
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР, Карађорђева 2, Прњавор                            О 4.2.158 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције – Одсјек за стамбено-комуналне послове, 051-660-899, 

stambeno@pranjavor.ba 

                       (назив организационе јединице, број телефона, e-mail) 

 

ПРЕДМЕТ: Откуп државног стана на коме право располагања има општина Прњавор 
                                             (назив административног/управног поступка) 

 

 

 

Образложење захтјева: 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________  

 

   Прилози и форма документа:  

Редни 

број 

Назив документа Документ издаје/ посједује Форма Коментар 

1. Уговор о кориштењу стана  Прилаже корисник стана   овјерена 

копија 

 

2. Уговор о закупу стана  Прилаже корисник стана   овјерена 

копија 

 

3. Рјешење о додјели стана на 

кориштење прилаже корисник 

стана   

Прилаже корисник стана   овјерена 

копија 

 

4. Потврда да се не води судски 

поступак у вези са станом  

Основни суд Прњавор   оригинал  

5.  

Одлука о надовјери  

Комисија за надовјеру уговора 

Општине или министарства  

оригинал  

6. Комплет образаца за откуп стана 

прописаних законом  

Прилаже странка  оригинал  

7.  

Увјерење у којој се стамбеној 

зони налази стан  

Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

оригинал  

8. Потврда о радном стажу  

 

Издаје послодавац  оригинал  

9.  

Доказ о учешћу у рату  

Евиденција Министарства одбране   оригинал  

10.  

Рјешење о категоризацији борца 

 

Министарство рада и борачко 

инвалидске заштите РС  

оригинал  

IME  

ПРЕЗИМЕ  

ИМЕ РОДИТЕЉА  

ДАТУМ И МЈЕСТО 

РОЂЕЊА 

 

ЈМБ  

ЛИЧНА КАРТА  

                                      (број и мјесто издавања) 

АДРЕСА 

СТАНОВАЊА 

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  



 

Рок за рјешавање захтјева странке: Рок за рјешавање потпуног захтјева странке 15 дана. 

Назив и висина таксе и/или накнаде: 

  

Општинска административна такса 5 КМ. 

 

Откупна цијена стана: (зависи од вриједности стана утврђене према одредбама Закона о приватизацији државних 

станова, положаја погодности стана, амортизације стана, висине уложених средстава у стан и попуста који се 

признају купцу) Фонд становања а.д. Бања Лука, Број рачуна 5620990001263240. 

 

Накнада за обраду захтјева израчунавање откупне цијене стана и обављање других радњи прописаних 

приватизацијом државних станова и упутством о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за 

примјену закона: 50 КМ, Буџет општине Прњавор, Број рачуна 5550070021570729, Врста прихода 

729124. 
 

У Прњавору,           Подносилац захтјева 

Дана__________________                                                                  ___________________________ 

 

ШИФРА: СКПИ 9 


