ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Oдељење за имовинско правне и стамбене послове
улица Македонска број 42
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности за:
- проширење на упражњени део стана;
- проширење на упражњену стамбену јединицу;

Закупац сам (носилац станарског права) на делу стана - стану бр.___________, на _________,
улаз _____, у улици ___________________________________________ број _____ у Београду,
који је по структури _________________________________________ површине _________ m2,
који користим ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(навести имена свих корисника стана и сродство)

Сагласност за проширење


на упражњени део сустанарског стана или



на упражњену стамбену јединицу
(подвући предмет захтева)

Ранији закупац на стану – делу стана је био-ла је ______________________________________
који-ја је ________________________________________________________________________
(навести време и узрок престанка коришћења стана)

а стан је користио–ла са ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(навести имена корисника стана и сродство који су)

Део стана – стан је по структури _________________________________ површине _______ m2
Исте просторије користим од _______________________________________ / не користим.
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Уз захтев прилажем следећу документацију:
1. Уговор о закупу – уговор о коришћењу стана;
2. Извод из матичне књиге рођених и венчаних који нису старији од 6 месеци, као доказ
о сродству за све чланове породичног домаћинства који ће стан користити;
3. Доказ да је сустанар - корисник стана трајно престао да користи стан (извод из
матичне књиге умрлих, венчаних, уговор о закупу другог стана, уверење о
пребивалишту и др.);
4. Уверење о кретању пребивалишта (све сдресе на територији Београда) издата од
Министарства унутрашњих послова, улица Љермонтова 12а (за све кориснике који ће
стан користити);

5. Потврду Скупштине зграде / Савета зграде / којом се потврђује од када подносилац
захтева живи у предметном стану (у прилогу захтева дат је пример потврде)

НАПОМЕНА: Сви документи морају бити приложени у оригиналу или фотокопије оверене у
суду –
општини и не старији од 6 месеци.

У Београду,
дана ________________. године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_______________________________________
(Презиме и име)

Адреса: ________________________________
Телефон – у стану ______________________
- на послу _____________________
- мобилни ______________________
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На захтева ______________________________________________________________
(презиме и име)

Скупштина зграде / Савет зграде/ у улици ____________________________
у Београду, издаје

П ОТ В Р Д У
Да _________________________________________________ стан / део стана /
(презиме и име)

број ___________ у улици __________________________________________________________
користи од _______________. године са члановима домаћинства _________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
на коме је био – била носилац станарског права _______________________________________
(презиме и име)

који је / која је / престао да користи стан ___________________________________________.
(уписати разлог престанка)

У Београду,
_______________. године

ПРЕДСЕДНИК / СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ /
/ САВЕТА ЗГРАДЕ /
_______________________________
(потпис и печат)
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