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(ime i prezime podnositelja zahtjeva) 

 

 
(OIB) 

 

GRAD KRALJEVICA 

Upravn i  od je l  za  od rž i v i  razvo j  

Kraljevica, Frankopanska 1a 

Temeljem članka 24. i 26. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda 
prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje 
u Gradu Kraljevici („Službene novine“ Grada Kraljevice“ broj 8/15), podnosim 

P R I J A V U  
za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje 

1. Ime i prezime:  

2. Adresa:  

3. Datum i godina rođenja:  

4. Zaposlen u:  

5. Broj telefona, broj mobitela:  

6. E-mail adresa:  

7. Broj osobne iskaznice, izdana u PU:  

8. Članovi obiteljskog domaćinstva: (navesti sve članove obiteljskog domaćinstva) 

R.
br. 

Ime i prezime OIB 
Datum i godina 

rođenja 

Srodstvo s 
podnositeljem 

zahtjeva 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Podnositelj zahtjeva izjavljuje: 
- da je dobrovoljno stavio/la na raspolaganje podatak o svom OIB-u i ostale osobne podatke te 

dozvoljava da se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN i Grad 
Kraljevica istima koriste u cilju njegove nedvojbene identifikacije i u druge svrhe vezane uz 
postupak utvrđenja liste prvenstva, odabir i kupoprodaju stanova koji se grade po programu 
društveno poticane stanogradnje. 

- da u svrhu stupanja u kontakt preuzima obvezu dostave podataka o promjeni adrese, broja 
telefona, broja mobilnog telefona i promjeni poslodavca. 

 
U Kraljevici, ____________________ 2016. 
 
 

 
 
 

 
potpis podnositelja zahtjeva 
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Uz prijavu dostavljam (zaokružiti redni broj ispred dokumenta koji se dostavlja i podcrtati 
oblik i ispravu koja se dostavlja, npr: 1. izvornik ili presliku domovnice ili osobne iskaznice): 

1. izvornik ili preslika domovnice ili osobne iskaznice (za podnositelja zahtjeva fizičku 
osobu); 

2. izvornik ili preslika izvatka iz sudskog registra (za podnositelja zahtjeva pravnu osobu); 

3. izvornik ili ovjerena preslika potvrde Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda 
nadležnog prema mjestu prebivališta da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog 
domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu stan ili kuću ili su vlasnici 
odgovarajućeg odnosno neodgovarajućeg stana ili kuće; 

4. izvornik ili ovjerena preslika izjave o nekretninama podnositelja zahtjeva (obrazac IN); 

5. izvornik ili ovjerena preslika po javnom bilježniku ovjerenog ugovora o najmu stana, ako 
podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva ima status najmoprimca sa slobodno 
ugovorenom najamninom ili status najmoprimca sa zaštićenom najamninom; 

6. izvornik ili preslika neovjerenog ugovora o najmu stana sa potvrdom porezne uprave ako 
podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva ima status najmoprimca sa slobodno 
ugovorenom najamninom ili status najmoprimca sa zaštićenom najamninom; 

7. izvornik ili ovjerena preslika ugovora o najmu stana ako podnositelj stana ili član 
obiteljskog domaćinstva ima u vlasništvu samo stan kojega koristi zaštićeni 
najmoprimac; 

8. izvornik ili ovjerena preslika uvjerenja o prebivalištu za podnositelja zahtjeva, za sve 
članove obiteljskog domaćinstva i za osobe s kojima žive u istome stanu; 

9. izvornik ili preslika rodnog lista za sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u 
zahtjevu; 

10. izvornik ili preslika vjenčanog lista; 

11. izvornik ili ovjerena preslika vlastoručno pisane izjave o postojanju izvanbračne 
zajednice; 

12. izvornik ili preslika izvatka iz registra životnog partnerstva; 

13. izvornik ili ovjerena preslika vlastoručno pisane izjave o postojanju neformalnog životnog 
partnerstva; 

14. izvornik potvrde ili uvjerenja škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću 
školsku/akademsku godinu za punoljetnu djecu na redovnom školovanju; 

15. izvornik ili preslika svjedodžbe o završenom školovanju ili diplome za podnositelja 
zahtjeva; 

16. izvornik ili preslika rješenja nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog 
domaćinstva; 

17. izvornik ili preslika pravomoćnog rješenja nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i 
stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi 
na podnositelja zahtjeva; 

18. izvornik ili preslika potvrde nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u 
Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva; 

19. izvornik ili preslika potvrde nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog 
branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva; 

20. izvornik ili preslika potvrde nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, 
nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva. 


