
Podnositelj  zahtjeva:   

Prezime   
Ime  
Ime roditelja  
JMBG  

Adresa  
Kontakt tel/mob.  

Kategorija braniteljske populacije /npr:RVI, 

obitelj poginulog branitelja, razvojačeni 

branitelj/ 

 

 

Općina_______________________________ 

ZAHTJEV 
Za utvrđivanja prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba branitelja 

i članova njihovih obitelji na području HNŽ 

 

1. Molim nadležno Ministarstvo da mi na temelju zahtjeva odobri novčana sredstva za rješavanje stambenih potreba 

u smislu: 

a) završetka krova kuće s pločom, 

b) zamjena dotrajalih, uništenih, oštećenih građevinskih elemenata kuće s pločom, 

c) uvođenje novih i zamjenu postojećih instalacija u individualnom stambenom objektu, 

d) dovršetak izgradnje neuseljivog stambenog prostora. 

              (zaokružiti za što se traži odobrenje sredstava) 

2. Uz zahtjev prilažem sljedeće dokaze:(zaokružiti što se prilaže zahtjevu): 

a) Dokaz o statusu: 

-     za obitelj poginulog, umrlog, nestalog branitelja ili umrlog ratnog vojnog invalida-reviziono rješenje    

      o priznavanju prava na obiteljsku invalidninu, 

- za ratnog vojnog invalida-uvjerenje o statusu te uvjerenje o sudjelovanju  u OS FBiH sa dužinom 

trajanja(A BiH, HVO ili MUP) 

- za dobitnika ratnog priznanja-odličja-rješenje o ostvarivanju novčane naknade po osnovu odličja, te 

uvjerenje o sudjelovanju  u OS FBiH sa dužinom trajanja (A BiH, HVO ili MUP) 

- za razvojačenog branitelja-uvjerenje o sudjelovanju  u OS FBiH sa dužinom trajanja (A BiH, HVO ili 

MUP) 

b) potvrdu o prebivalištu za sve članove obiteljskog kućanstva  (CIPS)- ovjerenu, 

c) Potvrdu o kretanju za podnositelje zahtjeva izdanu od nadležnog MUP-a HNŽ od 1991. godine, do dana 

podnošenja zahtjeva, 

d) Uvjerenje nadležnog tijela za stambene, imovinsko-pravne i katastarske poslove da podnositelj zahtjeva, kao 

i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu vlasnici ili posjednici bilo koje stambene jedinice  u HNŽ ili 

BiH niti su podnijeli zahtjev za upis vlasništva na bilo kojoj stambenoj jedinici u Županiji, osim one za koju 

apliciraju, Dokaz: 

- Uvjerenje/a Općinskog suda/izvod iz KPU (knjiga položenih ugovora) i ZK (zemljišno knjižni  izvadak) 

iz općine prebivališta (sadašnja adresa) i općine prebivališta u kojoj je živio podnositelj zahtjeva na dan 

30.04.1991. godine, da on i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu vlasnici bilo koje stambene 

jedinice, osim one za koju apliciraju; 

- ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva, kao i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu vlasnici ili 

posjednici bilo koje stambene jedinice u HNŽ ili BiH, osim one za koju apliciraju; 

- ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva, kao i članovi njegovog obiteljskog  kućanstva nisu dobili stan, 

odnosno nisu u postupku rješavanja dodjele istog od strane Zajedničkih službi organa F BiH, iz fonda 

bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske F BiH; 

e) Kućna lista od nadležne službe uprave, 

f) Dokaz o teškom zdravstvenom oboljenju podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva, 

g) Dokaz o ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog  obiteljskog kućanstva 

(uvjerenje o primanjima od poslodavca, odrezak od mirovine iz radnog odnosa, odnosno primanja na 

osnovu osobne ili obiteljske invalidnine i dr.), 

h) Uvjerenje nadležnog sportskog udruženja o sudjelovanju i osvojenim medaljama,  
i) Predračun radova s cijenom koštanja (okvirni opis potreba izvršenih radova iz točke 1. ovog zahtjeva). 

j) Izjava člana obiteljskog kućanstva da podnositelj zahtjeva može vršiti radove na objektu u cilju rješavanja svog 

stambenog pitanja. 

k) Tekući račun  podnositelja  zahtjeva. 

 

U _________     dana    ____________                                                           Podnositelj zahtjeva 



 


