
КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ 
ГРАДСКИХ СТАНОВА 
ГРАДА ПАНЧЕВА 
ПАНЧЕВО 
 
Подносим: 
 

З А Х Т Е В 
 

За доделу у закуп градског стана на територији града Панчева. 
 
1. Живим у заједници са следећим члановима домаћинства: 
 
Бр. презиме и име сродство година рођења напомена 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 
2. Сада живим у _____________________ улица _________________________________,  
 
бр. _______ у својству _____________________________ и плаћам месечну закупнину  
 
од __________________ динара, стан је површине _____________ м2. 
 
3. У постојећем стану имам: 
 

1. струју 
2. воду 
3. купатило 
4. ве-це и канализацију 

 
4. Укупни приходи чланова домаћинства износе _________________________ динара и  
 
потичу из следећих извора: 
 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 



5. Уз захтев прилажем следећу документацију: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5. ______________________________________________ 

6. ______________________________________________ 

7. ______________________________________________ 

8. ______________________________________________ 

9. ______________________________________________ 

 

6. У породици имамо- немамо инвалида (заокружи тачно) 

 

7. Подносилац захтева јесте-није самохрани родитељ (заокружи тачно) 

8. Контакт телефон _______________________________ 

 

Панчево, 
Датум, ________________ 
 

Подносилац захтева, 

___________________________ 

 

 

 

Списак потребне документације: 
 

1. уверење о држављанству за све чланове домаћинства 
2. фотокопија личне карте за подносиоца захтева 
3. Потврда о пребивалишту на територији града Панчева за све чланове 

домаћинства 
4. Потврда о висини званичних прихода у последња три месеца за сваког члана 

домаћинства или потврда о незапослености 
5. Доказ о навршеним годинама стажа 
6. Доказ о броју чланова домаћинства: 

- извод из Матичне књиге рођених за сваког малолетног члана 
домаћинства 

- извод из Матичне књиге венчаних 
- фотокопија личне карте за сваког пунолетног члана домаћинства 
- решење надлежног органа о утврђивању статуса издржаваног лица 



7. доказ да се ради о самохраном родитељу: 
- извод из Матичне књиге умрлих или решење надлежног судског органа о 

проглешењу несталог лица умрлим 
- решење надлежног органа старатељства или уверење надлежног органа о 

поверавању деце из ванбрачне заједнице, односно споразум родитеља 
- извод из Матичне књиге рођених детета 
- пресуда о разводу брака 

8. Доказ о инвалидности или телесном оштећењу 
- решење надлежног органа за пензијско-инвалидско осигурање или другог 

надлежног органа 
9. Доказ из Катастра непокретности или Пореске управе да лица не поседују 

непокретности 
 


