
НАЦРТ 

 

 

ЗАКОН 

О ПРИЈАВЉИВАЊУ И ЕВИДЕНТИРАЊУ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА  

 

Члан 1. 

Овим законом уређује се поступак пријављивања и евидентирања закупаца на 

неодређено време у становима у својини: грађана, задужбина и фондација, као и станова у 

поступку реституције. 

 

Члан 2 

Закупцима на неодређено време у смислу овог закона, сматрају се лица, носиоци 

станарског права која су то право стекли у складу са законом и која, на основу одлуке 

надлежног органа и уговора о закупу на неодређено време, користе стан: 

 у својини грађана 

 који припада задужбини 

 који припада фондацији 

 који је у поступку реституције. 

 

Члан 3 

Евиденциону пријаву у складу са одредбама овог закона подносе лица из члана 2. 

овог закона као и лица која су они овластили. 

Евиденциону пријаву могу поднети и власници станова на којима је засновано 

право закупа на неодређено време. 

Евиденциону пријаву из става 1. овог члана чини попуњени Образац, који је 

саставни део овог закона 

Евиденциона пријава из става 1. овог члана подноси  се у два примерка, непосредно 

или поштом препоручено, служби јединице локалне самоуправе из члана 5. став 1. овог 

закона. 

Евиденција лица из члана 2. овог закона – регистар закупаца на неодређено време 

води се као и електронска база података. 

 

Члан 4 

Уз пријаву из члана 3. овог закона подноси се: 

1) копија акта о додели права закупа на неодређено време  за носиоце станарског 

права из члана 2. овог закона; 

2) доказ о својству носиоца станарског права, и доказ о својству члана породичног 

домаћинства истих (изводи из матичне књиге за носиоца станарског права и чланове 

породичног домаћинства); 

3) доказ о пребивалишту носиоца станарског права и чланова породичног 

домаћинства истих ( фотокопија личне карте или  потврда о пребивалишту); 

4) Уверење Секретаријата за финансије-Управе јавних прихода да се лица из члана 

2. овог закона и њихови чланови породичног домаћинства не воде у службеној евиденцији 

као власници непокретности по основу локалних јавних прихода; 



5)  Изјава лица из члана 2. овог закона и њихових чланова породичног домаћинства 

да немају на други начин решено стамбено питање; 

6) доказ о власништву стана и Уговор о закупу на неодређено време са трећим 

лицем, које подноси власник стана на којем је засновано право закупа на неодређено 

време; 

7) Доказ о покренутом поступку реституције за лица која живе у тим становима.  

У случају када евиденциону пријаву подноси закупац на неодређено време и 

власник стана за исти стан, лице које врши евиденцију у надлежној јединици локалне 

самоуправе приликом евиденције извршиће спајање евиденционе пријаве у једну и 

евидентираће само један пут закупац на неодређено време.  

 

Члан 5 

Јединица локалне самоуправе је у обавези да организује службу која ће водити  

поступак пријављивања и евидентирања лица из члана 2. овог закона. 

Јединица локалне самоуправе води евиденцију о лицима из члана 2. овог закона, на 

основу података садржаних у пријави из члана 3. овог закона и података којима располажу 

државни органи и организације, органи и локалне самоуправе, јавне службе и други 

органи и организације. 

 

Члан 6. 

Обавезује се јединица локалне самоуправе, да у року од 30 дана од ступања на 

снагу овог закона, путем средстава јавног информисања, позове носиоце станарског права 

и власнике станова на којима је засновано право закупа на неодређено време да поднесу 

пријаву за евидентирање из члана 3. овог закона. 

Рок за подношење пријаве не може бити дужи од 60 дана од дана објављивања 

позива. 

Јединица локалне самоуправе је дужна да податке из евиденционих пријава, 

прикупљене у поступку из ст. 1 и 2. овог члана, достави министарству надлежном за 

послове становања, најкасније 30 дана од истека рока из претходног става. 

Надлежни органи из предходног става користе прикупљене податке искључиво у 

сврху евидентирања закупаца на неодређено време, а у складу са прописима којма се 

уређују питања заштите података о личности. 

 

Члан 7. 

 

Правни основ и право на остваривање подршке лицима из члана 2. овог закона у 

решавању њихове стамбене потребе, уредиће се посебним пописима. 

 

Члан 8 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 



ЕВИДЕНЦИОНА ПРИЈАВА 

 

У складу са чланом 3. став 3. Закона о пријављивању и евидентирању закупаца на 

неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација, подносим 

пријаву права закупа: 

 

А) ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ: 

- закупац на неодређено време стана у својини грађана, односно згради задужбине/ 

фондације 

- власник стана који је у поступку реституције, а у којем станује закупац на 

неодређено време 

име (име родитеља) презиме 

ЈМБГ (лични број) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

АДРЕСА 
 

ОПШТИНА 
 

 

Б) ПРАВНИ ОСНОВ КОРИШЋЕЊА СТАНА 

попуњава само закупац стана на неодређено време и подноси доказ о истом – копија 

акта о додели права закупа и остала релевантна документа 

 

Б) ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ И ЛИЦУ КОЈИ ЈЕ КОРИСТИ У ЗАКУП 

ОПИС СТАНА 

(собност и површина у m
2
) 

ЛОКАЦИЈА СТАНА 

(општина, место, улица, 

број,спрат, број стана, КО) 

НОСИЛАЦ ПРАВА 

(име лица које је носилац 

права закупа на неодређено 

време) 

   

 

Г) ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 

(попуњавају само закупци стан на неодређено време) 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЧЛАНА 

ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 

СРОДСТВО СА 

НОСИОЦЕМ 

ПРАВА ЗАКУПА 

ЈМБГ (лични број) 

  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 



  
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

  
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Уз пријаву подносим : 

1) копију акта о додели права закупа на неодређено време за носиоце станарског 

права из члана 2. Закона; 

2) доказ о својству носиоца станарског права и доказ о својству члана породичног 

домаћинства истог (извод из матичне књиге за носиоца станарског права и чланове 

породичног домаћинства); 

3) доказ о пребивалишту носиоца станарског права и чланова породичног 

домаћинства истих (фотокопија личне карте или  потврда о пребивалишту); 

4) Уверење Секретаријата за финансије-Управе јавних прихода да се лице из члана 

2.  Закона и њихови чланови породичног домаћинства не воде у службеној евиденцији као 

власници непокретности по основу локалних јавних прихода; 

5)  Изјаву лица из члана 2. Закона и чланова породичног домаћинства да немају на 

други начин решено стамбено питање; 

6) Доказ о власништву и Уговор о закупу на неодређено време са трећим лицем 

подноси само власник стана на којем је засновано право закупа на неодређено време; 

7) Доказ о покренутом поступку реституције подноси власник стана. 

 

 

У __________________________, дана _________________ године 

 

 

Подносилац пријаве 

 

__________________________ 

 



 


