
ПРИЈАВА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУПОВИНУ СТАНА ПОД 

ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА У    

  (НАЗИВ ГРАДА) 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

Презиме, очево име, име  

Место и година рођења  

ЈМБГ  

Орган у коме је подносилац пријаве 

запослен на неодређено време (за 

активне припаднике), односно орган у 

коме је подносилац пријаве остварио 

право на пензију (за пензионисане 

припаднике) 

 

Место рада (за активне припаднике) 

односно место пребивалишта (за остала 

лица)  

 

СТАТУС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

*Ово поље попуњавају искључиво 

корисници борачко-инвалидске заштите 

који подносе пријаве Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања. Ставити  x  поред одговарајућег 

статуса). 

БОРАЦ □ 

 

ЧЛАН ПОРОДИЦЕ ПАЛОГ БОРЦА □ 

 

РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД □ 

 

МИРНОДОПСКИ ВОЈНИ ИНВАЛИД □ 

 

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ СРОДСТВО 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



СТАМБЕНИ СТАТУС 

(заокружити стамбену ситуацију) 

 

□ НЕРЕШЕНА СТАМБЕНА ПОТРЕБА 

□ НЕОДГОВАРАЈУЋИ СТАН 

 

Подаци о пребивалишту/боравишту подносиоца пријаве који је без стана, 

односно подаци о подстанарском статусу: 

Место и општина  

Улица и број  

Спрат и број стана  

Површина  

Структура  

Подаци о власнику стана  

 

Подаци за неодговарајућу стамбену јединицу: 

Место и општина  

Улица и број  

Спрат и број стана  

Површина  

Структура  

Подаци о власнику стана  

Сагласан/сна сам да у складу са одредбама Закона о заштити података о личности 

(„Службени гласник РС”, број 87/18), комисија надлежна за утврђивање испуњености 

услова за куповину стана и спискова лица која могу остварити право на куповину стана 

под повољнијим условима може да изврши обраду мојих података у вези са 

документацијом коју сам доставио/ла уз захтев.  

НАПОМЕНА: Сва лица која закључе уговор о куповини стана у року од седам дана 

од закључења уговора достављају обавештење комисији надлежној за утврђивање 

испуњености услова и спискова лица која могу остварити право на куповину стана под 

повољнијим условима, којој су поднела ову пријаву, ради евиденције. Такође, сва лица 

која су поднела пријаве, а до закључења уговора о куповини стана на други начин реше 

своје стамбено питање или одустану од поднете пријаве, дужна су да о томе обавесте 

комисију надлежну за утврђивање испуњености услова и спискова лица која могу 

остварити право на куповину стана под повољнијим условима, у року од 15 дана од дана 

решавања стамбене потребе.  

 

У   Подносилац захтева:  

Датум:       

 Контакт тел:    

 e-mail:    


