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Број 14 – Страна 203
Прилог

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА У ЗАКУП
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ):
Презиме, име једног родитеља и име:
Дан, месец и година рођења:
Место, општина и држава рођења:
II. АДРЕСНИ ПОДАЦИ
Улица и број становања:
Насеље и општина становања:
Матична јединица:
Војна пошта и место:
III. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Категорија подносиоца захтева:
Чин – звање:
Формацијска ПГ/група радног места на коју
је постављен-а или распоређен-а:
Датум унапређења у чин (мајор/генерал),
стицања стручне спреме:
Стручна спрема:
Датум пријема у Министарство одбране –
Војску Србије на неодређено време:
Стање у служби и од када:
Дужност:
IV. РАДНИ СТАЖ
Укупан ефективни радни стаж у Војсци
Србије – Министарству одбране:
Укупан пензијски стаж:
Ефективни стаж у Војсци Србије –
Министарству одбране (на одређено
време):
Време проведено у б/д:
Датум прорачуна стажа:
V. НАЧИН РЕШАВАЊА СТАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ
Начин решавања:
Место решавања стамбене потребе:
Одрицање од припадајуће структуре:
Стамбена угроженост:
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Да ли имате тешку болест (ВВЛК):
Да ли имате телесно оштећење и проценат:
Да ли имате инвалидност?
(група, категорија и проценат):
Да ли ви или чланови заједничког породичног домаћинства имате стан – кућу из радног односа:
Да ли ви и чланови заједничког породичног
домаћинства имате стан – кућу по било ком
основу:
VI. БРАЧНО СТАЊЕ
Брачно стање и датум од када:
Број деце:
VII. ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА
ЈМБГ

Сродство:
Датум рођења:

Презиме, име једног
родитеља и име

Држављанин Србије:
Издржавани члан:
Степен стручне спреме:
Радни однос:

1.
Улица и број, општина
и место становања

Да ли има тешку болест
(ВВЛК):
Да ли има телесно
оштећење и проценат:
Да ли има инвалидност
(група, категорија и
проценат):

ЈМБГ

Сродство:
Датум рођења:

Презиме, име једног
родитеља и име

Држављанин Србије:
Издржавани члан:
Степен стручне спреме:
Радни однос:

2.
Улица и број, општина
и место становања

Да ли има тешку болест
(ВВЛК):
Да ли има телесно
оштећење и проценат:
Да ли има инвалидност
(група, категорија и
проценат):

17. јул 2014.

17. јул 2014.
ЈМБГ

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ
Сродство:
Датум рођења:

Презиме, име једног
родитеља и име

Држављанин Србије:
Издржавани члан:
Степен стручне спреме:
Радни однос:

3.
Улица и број, општина
и место становања

Да ли има тешку болест
(ВВЛК):
Да ли има телесно
оштећење и проценат:
Да ли има инвалидност
(група, категорија и
проценат):

ЈМБГ

Сродство:
Датум рођења:

Презиме, име једног
родитеља и име

Држављанин Србије:
Издржавани члан:
Степен стручне спреме:
Радни однос:

4.
Улица и број, општина
и место становања

Да ли има тешку болест
(ВВЛК):
Да ли има телесно
оштећење и проценат:
Да ли има инвалидност
(група, категорија и
проценат):

VIII. ПОДАЦИ О СТАНУ– КУЋИ
Подаци о власнику:
Подаци о стану – кући
(структура, површина)
Адреса:
Место:
Држава:
Основ стицања и од када
(датум):
Разлог престанка
коришћења и од када:
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ИЗЈАВЉУЈЕМ да прихватам да се врши обрада мојих података о личности из захтева за увођење у
евиденцију у сврху решавања стамбене потребе по прописима у Mинистарству одбране.
ИЗЈАВЉУЈЕМ да су сви подаци у захтеву тачно наведени и обавезујем се да ћу о евентуалним променама података као и промени начина решавања своје стамбене потребе у року од 8 (осам) дана надлежним путем писмено обавестити организациону јединицу Министарства одбране надлежну за решавање
стамбених потреба.
У супротном, спреман сам да сносим ДИСЦИПЛИНСКУ, КРИВИЧНУ и МАТЕРИЈАЛНУ одговорност.

Датум:

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
(својеручни потпис)

Податке наведене у захтеву о подносиоцу захтева, члановима заједничког породичног домаћинства и стану –
кући лично сам проверио и установио да су тачни, што је доказано сравњењем са одговарајућим документима
подносиоца захтева из службене евиденције која се води у смислу одредбе члана 161. и чињеницама о којима
се не води службена евиденција утврђених у складу са чланом 162. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10) на основу докумената која су за
потребе решавања овог захтева прибављена и уложена у досије персоналних података.
Унос НЕТАЧНИХ података од стране надлежног старешине подлеже ДИСЦИПЛИНСКОЈ, КРИВИЧНОЈ и
МАТЕРИЈАЛНОЈ одговорности.

ТВРДИ И ОВЕРАВА

(надлежни старешина)
(Место за штамбиљ)

(МП)

Управи за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране, Београд
Доставља се захтев који је поднео: __________________________________________ на надлежно решавање.

(надлежни руководилац)

(МП)

НАПОМЕНА:
Захтев мора бити заведен у јединици – установи службовања подносиоца захтева (штамбиљ, број, датум завођења) и прослеђен
надлежним путем.

