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© 2017 Стамбена заједница, ул. Јурија Гагарина бр. 50, 11073 Нови Београд 

На основу Закона о становању и одржавању ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) сваки власник 

стана је у обавези да достави управнику стамбене заједнице, доле наведене податке: 

 

1. ПОДАЦИ О СТАНУ 

Број стана .................... спрат .................... површина стана .................... m2 

2. ПОДАЦИ О ВЛАСНИКУ СТАНА 

 

Име и презиме власника стана:  ................................................................................................................................  

ЈМБГ власника стана:  .....................................................................................................................................................  

Адреса пребивалишта (адреса из личне карте):  .............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Удео власништва над станом:  а) 100% б) друго:  ...........................................................................................  

Име и презиме власника преосталог дела стана (ако има више делова):  .........................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Број фиксног телефона власника стана:  .............................................................................................................  

Број мобилног телефона власника стана:  ..........................................................................................................  

Имејл-адреса:  .....................................................................................................................................................................  

У случају Вашег одсуства, упишите број телефона, на који Вас управник може 
контактирати, или број особе коју може контактирати уместо Вас: 

 ....................................................................................................................................................................................................  

 

3. ЧЛАНОВИ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ ЖИВЕ У СТАНУ 

Ред.бр. Име и презиме ЈМБГ (за пунолетно лице) Сродство 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

У стану живи укупно ………. члана/ова домаћинства. 
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4. ЗАКУП СТАНА 

 

Уколико се стан издаје у доњу таблицу уписати податке лица која живе у стану 

Да ли се стан или део стана издаје у закуп (заокружити):   а) ДА  б) НЕ 

 

Ред.бр. Име и презиме / Назив фирме 
ЈМБГ (за пунолетно лице) 

МБР правно лице 
Контакт 
телефон 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Уколико стан издајете, колико лица живи у стану:  .......................................................................................  

 

Уколико имате склопљен Уговор о закупу стана, дужни сте да копију Уговора доставите 
управнику у року од 30 дана, од дана склапања Уговора, а ако сте Уговор сачинили пре 
децембра 2016. године, копију Уговора доставите управнику у ПТТ сандуче стамбене 
заједнице, мејлом, или лично, најкасније у року од 30 дана од дана пријема овог обрасца. 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су 
наведени подаци тачни, и да ћу сваку измену података доставити управнику зграде. 

 

НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се не објављују јавно. 

 

Датум попуњавања обрасца  

Име и презиме особе која је попунила образац  

Потпис особе која је попунила образац  

 

Поштовани, 

Образац који сте добили је креиран на основу Закона о становању и одржавању зграда 
("Сл. гласник РС", бр. 104/2016), те је власник стана и/или лице које борави у стану у 
обавези да достави податке управнику. 

Станар је дужан да управнику пријави промену станара са свим потребним подацима, 
односно промену броја станара, у року од осам дана од дана настале промене (("Сл. лист 
града Београда", бр. 101/2019). 

 

Образац је важећи без печата и потписа! 


