
 

 

                                           
 

ПРИЈАВА 

на Јавни позив за избор корисника  стамбених јединица намењених за социјално 

становање у заштићеним условима, у Шапцу, у ул. Боже Милановића и мера активне 

инклузије, у оквиру пројекта ''Подршка за  самосталан живот – Нови почетак'' 

 

Ја, доле потписани-а ________________________________________________, из 

_________________________________, са ЈМБГ___________________________, рођен/а 

________________ године, са бројем  личне карте___________________ издате од 

стране ПУ-а _______________________,  подносим пријаву за доделу на коришћење 

следеће стамбене јединице: 

1. Тип 1, површине 20,77 м²; 

2. Тип 2, површине 39,56 м²; 

3. Тип 3, површине 42,71 м²; 

4. Тип 4, површине 49,52 м²; 

5. Тип 4-5, површине 62,28 м²; 

6. Тип 6, површине 84,22 м². 

(Заокружити број испред типа стамбене јединице за коју се пријава подноси) 

 

Заокружити број испред корисничке групе којој припадате: 

1. ромске породице; 

2. жене жртве породичног насиља; 

3. особе са инвалидитетом; 

4. млади до 26 година којима престаје или је престао смештај у установи социјалне 

заштите или хранитељској породици. 

 

Контакт телефон Подносиоца пријаве _________________________. 

 

Табела чланова домаћинства   

Презиме и име 

Сродство са 

подносиоцем 

захтева 

ЈМБГ 
Радни статус 

(за одрасле) 

Образовање 

детета 

(за децу 

школског 

узраста) 

Месечна 

примања 

      

      

      

      

      

      

      

 

Пријава са потребном документацијом подноси се на писарници Градске управе Шабац. 

 

 



 

 

                                           
 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), којом је прописано да 

у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 

личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за 

одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

Поступак покрећем код Градске управе града Шапца и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

 I Сагласан/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку 

одлучивања.1 

______________ 
(место) 

______________      ___________________________ 
(датум)                                                                                                                                                          (потпис даваоца изјаве) 

 

 II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу 

сам/а за потребе поступка прибавити:2 

а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни 

за одлучивање. 

б) део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су 

неопходни за одлучивање: 

1. ________________________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________________________ 

 

 Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не 

поднесем у року од ____ дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

______________ 
(место) 

______________      ___________________________ 
(датум)                                                                                                                                                         (потпис даваоца изјаве) 

 

 Потписујући ову пријаву такође дајем пристанак да се лични подаци који се налазе у 

документацији коју прилажем, а који се односе на мене и чланове моје породице, могу 

обрађивати у сврху спровођења избора корисника за социјално становање и за друге потребе 

овог пројекта. Ову пријаву подносим својом слободном вољом, без икакве заблуде, претње или 

преваре и признајем је за своју и као такву је и својеручно потписујем.      

 

 У Шапцу,                                                                               

Пријаву поднео/ла: 

  дана_____________. 2022.године                                               _____________________________ 

(потпис Подносиоца пријаве) 

                                                                                                                

 
1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/1018) 
2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила 


