ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ја,
______________________, као и чланови мог породичног домаћинства
немамо у власништву стан, део стана, породичну стамбену зграду или део
породичне стамбене зграде на територији Републике Србије, као и на
територији бивших република СФРЈ, нити смо од 1. јуна 2018. године отуђили
стан, део стана, породичну стамбену зграду или део породичне стамбене
зграде на територији Републике Србије, као и на територији бивших
република СФРЈ.
Такође под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су
чланови мог породичног домаћинства:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ИЗЈАВУ ДАО:

У _____________
Дана ___________

____________________

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ја,
______________________, као и чланови мог породичног домаћинства, осим
непокретности наведених у пријави, немамо у власништву други стан, део
стана, породичну стамбену зграду или део породичне стамбене зграде
територији Републике Србије, као и на територији бивших република СФРЈ,
нити смо од 1. јуна 2018. године отуђили стан, део стана, породичну
стамбену зграду или део породичне стамбене зграде на територији
Републике Србије и на територији бивших република СФРЈ.
Такође под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
су чланови мог породичног домаћинства:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ИЗЈАВУ ДАО:

У _____________
Дана ____________

____________________

Списак неопходне документације за лица која имају неодговарајући стан,
површине мање од 92м2, према Уредби о условима, начину и поступку за
утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим
условима у оквиру Пројекта изградња станова за припаднике снага
безбедности („Сл.гласник РС“, бр.88/2022)
 очитана лична карта за лице и чланове породичног домаћинства (супружник или
његов ванбрачни партнер, деца, као и друга лица која је оно или његов супружник дужан
по закону да издржава, а живе у заједничком домаћинству);
 оригинал уверења о кретању пребивалишта за лица која по основу пребивалишта,
остварују приоритет за куповину стана у Београду или Новом Саду;
 извод из матичне књиге венчаних за супружника, не старији од шест месеци,
уколико су у браку;
 уколико је брак разведен доставља се пресуда са клаузулом правноснажности
(оригинал или оверена копија) или споразум о подели брачне тековине, (у облику
јавнобележничке потврђене - солемнизоване исправе или оверена копија);
 извод из матичне књиге рођених за све малолетне чланове породичног
домаћинства (у фотокопији);
 изјава лица и два сведока, оверена код јавног бележника да је у заједничком
домаћинству са ванбрачним партнером са наведеним личним подацима партнера и
подацима о заједничком пребивалишту/боравишту уколико су у ванбрачној заједници;
 уверење управе јавних прихода да се лице и чланови његовог породичног
домаћинства (укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства) дуже, односно не
дуже порезом на стан, део стана, породичну стамбену зграду или део породичне стамбене
зграде на територији Републике Србије;
 уколико лице и/или чланови његовог породичног домаћинства имају у својини
укњижену некретнину доставља се извод из листа непокретности (не старији од 30 дана), а
уколико некретнине које имају у својини нису укњижене достављају се документа на
основу којих је стечено право својине на стану, делу стана, породичној стамбеној згради
или делу породичне стамбене зграде на територији Републике Србије;
 акт надлежног органа о стању непокретности или извештај стручног лица судског вештака одговарајуће струке о стању непокретности, уколико непокретности у
власништву нису опремљене основним водоводним, електричним и санитарним
инсталацијама, ако представљају опасност за живот и здравље људи, ако су склоне паду и
угрожени су јој конструктивни елементи, ако нису заштићене од утицаја хладноће, кише,
ветра и других неповољних климатских утицаја, као и оне које нису снабдевене дотоком
природне светлости и заштићене од влаге.

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________________
Датум:____________

Подносилац захтева:
_________________________
Контакт тел: ______________
e-mail:____________________

Списак неопходне документације за лица која немају трајно решено
стамбену потребу, према Уредби о условима, начину и поступку за
утврђивање испуњености услова за куповину стана под повољнијим
условима у оквиру Пројекта изградња станова за припаднике снага
безбедности („Сл.гласник РС“, бр.88/2022)
 очитана лична карта за лице и чланове породичног домаћинства
(супружник или његов ванбрачни партнер, деца, као и друга лица која је оно
или његов супружник дужан по закону да издржава, а живе у заједничком
домаћинству);
 оригинал уверења о кретању пребивалишта за лица која по основу
пребивалишта, остварују приоритет за куповину стана у Београду или Новом
Саду;
 извод из матичне књиге венчаних за супружника, не старији од шест
месеци, уколико су у браку;
 уколико је брак разведен доставља се пресуда са клаузулом
правноснажности (оригинал или оверена копија) или споразум о подели
брачне тековине, (у облику јавнобележничке потврђене - солемнизоване
исправе или оверена копија);
 извод из матичне књиге рођених за све малолетне чланове породичног
домаћинства (у фотокопији);
 изјава лица и два сведока, оверена код јавног бележника да је у
заједничком домаћинству са ванбрачним партнером са наведеним личним
подацима партнера и подацима о заједничком пребивалишту/боравишту
уколико су у ванбрачној заједници;
 уверење управе јавних прихода да се лице и чланови његовог
породичног домаћинства (укључујући и малолетне чланове породичног
домаћинства) дуже, односно не дуже порезом на стан, део стана, породичну
стамбену зграду или део породичне стамбене зграде на територији Републике
Србије;
 изјаву лица оверену код јавног бележника, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да он и чланови његовог породичног
домаћинства немају у власништву стан, део стана, породичну стамбену зграду
или део породичне стамбене зграде на територији Републике Србије, као и на
територији бивших република СФРЈ, нити су од 1. јуна 2018. године отуђили
стан, део стана, породичну стамбену зграду или део породичне стамбене
зграде на територији Републике Србије, као и на територији бивших република
СФРЈ и којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује
ко су чланови његовог породичног домаћинства;

