
Ime i prezime podnositelja zahtjeva: 

 

____________________________ 

 

Adresa prebivališta: 

 

__________________________ 

 

OIB:  

 

__________________________ 

         OPĆINA BOL  

        Uz pjacu 2, 21240 Bol  

 

ZAHTJEV 

za kupnju stanova iz 

Programa društveno poticane stanogradnje (POS) 

radi utvrđivanja Liste reda prvenstva 

 

 

Prijavljujem se za kupnju stana za iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) radi 

utvrđivanja Liste reda prvenstva, a radi rješavanja stambenog pitanja za ukupno ___________ 

osoba (podnositelj zahtjeva + članovi njegova obiteljskog domaćinstva za koje se želi riješiti 

stambeno pitanje). 

 

 

 

Dana, _____________________  

 

        PODNOSITELJ ZAHTJEVA:  

 

        ________________________ 

             potpis  

 

U privitku ovom zahtjevu dostavljam (zaokružiti redni broj samo onog privitka koji se 

dostavlja):  

 

1.  presliku domovnice, 

 

2. uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za podnositelja zahtjeva  iz kojeg će biti vidljivo 

ukupno vrijeme prebivanja na području Općine Bol, 

 

3. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status i to: 

a) ugovor o najmu stana sklopljen s pravnom ili fizičkom osobom i ovjeren kod javnog 

bilježnika ili ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva i njegovog stanodavca da među njima 

postoji usmeni ugovor o najmu,  

 

b) ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvojice svjedoka i dvojice svjedoka o 

stanovanju kod roditelja u stanu ili kući nedostatne površine (uz naznaku ukupne površine 

stana ili kuće), 



 

c) ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dvojice svjedoka o stanovanju kod treće osobe, 

što nema karakter najamnog odnosa,  

 

d) vlasnički ili posjedovni list ili ugovor o kupoprodaji /darovanju ili rješenje o 

nasljeđivanju za stan ili kuću, ako je podnositelj zahtjeva vlasnik  stana ili kuće nedostatne 

površine (uz naznaku ukupne površine stana ili kuće), 

 

e) rješenje o komunalnoj naknadi / stambenoj pričuvi, 

 

4. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove za sve članove 

obiteljskog domaćinstva,  

 

5. potvrde o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu  

godinu, ovjerene pečatom i potpisom poslodavca,  

 
6. ovjerenu izjavu o načinu kupnje stana iz Programa POS-a prema kojoj podnositelj 

zahtjeva daje izjavu da će sukladno objavljenom natječaju za kupnju stana, odabrani stan 

kupiti: 

a) gotovinom, 

b) kreditom. 

 

7. ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice podnositelja zahtjeva, 

 

8. uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove-Ispostava Supetar o neposjedovanju 

nekretnina za podnositelj zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva za koje se želi riješiti 

stambeno pitanje, i javnobilježnički ovjerena izjava podnositelja zahtjeva o neposjedovanju 

nekretnina na području Republike Hrvatske, 

 

9. uvjerenje-potvrdu porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog 

domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine, 

 

10.  dokaz o školovanju djece – potvrde škole ili fakulteta, 

 

11.  dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (ovjerena diploma / svjedodžba) ili 

ovjerena preslika podataka iz radne knjižice o stručnoj spremi – zanimanju, 

 

12.  potvrda Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja  

zahtjeva koji ima status hrvatskog branitelja za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu, 

 

13.  rješenje invalidske komisije Mirovinsko-invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 

 

14.  OSTALO- druge nespomenute isprave kojima se može dokazati ispunjavanje kriterija 

za odobravanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


