
 
 

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
 

ПРЕДМЕТ: Пријава за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 

монтажне куће у општини/граду ___________________________________ 

Подаци о подносиоцу и члановима породице 

Презиме и име подносиоца ________________________________________________________ 

Број личне карте ____________ издата у __________________ датум издавања _____________ 

ЈМБГ: ________________________ 

Број важеће избегличке легитимације __________________________________ 

Контакт телефон: _________________________   моб. _____________________________ 

Садашња адреса становања: 

а) изнајмљени/приватни смештај без основних хигијенско-санитарних услова 

б) изнајмљени/приватни смештај са основним хигијенско-санитарним условима 

в) друго __________________________________________________________ 

Град/Општина ____________________________ Место ____________________________ 

улица ____________________________________________________________  број _____ 

Да ли подносилац плаћа трошкове становања/кирију     да (колико)______________  не 

Месечно примање подносиоца захтева __________________ динара 

Месечна примања других чланова домаћинства – укупан месечни износ  _____________ динара 

Број чланова породице/домаћинства ____________, број малолетне деце  _____________ 

број деце на редовном школовању ___________ 
 

Табела са подацима о  члановима породице/домаћинства: 

Презиме и име 
Сродство са 

подносиоцем 

Датум 

рођења 

Број 

ЛК/избегличке 

легитимације 

Тренутни извор прихода (посао 

стални, привремени,пензија, 

стипендија) 

 Подносилац    

     

     

     

     

     

     

     

Остали подаци о подносиоцу захтева и члановима породице/домаћинства: 

Презиме и име 
Редовно 

школовање 

Болест од већег 
социо-

медицинског 

значаја 

Дете са 

инвалидитетом или 
сметњама у развоју 

Смањење или губитак радне 

способности или телесно 
оштећење 

     

     

     

     

     



     

     

 

Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима 

бивше СФРЈ - _________________________________________________________________  
    (уписати име и презиме несталог/настрадалог лица и сродство са подносиоцем пријаве) 

 

Једнородитељске породице:  

- неутврђено очинство детета/деце 

- развод родитеља 

- смрт другог родитеља 

Члан породичног домаћинства је трудна жена:            да            не 

 

Подносилац пријаве борави (има пријаву боравишта на основу избегличке легитимације 

и/или пребивалишта на основу личне карте) на територији општине/града од   
_________________ године (навести тачан датум и/или годину).     

 

Напомена:  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Пријаву са потребном документацијом достављам Комесаријату за избеглице и миграције, на 

адресу: 

 

11070 Нови Београд 

ул. Народних хероја бр. 4 

 

са напоменом:  

„За Јавни позив - стамбене јединице у општини /граду _______________________________“   

НЕ ОТВАРАТИ 

 

 

Датум: 

__________________ 

 

 

      

     Подносилац пријаве 

 

______________________ 

 

И З Ј А В А 

 

Ја, доле потписани подносилац пријаве на Јавни позив, изјављујем да сам у складу са чланом 

103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), у циљу 

ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје пријаве на Јавни позив, спреман да за потребе 

поступка, Комисији за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и 

миграције, сам прибавим доказе из поглавља III Пријава на Јавни позив, тачке 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

став 1. алинеја прва. 

Сагласан/сагласна сам да се моји лични и други подаци, како за мене тако и за чланове моје 

породице наведене у пријави на Јавни позив, у складу са одредбама Законом о заштити 

података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12-Одлука УС и 

107/12), могу обрађивати (прибављати, проверавати, прослеђивати, размењивати...) у циљу што 

правилнијег и потпунијег утврђивања чињеничног стања, а у сврху остваривања мог права и 

правног интереса.                                                                                    

                                                                                                                 Давалац изјаве 

 

                                                                                      ______________________ 


