Презиме (Име оца) Име / Назив правног лица
ЈМБГ / ЈИБ

(Отисак пријемног штамбиља)

Адреса становања / Адреса сједишта
Контакт телефон – Контакт особа

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРОД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

ЗАХТЈЕВ
за утврђивање статуса задругара, предметног земљишта и плаћене цијене
за земљиште и инфраструктуру, на локацији РИТ-Б, у Броду
Подносим захтјев за утврђивање задругара, предметног земљишта, означеног према
подацима из уговора као к.п. број _____________, површине ________ м2, уписано у ЗК.ул.
бр.______, ко _________ као и цијене коју сам платио, за нaведено (грађевинско) земљиште и
инфраструктуру, у укупном износу ____________________ динара, у циљу стицања и уписа,
односно укњижбе права на посјед и права својине, у моју корист, на предметним непокретностима,
које су сада означене, са новим подацима, у катастру непокретности и земљишној књизи.
Напомињем, да сам са Стамбеном задругом „Ивањско поље“ Босански Брод, односно
Српски Брод закључио Уговор о финансирању изградње инфраструктуре и земљишта у насељу
РИТ-Б Босански Брод, број: __________________________ , од _______________________ године,
односно Уговор ________________________________________________________________, број:
________________________ , од _______________________ године.

ТАКСЕ И НАКНАДЕ
Назив
таксе/накнаде
Такса за захтјев

Износ таксе/накнаде

Такса за издавање рјешења

2,00 КМ
5,00 КМ

Број рачуна

Позив на
број/коментар

5620050000164471
или таксена марка
Врста прихода: 722 121
5550080052046334
5620050000164471 Врста прихода: 722 121

Рок за преглед комплетности захтјева 3 дана.
Рок за рјешавање комплетног предмета 60 дана.
УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ (означити):
Фотокопија личне карте задругара, односно подносиоца захтјева,
Фотокопија личне карте члана породице умрлог задругара (само у случају умрлог задругара),
Извод из матичне књиге умрлих (само у случају умрлог задругара),
Оригинал или овјерену фотокопију уговора између Стамбене задруге „Ивањско поље“ и задругара,
Оригинал или овјерене фотокопије уплатница, као доказ о исплаћеној цијени земљишта и
инфраструктуре,
 Лист непокретности, за наведено земљиште из уговора (не старији од 6 мјесеци од дана подношења
овог захтјева),
 Увјерење о идентификацији парцела из катастра земљишта, катастра непокретности и земљишне
књиге, све према наведеном земљишту из уговора (не старије од 6 мјесеци од дана подношења овог
захтјева),
 Копија катастраског плана за наведено земљиште из уговора (не старија од 6 мјесеци од дана
подношења овог захтјева) и











Земљишнокњижни извадак за наведено земљиште из уговора (не старији од 6 мјесеци од дана
подношења овог захтјева),
Записник о идентификацији парцеле
Општинска административна такса у износу од 2,00 КМ;
Остало ________________________________________________

Брод,_______________________ године ,

Подносилац захтјева:
________________________

