
 

  Шифра документа: О  02/3 4.2.44 

ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ ФИРМЕ: 

ИМЕ/ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 

ЈМБ/ЈИБ: 

 АДРЕСА СТАНОВАЊА  

ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

   
П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ  

 ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за откуп стана који је власништво града Бијељина 

  

 Подносим захтјев за откуп стана који је власништво општине Бијељина, стан се налази у 

 Бијељини у ул.________________________бр.______, површина стана _________м², власник стана  

(предузеће) ____________________________________________________________ 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:(заокружити) 

1. Потврда да се не води  судски поступак у вези  са  станом (оригинал) 

2. Лист непокретности (оригинал) 

3. Уговор о кориштењу-закупу  стана - Рјешење о додјели стана  на  кориштење 

4. Одлука о надовјери (оригинал) 

5. Изјава брачног  друга (оригинал) 

6.Комплет образаца за откуп стана (оригинал) 

7. Увјерење о површини  стана, броју  к.ч.  и  к.о.   на  којој  се  стан  налази (оригинал) 

8. Увјерење у којој  се  стамбеној зони налази  стан (оригинал) 

9. Потврде о радном стажу за  лица  која  откупљују  стан (оригинал) 

10. Доказ о учешћу у рату (оригинал) 

11. Рјешење о категоризацији  борца (оригинал) 

12. Кућна листа - Изјава  о  члановима  домаћинства (оригинал) 

13. Родни лист  свих  чланова  породичног  домаћинства  који су  корисници стана (оригинал) 

14. Овјерена копија личне  карте (овјерена копија) 

15. Административна такса у износу од 50,00 КМ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Дозволиће се само једна могућност достављања допуне како би предмет 
био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 15 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   

 



 

  Шифра документа: О  02/3 4.2.44 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 1. Потврда да се не води  судски поступак у вези  са  станом издаје Основни суд 

2. Лист непокретности издаје Републичка  управа  за  геодетске  и  имовинско-правне  послове 

3. Уговор о кориштењу-закупу  стана - Рјешење о додјели стана  на  кориштење  

4. Одлука о надовјери издаје Комисија  за  надовјеру  уговора  општине  или  Министарства  за  

избјегла  и  расељена лица   

5. Изјава брачног  друга  

6.Комплет образаца за откуп стана - дефинисан прописом 

7. Увјерење о површини  стана, броју  к.ч.  и  к.о.   на  којој  се  стан  налази издаје Републичка  

управа  за  геодетске  и  имовинско-правне  послове  -Подручна  јединица  Бијељина 

8. Увјерење у којој  се  стамбеној зони налази  стан издаје АД  Град Бијељина 

9. Потврде о радном стажу за  лица  која  откупљују  стан издају послодавци  на  захтјев  лица  која  

откупљују  стан 

10. Доказ о учешћу у рату издаје град  Бијељина-евиденција  Министарства  одбране 

11. Рјешење о категоризацији  борца издаје Одјељење  за  борачко-инвалидску  заштиту града  

Бијељина 

12. Кућна листа - Изјава  о  члановима  домаћинства - Подносилац  захтјева  за  откуп  стана 

13. Родни лист  свих  чланова  породичног  домаћинства  који су  корисници стана издаје 

Одјељење за општу управу 

14. Овјерена копија личне  карте-ЦИПС 

15. Потврда о предаји захтјева о уплати од 50,00 КМ 

16. Доказ о уплати административне таксе - такса се плаћа на шалтеру градске писарнице. 

 

 

 


