Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање
и борачко-ивалидску заштиту
Македонска 4, Београд
ПРИЈАВА ЗА ПОДНОСИОЦЕ КОЈИ ИМАЈУ НЕОДГОВАРАЈУЋУ
СТАМБЕНУ ЈЕДНИНИЦУ
За куповину стана под повољнијим условима за Град Београд
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
1.
2.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА
А

□
□
□

Закуп

3.

ОСНОВ КОРИШЋЕЊА
ПРЕБИВАЛИШТА

Власништво
Коришћење без накнаде
Други основ:

4.

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

5.

Е МАИЛ

6.

КОНТАКТ АДРЕСА

□
□
□
□

БОРАЦ

7.

СТАТУС ПОДНОСИОЦА
ПРИЈАВЕ (ставити X поред
одговарајућеg статуса)

ЧЛАН ПОРОДИЦЕ ПАЛОГ БОРЦА
РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИД
МИРНОДОПСКИ ВОЈНИ ИНВАЛИД
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Статус подносиоца пријаве под редним бројем 7. утврђује се на основу припадања
одређеној категорији :
1. Борац дефинисан чланом 3. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта
изградње станова за припаднике снага безбедности («Службени гласник РС», бр.
41/18 и 54/19 у даљем тексту: Закон);
2. Члан породице дефинисан чланом 3. Закона о посебним условима за реализацију
Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности («Службени гласник
РС», бр. 41/18 и 54/19);
3. Ратни војни инвалид чији је положај одређен прописима из области борачкоинвалидске заштите;
4. Мирнодопски војни инвалид чији је положај одређен прописима из области
борачко-инвалидске заштите
II ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ДОМАЋИНСТВА
(који се воде на адреси подносиоца пријаве)
Име и презиме
сродство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III ПОДАЦИ О НЕОДГОВАРАЈУЋОЈ СТАМБЕНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Место и општина у којој се
стамбена јединица налази
Улица и број
Површина
Име и презиме власника стана
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Уз пријаву прилажем следећу документацију:
1. Штампани испис биометријске личне карте за подносиоца пријаве и засве пунолетне
чланове породичног домаћинства, или фотокопија личне карте уколико подносилац
поседује стару личну карту

2. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
3. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних

□
□
□

4. Уверење о пребивалишту издато од МУП-а за подносиоца пријаве и све чланове
породичног домаћинства

□

5. Уверење управе јавних прихода о порезима на имовину које подносилац пријаве и
чланови његовог домаћинства имају у својини (решења о порезу на непокретност за
претходну годину за коју се плаћа порез из којих се могу утврдити квадратуре
непокретности )

□

6. Доказ о статусу подносиоца захтева (о статусу борца, члана породице палог борца,
ратног војног инвалида или мирнодопског војног инвалида)

□

7. Изјава подносиоца захтева да он и чланови његовог породичног домаћинства не
поседују неодговарајућу стамбену јединицу већу од 10м2 укупне нето површине
по члану породичног домаћинства и да подносилац, као ни чланови његовог
породичног домаћинства, нису отуђили из својине стан или породичну стамбену
зграду на територији Републике Србије, као и на територијама бивших република
СФРЈ, од дана 27.07.2019. године (изјава бр 2.)

□

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни
у поступку сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности
(„Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12).

(Подносилац треба да заокружи шта од наведених доказа орган за потребе поступка
може прибавити):
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□
□

1. Оригинал уверењe о држављанству,
2. Оригинал извод из матичне књиге венчаних

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да
ћу сам/а за потребе поступка прибавити следеће податке:
(Подносилац треба да заокружи шта од наведених доказа доставља):

□
□

1. Оригинал уверењe о држављанству
2. Оригинал извод из матичне књиге венчаних

Сагласан/сна сам да у складу са чланом 12. тачка 1. Закона о заштити података о
личности („Сл. Гласник РС“, број 97/2018) Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања може да изврши обраду мојих података у вези са документацијом
коју сам доставио/ла уз пријаву.
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
_________________________________
(име и презиме)

_________________________________
(потпис)
Град/општина____________
_____________2020. године
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(Изјава бр. 2)

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци које сам
унео/ла веродостојни, да ја и чланови мог породичног домаћинства не поседујемо
неодговарајућу стамбену јединицу већу од 30 м2 нето површине за једног члана
породичног домаћинства и 10 м2 за сваког следећег члана породичног домаћинства, као
и да ја и чланови мог породичног домаћинства нисмо од дана 27.07.2019. године, отуђили
из својине стан или породичну стамбену зграду на територији Републике Србије, као и
на територијама бивших република СФРЈ.

Давалац изјаве
_________________________________
(име и презиме)

_________________________________
(Потпис)

У ______________,
Дана____________. године
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