
Sukladno članku 6. stavku 1., točka (a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. travnja 
2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se 

moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.
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__________________________________ 
 (prezime i ime) 

_______________________________ 
        (OIB) 

_______________________________ 
      (adresa) 

_______________________________ 
          (telefon - mobitel)    

GRAD OSIJEK 
  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM  

 I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 
ODSJEK ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA 

F. Kuhača 9
   31000 OSIJEK 

Zahtjev za kupnju stana, HRVI 

Molim Naslov da mi sukladno odredbama Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji 
smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih 
ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 
br. 78/13.) omogući  

kupnju stana koji se nalazi Osijeku,___________________________________________________, 
 (adresa, broj stana, površina) 

a koji koristim temeljem____________________________________________________________, 
  (ugovor o najmu  ili korištenju stana) 

U Osijeku, _______________________.         

     ___________________________________            
 ( Podnositelj zahtjeva) 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
2158/01 GRAD OSIJEK 

Primljeno : 
Klasifikacijska oznaka : Ustrojstvena jed. 

371-01/     -01/ 14-02
Urudžbeni broj : Prilog Vrijednost 
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https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_41_1381.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html


Sukladno članku 6. stavku 1., točka (a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. travnja 
2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se 

moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

ZAHTJEVU PRILAŽEM: 

1. Rodni list za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva
2. Domovnica za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva
3. Vjenčani list
4. Smrtni list za smrtno stradaloga hrvatskog branitelja
5. Rješenje o nasljeđivanju iza smrtno stradaloga hrvatskog branitelja
6. Potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog
domaćinstva
7. Potvrda općinskog suda, zemljišno-knjižnog odjela nadležnog prema mjestu prebivališta
podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva o tome da podnositelj zahtjeva i
članovi njegovog obiteljskog kućanstva je/nije, niti je/nije bio uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće
ili stana od 5. kolovoza 1990. godine do sada
8. Kopija katastarskog plana (za objekt na adresi prebivališta podnositelja zahtjeva), ne starija od 6
mjeseci, sa ucrtanim objektom i kućnim brojem. Ako kućni broj nije ucrtan na objektu ili objekt nije
ucrtan dostaviti rješenje o kućnom broju. Na katastarskom planu treba biti označena identifikacija
katastarske sa zemljišno–knjižnom česticom.
9. Uvjerenje izdano, također prema mjestu prebivališta, od nadležnog područnog ureda za katastar i
geodetske poslove s iskazom i upisanim načinom iskorištavanja katastarskih čestica koje podnositelj
zahtjeva ili netko od njegovih članova kućanstva posjeduje ili ih je posjedovao od 5. kolovoza 1990.
godine do sada
10. Potvrda gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o. O tome da li se podnositelj zahtjeva
ili netko od njegovih članova kućanstva vodi ili se je vodio kao stanar – vlasnik – korisnik stana –
kuće od 1990. godine do sada
11. Javnobilježnički ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva
na području republike hrvatske nemaju niti su od 5. kolovoza 1990. godine do sada imali stan ili
kuću, te da nisu ostvarili učešće u obnovi izgradnjom stambene površine za više od 10 m2

12. Potvrda porezne uprave za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog kućanstva da nisu/jesu
porezni obveznici na temelju poreza na promet nekretnina
13. Drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (za HRVI),
14. Rješenje o obiteljskoj invalidnini (za članove obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga
hrvatskog branitelja)
15. Potvrda o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca (za dragovoljce iz domovinskog rata)
16. Za smrtno stradalog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te za HRVI iz
domovinskog rata – dokaz o okolnostima stradavanja
17. Za člana obiteljskog kućanstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i privređivanje –
odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela
18. Za podnositelja zahtjeva koji je bio u zatočeništvu – potvrdu o mjestu i vremenu provedenom u
zatočeništvu
19. Za punoljetnu djecu koja su i članovi obiteljskog kućanstva – potvrdu o redovnom pohađanju
škole ili fakulteta
20. Ugovor ili rješenje o korištenju službenog stana
21. Potvrda o vremenu provedenom u HV i na skrbi
22. Potvrda Županijskog ureda za obnovu (ukoliko je područje vašeg prijeratnog prebivališta
obuhvaćeno programom obnove)
23. Uvjerenje nadležnog prvostupanjskog tijela da podnositelj zahtjeva nije pokrenuo postupak za
utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.
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https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_41_1381.html

