
PODNOSITELJ ZAHTJEVA: 

_____________________________ 
Ime i prezime 

_____________________________ 

_____________________________ 
Adresa i poštanski broj 

_____________________________ 
OIB 

_____________________________ 
Kontakt 

       OPĆINA VELIKA PISANICA 
       Trg hrvatskih branitelja 3 
       43 271 Velika Pisanica 
       POVJERENSTVO ZA STANOVE 

ZAHTJEV 
ZA DODJELU U NAJAM STANA (Trg hrvatskih branitelja 2)  

1. Prebivanje na području Općine 
Prebivam na području Općine Velika Pisanica neprekidno od ______. godine, 
ukupno ___ godina. 

Prilog: 
□ Uvjerenje policijske uprave o prebivalištu 

2. Stambeni uvjeti 
Svojstvo stanovanja: (zaokružiti)
 najmoprimac kod fizičke osobe 
 stanovanje u nužnom smještaju 
 stanovanje u stanu roditelja 

Prilog: 
□ Izjava podnositelja (prilog 1) 
□ Uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove o neposjedovanju nekretnina 

za podnositelja zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva na području 
Općine Velika Pisanica 

□ Potvrda Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Bjelovaru da podnositelj 
zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva, prema mjestu prebivališta, nisu 
evidentirani kao vlasnici stana ili kuće na području Općine Velika Pisanica 

□ Ugovor o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom osobom, ovjeren kod 
javnog bilježnika 



3. Radni staž 
Ukupno godina radnog staža- ____ godina. 

Prilog: 
□ Kopija radne knjižice (za radni staž do 30.6.2013.) 
□ Potvrda HZZ-a (za radni staž nakon 1.7.2013.) 

4. Sudjelovanje u Domovinskom ratu 
Vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske podnositelja 
zahtjeva ili člana domaćinstva. 
Redni 
broj Ime i prezime sudionika Period Napomena 

     Prilog: 
□ Potvrda Ministarstva obrane 
□ Potvrda Ministarstva unutarnjih poslova 

5. Broj članova domaćinstva 
Broj članova domaćinstva. ____ članova. 

Redni 
broj 

Prezime i ime člana obiteljskog 
domaćinstva 

za kojeg se traži stan 
Datum rođenja Mjesto rođenja Srodstvo 

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva smatraju se:  
1- supružnik, izvanbračni supružnik  
2- djeca, usvojenici, pastorci, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje  
3- roditelj (ukoliko s podnositeljem zahtjeva živi u zajedničkom domaćinstvu i nema rješeno 

stambeno pitanje)  
U kolonu “srodstvo” upisati broj kako je gore navedeno. 
Istinitost podataka podnositelj ovjerava potpisom. 

6. Zdravstveno stanje podnositelja i članova njegovog domaćinstva 

Redni 
broj Ime i prezime Mjerilo Napomena 



Mjerilo: 
1) Civilni invalid Domovinskog rata 
2) Invalid rada s preostalom radnom sposobnošću
3) Primatelji dodatka za pomoć ili njege druge osobe 
4) Oboljeli od kroničnih bolesti, invalidi s tjelesnim oštećenjem od najmanje 70 % 

Prilog: 
□ Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim je utvrđen 100% 

invaliditet ili opća nesposobnost za rad 
□ Nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja kojim je utvrđeno mentalno 

ili tjelesno oštećenje za malodobnog člana obiteljskog domaćinstva 
□ Drugi dokument: ________________________________________________ 

7. Samohranost roditelja 
Podnositelj je samohrani roditelj (zaokruži) 

 da 
 ne 

Prilog: 
□ Pravomoćna presuda o razvodu braka 
□ Odluka o roditeljskoj skrbi 
□ Smrtni list za supružnika 
□ Uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju  

8. Prosječno materijalno stanje podnositelja i članova njegovog 
domaćinstva 

Ukupni prihodi kućanstva podnositelja za 2012. godinu iznosili su ___________ 
kuna, što po svakom članu iznosi ___________ kuna. 

Prilog: 
□ Uvjerenje porezne uprave o visini dohotka za 2012. godinu za podnositelja 

zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva 

Posebni socijalni status 
     Podnositelj ili član njegovog domaćinstva su: (zaokružiti)

 korisnici stalne novčane pomoći 
 osobe koje ostvaruju pravo na socijalni minimum 

Prilog: 
□ Rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb 
□ Ostala isprava (upisati naziv) _______________________________________________________

Potpis podnositelja: 

Napomene: 
1. Pod pojmom domaćinstvo ili kućanstvo, podrazumijevaju se članovi domaćinstva za koje se traži 

stambeni smještaj, a ne članovi s kojima podnositelj trenutno stanuje. 
2. Priložene priloge se navodi tako da se označi kvadratić ispred naziva priloga ili se ispod navede naziv 

drugog priloga. 


