
                                                                                                                                                            

 
 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА Е-УПР - ИБ Република Српска                 
                                         ГРАД ПРИЈЕДОР                                                      

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: 

 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ФИЗИЧКОГ   ИЛИ  ОВЛ. ЛИЦА (издата од): 
 

ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

ПРИМЉЕНО:  
ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 

    
 

КОНТАКТ АДРЕСА:  

Е-MAIL:  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:  ГП ДР 6.1.1.2   12   

 
 

1. ИМЕ (име оца) ПРЕЗИМЕ  

 
 

 

2. ДАТУМ и МЈЕСТО РОЂЕЊА                                                                               ЈМБ  
  
 

 

3. КОНТАКТ ТЕЛЕФОН                                    МЈЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА и АДРЕСА  

  

 
 

4. ПОДАЦИ О КРЕДИТУ  
Назив банке са којом је потписан уговор  

Датум склапања уговора са банком  

Износ одобреног кредита (КМ)  

Рок отплате кредита (година)  

 

П Р Е Д М Е Т : ПРИЈАВА  ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ ЗА 
МЛАДЕ И МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ 



5. БРАЧНО СТАЊЕ СТРУЧНА СПРЕМА  
  

 

Стручна спрема супружника   

Број дјеце  

 

 

Уз попуњену пријаву потребно је приложити сљедећу документацију - оригинал или овјерене копије (само за 
подносиоца субвенције):  

 
          -  уговор о стамбеном кредиту закључен са комерцијалном банком са отплатним планом кредита, 
          -  копију личне карте, 
          -  увјерење о држављанству Републике Српске/БиХ, 
          -  увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији Града Приједор у непрекидном 
             трајању, дужем од двије године прије подношења пријаве на конкурс,   
         -  овјерену копију дипломе, 
         -  увјерење о власништву/посједу на непокретностима коју издаје Републичка управа за геодетске  
             и имовинско правне послове РС - Подручна јединица Приједор, 
         -  кратку биографију и 
         -  копију текућег рачуна. 
 

Ако је подносилац пријаве млади брачни пар, поред горе наведене документације, потребно је доставити и: 
 

- извод из матичне књиге вјенчаних,  
- извод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце) и  
- доказ о стручној спреми за супружнике (овјерена копија дипломе или увјерења). 

 

 

ПОПУЊЕНУ ПРИЈАВУ И ПРИЛОГЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ: 

Град Приједор, Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, Трг Ослобођења бр. 1, 79102 
Приједор, са назнаком „Комисија за додјелу субвенције каматне стопе за младе и младе брачне 
парове“ или непосредном предајом на пријемном шалтеру Градске управе Приједор. 

 
 

                                                                                                                        ПОДНОСИЛАЦ  ПРИЈАВЕ 

 ____________________________ 

6. НАПОМЕНА  
 

 

 

 



                                                                                                                                                            

 
 

PODNOSILAC ZAHTJEVA E-UPR - IB Republika Srpska                 
                                         GRAD PRIJEDOR                                                      

GRADONAČELNIK 
 GRADSKA UPRAVA 

ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

IME I PREZIME: 

 

BROJ LIČNE KARTE FIZIČKOG   ILI  OVL. LICA (izdata od): 
 

PRIJEMNI ŠTAMBILJ 
 

GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

PRIMLJENO:  
ORG.JED. BROJ PRILOG VRIJEDNOST 

    
 

KONTAKT ADRESA:  

E-MAIL:  

KONTAKT TELEFON:  GP DR 6.1.1.2   12   
 

 
 

1. IME (ime oca) PREZIME  

 
 

 

2. DATUM i MJESTO ROĐENJA                                                                               JMB  
  
 

 

3. KONTAKT TELEFON                                    MJESTO PREBIVALIŠTA i ADRESA  

  

 
 

4. PODACI O KREDITU  
Naziv banke sa kojom je potpisan ugovor  

Datum sklapanja ugovora sa bankom  

Iznos odobrenog kredita (KM)  

Rok otplate kredita (godina)  

 

P R E D M E T : PRIJAVA  ZA DODJELU SUBVENCIJE KAMATNE STOPE NA STAMBENE KREDITE ZA 
MLADE I MLADE BRAČNE PAROVE 



5. BRAČNO STANJE STRUČNA SPREMA  
  

 

Stručna sprema supružnika   

Broj djece  

 

 

Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju - original ili ovjerene kopije (samo za podnosioca 
subvencije):  

 
          -  ugovor o stambenom kreditu zaključen sa komercijalnom bankom sa otplatnim planom kredita, 
          -  kopiju lične karte, 
          -  uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske/BiH, 
          -  uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji Grada Prijedor u neprekidnom 
             trajanju, dužem od dvije godine prije podnošenja prijave na konkurs,   
         -  ovjerenu kopiju diplome, 
         -  uvjerenje o vlasništvu/posjedu na nepokretnostima koju izdaje Republička uprava za geodetske  
             i imovinsko pravne poslove RS - Područna jedinica Prijedor, 
         -  kratku biografiju i 
         -  kopiju tekućeg računa. 
 

Ako je podnosilac prijave mladi bračni par, pored gore navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti: 
 

- izvod iz matične knjige vjenčanih,  
- izvod iz matične knjige rođenih za djecu (ukoliko imaju djece) i  
- dokaz o stručnoj spremi za supružnike (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja). 

 

 

POPUNJENU PRIJAVU I PRILOGE DOSTAVITI NA ADRESU: 

Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg Oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor, 
sa naznakom „Komisija za dodjelu subvencije kamatne stope za mlade i mlade bračne parove“ ili 
neposrednom predajom na prijemnom šalteru Gradske uprave Prijedor. 

 
 

                                                                                                                          PODNOSILAC  PRIJAVE 

 ____________________________ 

 

6. NAPOMENA  
 

 

 

 


	- извод из матичне књиге вјенчаних,
	- извод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце) и
	- доказ о стручној спреми за супружнике (овјерена копија дипломе или увјерења).
	- izvod iz matične knjige vjenčanih,
	- izvod iz matične knjige rođenih za djecu (ukoliko imaju djece) i
	- dokaz o stručnoj spremi za supružnike (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja).
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