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                                                                     Obrazac 1. – prijava  za Mjeru 1.1.  
 

Ime i prezime _________________________________________________ 
 
Adresa prebivališta: ____________________________________________ 
 
OIB: __________________________ 
 
Kontakt telefon: ___________________________ 
 
Datum: __________________ 
  
 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA  MJERA ZA 
POTICANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI I MJERA ZA 

POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU 
OPĆINE GOLA  

 
Sukladno Javnom pozivu za korištenje sredstava temeljem Odluke o mjerama za 
poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mjerama za poboljšanje 
kvalitete življenja mladih obitelji na području Općine Gola (KLASA: 370-02/19-
01/01, URBROJ: 2137-06/19-1 od 28. kolovoza 2019.) i Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 
obitelji i mjerama za poboljšanje kvalitete življenja mladih obitelji na području 
Općine Gola (KLASA:370-02/19-01/01/01, URBROJ: 2137/06-20-78 od 29. rujna 
2020.), podnosim zahtjev za korištenje sredstava u okviru  
 

MJERA 1.1. FINANCIJSKA POMOĆ PRI KUPNJI STAMBENOG OBJEKTA 
NA PODRUČJU OPĆINE GOLA RADI RJEŠAVANJA VLASTITOG 
STAMBENOG PITANJA PRVI PUTA 
 

 
Za kč.br. nekretnine: __________, z.k.ul.br. ____________, k.o. ____________________, 
na adresi: 
_________________________________________________________________________________. 
 
Za kupnju ove nekretnine zaključen je ugovor o kupoprodaji sa  
vlasnikom/vlasnicima (navesti  
 
prodavatelja)  ___________________________________________________________________ 
 
_________________________________ zaključen dana ________________20__. godine. 
 
 
Kupoprodajna cijena iz ugovora: ________________________________  
 
Ova zamolba odnosi se na stambeno zbrinjavanje  mene i svih članova moje obitelji 
kako slijedi: 

 
              Ime i prezime                             OIB                         srodstvo                              
1.     
2.    
3.    
4.    
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5.    
 
 
Trenutno s članovima obitelji boravim u obit.kući/stanu, na adresi: grad/općina 
________________  
 
naselje _____________________, ulica i kbr. _________________________, tel: 
_______________   
 
kao: (zaokružiti odgovarajuću tvrdnju) 

 
a) podstanar 
b) kod roditelja 
c) kao vlasnik 
d) ostalo ____________________________________________ (ako nije a, b ili c opisati 

status) 
 
 
Molim Vas da mi temeljem zaključenog ugovora o kupnji nekretnine isplatite na ime 
subvencije kupoprodajne cijene iznos od 15.000,00 kuna.   

 
U privitku dostavljam: 

- preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga i djece (ukoliko je 
djeca posjeduju, ukoliko ne, u tom slučaju priložiti presliku rodnog lista),  

- uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je vidljivo da podnositelj zahtjeva, njegov 
bračni/izvanbračni drug i djeca imaju prijavljeno prebivalište na području 
Općine Gola u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinanciranje, 

- izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci do dana raspisivanja 
Javnog poziva, odnosno Izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog 
bilježnika (ukoliko je potrebno) (Obrazac 2.), 

- izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet zahtjeva, 
- dokaz o legalnosti objekta (građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, 

uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene prije 15. veljače 
1968.), 

- izjava suvlasnika kojom potvrđuje da je upoznat sa podnošenjem prijave na 
korištenje ove mjere (ukoliko je potrebno) (Obrazac 3.), 

- izjava da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni drug i njegova 
djeca, koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava 
vlasništva, u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju u 
vlasništvu/suvlasništvu drugu obiteljsku kuću, stan ili drugi objekt pogodan 
za stanovanje na području Republike Hrvatske (Obrazac 4.), 

- preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta, 
- izjava da će prije isplate subvencije dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 5.), 
- uvjerenje o nekažnjavanju  bračnih/izvanbračnih drugova ne starije 30 dana 

do dana podnošenja zahtjeva, 
- preslika bankovnog računa podnositelja zahtjeva. 

 
 

                                                          Za točnost navoda jamčim pod kaznenom i                                                                                                 
                                                           materijalnom odgovornošću                                                                                         

                                                                                           
__________________________________ 

                                                                                      (Podnositelj prijave) 


