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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ГРАДИШКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА 

Одјељење за комуналне и 

стамбене послове 

 
Улица Видовданска 1А, 78400 Градишка, Република Српска 

Тел.: ++ 387 51 810 300, Факс: ++ 387 51 814 689, Веб сајт: www.gradgradiska.com 

 
 
 
 
 
 
Име (очево име) и презиме_____________________________________ 
 
ЈМБГ:_______________________________________________________ 
 
Адреса _____________________________________________________ 
 
Телефон____________________________________________________ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Захтјев за субвенционисање закупнине за станове из фонда социјалног 
становања на подручју града Градишка 
 
Поштовани,  
 
Обраћам се наслову са захтјевом за субвенционисање закупнине за стан који користима 
по основу Уговора о закупу стамбене јединице социјалног становања 
број:_________________________________од_____________________године. 
 
Предметни стан који користим има укупну корисну површину од ______________m², а у 
стамбеној јединици поред подносиоца захтјева живи још __________________чланова. 
 
За предметни стан за који имам закључен Уговор одређена је закупнина у износу од 
_____________КМ мјесечно. 
 
Основ за остваривање права на субвенцију (заокружити основ): 
 
1. расељено лице и избјеглица, демобилисани борац, РВИ од пете до десете 

категорије, повратници по споразуму о реадмисији, жртва ратне тортуре, самохрани 
родитељ, породица са троје и више дјеце, млади без родитељског старања. 

 
2. млади брачни пар до 35 година. 
 
3. корисници права на социјалну заштиту по основу Закона (материјално необезбјеђена 

и за рад неспособна лица, лица са инвалидитетом, старија лица без породичног 
старања преко 65 година старости, жртве насиља у породици и друга лица у складу 
са Законом). 

 
Уз захтјев се прилаже следећа документација (заокружити достављену 
документацију) 
 
1. Овјерена изјава корисника о истинитости података 
2. Копија Уговора о закупу 
3. За расељено лице и избјеглице- увјерење од стране надлежног органа, 
4. За лица старија од 65 година- извод из матичне књиге рођених, 
5. Млади брачни парови до 35 година- извод из матичне књиге вјенчаних, 
6. За незапослено лице- увјерење /потврда Завода за запошљавање или увјерење 

Пореске службе да се на води на евиденцији осигураних лица, 
7. Овјерена кућна листа, 
8. Доказ/потврда о укупним приходима - платна листа, посљедни чек од пензије, 

увјерење Пореске управе о висини примања или други извори прихода уколико их 
има, 
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9. Демобилисани борци и РВИ - рјешење надлежног органа о оствареном статусу, 
10. Доказ да укупан катастарски приход по члану породице не прелази износ од 10% од 

просјечног катастарског прихода по једном хектару земљишта. 
 
 
У Градишци, ______________год.                                  ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЈЕВА 
 
                                                                                _________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


