ДО: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
Комисија за спроведување на постапка за продажба на станови Сектор за недвижности ( Претседателот на комисијата)
Во врска со членот 5 став (1) од Законот за продажба на станови кои потекнуваат од
станбениот фонд на поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот
кој потекнува од поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во
Министерство за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија, Службен
весник на Република Северна Македонија, бр.163 од 16.07.2021 година, го поднесувам
следново:

Б А Р А Њ Е
за купување на стан
Од________________________________________,ЕМБГ_________________________,ЛК.бр.
__________________издадена од МВР____________со адреса на живеење на улица
„_____________________________________________“

број____________,

вработен

во

ВП_____________или со статус на_________________(пензионер, наследник и др.)
Почитувани,
Согласно Законот за продажба на станови кои потекнуваат од станбениот фонд на
поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од
поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во Министерство за
одбрана и Армијата на Република Северна Македонија, а со цел остварување на правото
на откуп на стан кој припаѓа на категоријата одредена во член 1, го поднесувам ова
Барање за спроведување на постапка за откуп на станот кој го користам.
Станбената единица за која се однесува барањето се наоѓа во Град____________
Општина _____________, улица„_________________________________“ број_____________ стан
број______.
Во прилог на Барањето ги приложувам следните документи:
- Решение или друг соодветен документ за користење на станот (оригинал или копија
заверена на нотар);
- Фотокопија од лична карта;
- Уверение за државјанство (оригинал);
- Потврди во оригинал издадени од Агенција за катастар на недвижности со кои се
потврдува дека немам во сопственост стан или куќа на територијата на Република
Северна Македонија или во сопственост на членови на моето семејно домаќинство
(брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца
земени на издржување), (име и презиме на барателот и неговите членови на семејното
домаќинство):
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________;

- Потврда во оригинал од работодавачот дека сум во работен однос или сум бил во
работен однос во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна
Македонија најмалку 10 (десет) години .
-________________________________________________________________________________
Подносител на Барање:
_______________________
Скопје, __________.2021 година

Забелешка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Доставено до:
1.Министерство за одбрана, Комисија за спроведување постапка за продажба на станови, Сектор за
недвижности (со прилози),
2. Архива на МО (без прилози)

