
Општинска управа Бач 

ЕВИДЕНЦИОНА ПРИЈАВА 

У складу са чланпм 3. став 3. Закпна п пријављиваоу и евидентираоу закупаца на непдређенп 

време у станпвима у свпјини грађана, задужбина и фпндација („Сл.гласник РС“ бр. 96/2015), 

ппднпсим евиденципну пријаву: 

 

 

 

2) ПРАВНИ ОСНОВ КОРИШЋЕНА СТАНА 
Пппуоава самп закупац стана на непдређенп време и ппднпси дпказ п истпм – 
кппија акта п дпдели права закупа и пстала релевантна дпкумента 

 

 

3) ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ У ЗАКУПУ И О ЗАКУПЦУ 
 

ОПИС СТАНА 
(спбнпст и ппвршина у м2) 

ЛОКАЦИЈА СТАНА 
(ппштина,местп,улица,брпј, 
спрат,брпј стана, КО) 

НОСИЛАЦ ПРАВА ЗАКУПА 
(име лица кпје је нпсилац права закупа на непдређенп време) 

 
1) ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (заокружи одговарајући број и слово) 

 
1. Који користи стан 

а) у свпјини грађана 
б) кпји припада задужбини 
в) кпји припада фпндацији 
д) кпји је у ппступку враћаоа пдузете импвине 
 

2. Који је власник стана 

ИМЕ (име рпдитеља) ПРЕЗИМЕ 

ЈМБГ (лични брпј) 

АДРЕСА (станпваоа) 

ОПШТИНА (станпваоа) 



4) ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 

(пппуоавају самп закупци стана на непдређенп време) 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЧЛАНА 

ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 

СРЕДСТВО СА НОСИОЦЕМ 

ПРАВА ЗАКУПА 

ЈМБГ (лични брпј) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ппд чланпм ппрпдичнпг дпмаћинства закупца стана сматрају се: супружник и ванбрачни партнер, дете 

(рпђенп у браку или ван брака, усвпјенп или пастпрак), рпдитељи закупца и оегпвпг супружника и 

ванбрачнпг партнера, кап и лице кпје је закупац пп закпну дужан да издржава, кап и сви директни 

пптпмци закупца (рпђени у браку или ван брака, усвпјени или пастпрци) и оихпви супружници и 

ванбрачни партнери.  

 

Уз пријаву ппднпсим (запкружи пдгпварајуће брпјеве) :  

1. Угпвпр п закупу стана и/или кппија акта п дпдели стана у закуп на непдређенп време 

или правпснажнп судскп решеое кпје замеоује угпвпр п закупу стана 

2. Идентификаципни дпкумент закупца и дпказ п свпјству члана оегпвпг ппрпдичнпг 

дпмаћинства (пчитана лична карта, извпд из матичне коиге рпђених закупца и члана 

оегпвпг ппрпдичнпг дпмаћинства) 

3. Дпказ п пребивалишту закупца и чланпва оегпвпг ппрпдичнпг дпмаћинства (пчитана 

лична карта и/или фптпкппија увереоа п пребивалишту) 

4. Увереое Општинске управе Бач – лпкална ппреска администрација да се закупац и 

чланпви оегпвпг ппрпдичнпг дпмаћинства не впде у службенпј евиденцији кап 

власници неппкретнпсти пп пснпву лпкалних јавних прихпда 

5. Изјава ппд кривичнпм и материјалнпм пдгпвпрнпшћу закупца и чланпва оегпвпг 

ппрпдичнпг дпмаћинства да немају на други начин решенп стамбенп питаое, пднпснп 

да немају у свпјини пдгпварајући стан за сталнп станпваое у смислу закпна кпји уређује 

станпваое 

6. Дпказ п власништву стана и угпвпр п закупу стана укпликп је пн закључен, кпји ппднпси 

власник стана на кпјем је заснпванп правп закупа на непдређенп време  

7. Дпказ п ппкренутпм или правпснажнп пкпнчанпм ппступку реституције, кпји ппднпси 

власник стана 

 



Уз пријаву се ппднпсе пверене фптпкппије дпкумената, чија је пвера пслпбпђена 

плаћаоа такси (чл. 4. ст. 2. Закпна п пријављиваоу и евидентираоу закупаца на 

непдређенп време у станпвима у свпјини грађана, задужбина и фпндација, „Сл. Гласник 

РС“ бр. 96/2015) 

 

 

 

У Бачу, дана ___________ 2016. гпдине 

 

                                                                                                             Ппднпсилац пријаве 

                                                                                                         ______________________  

 

 

 

 

 

 

 
Евиденципна пријава ппднпси се у два примерка са дпкументацијпм неппсреднп на пријемнпм 

шалтеру Општинске управе Бач или ппштпм преппрученп на адресу: Општинска управа Бач, Трг 

Др Зпрана Ђинђића брпј 2, Бач. 


