ставке претходне табеле заокружити одговор ДА или НЕ.

2. Подаци које попуњава подносилац/подносиоци пријаве

I ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Име и презиме

2. Датум рођења
3. ЈМБГ
4. Држављанство
5. Место пребивалишта (адреса и 

насељено место)
6. Да  ли  подносилац/  подносиоци

пријаве  конкурише/  конкуришу
као  млади  пољопривредник/ца,
самохрани  родитељ,  супружници
или ванбрачни партнери?

7. Да  ли  подносилац/подносиоци
пријаве  живе  на  селу  или  у
градској средини?

8. Да ли подносилац/подносиоци 
пријаве живе у закупљеној 
непокретности или у  породичној 
заједници са осталим члановима 
шире породице?

                  ДА/НЕ

9. Да ли подносилац/подносиоци 
пријаве поседују формално 
образовање из области медицине, 
фармације, пољопривреде, 
ветерине или су просветни 
радници и занатлије?

                  ДА/НЕ

10. Да ли подносилац/подносиоци 
пријаве обављају послове чија је 
природа таква да их могу радити 
од куће на селу?

                   ДА/НЕ

11. Контакт телефон 
(обавезно попунити)

12. E-mail
(обавезно попунити)



Напомена: 
Податке  из  претходне  табеле  под  ставкама  од  1.  до  4.  попуњавају  оба
супружника/ванбрачна партнера.

Од 8. до 10. ставке претходне табеле заокружити одговор ДА или НЕ.

ИЗЈАВА ГРАДОНАЧЕЛНИКА/ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем следеће:

- Да  сеоска  кућа  са  окућницом  за  чију  куповину  подносилац  пријаве  конкурише,
испуњава  све  услове  прописане  Програмом  доделe  бесповратних  средстава  за
куповину  сеоске  куће  са  окућницом  на  територији  Републике  Србије  за  2021.
годину;

- Да су сви подаци наведени у овом обрасцу пријаве, а који се односе на сеоску кућу
са окућницом, тачни и истинити.

Датум: ______________                                                  _____________________________
                                                                         Потпис градоначелника/председника општине

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем следеће:

- Да сам сагласан са свим условима Јавног конкурса;

- Да су сви подаци наведени у овом обрасцу пријаве тачни и истинити.

Својим  потписом,  дајем  сагласност  за  коришћење  датих  података  током  поступка
спровођења Јавног конкурса.

Датум: ______________                          _____________________________
                                                                                       Потпис подносиоца пријаве

                                                                                  _____________________________
                                                                                       Потпис подносиоца пријаве
                                                                           (за другог супружника/ванбрачног партнера)

Напомена:  Када  су  подносиоци  пријаве  супружници/ванбрачни  партнери,  ову  изјаву
потписују оба супружника/ванбрачна партнера.


