
   Prijava za Mjeru 1.1. 
 

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

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA 
MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2018. GODINI 

 
Sukladno Javnom pozivu za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 
općine Sibinj u 2018. godini radi korištenje sredstava iz Programa mjera za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sibinj, („Službene novine 
općine Sibinj“, broj: 01/2018, 03/2018), podnosim zahtjev za korištenje sredstava u okviru  
 

MJERA 1.1. FINANCIJSKA POMOĆ ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ILI   
                 STAMBENOG OBJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ, 
 

 
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 ________________2018. godine. 
 
 
Kupoprodajna cijena iz ugovora: ________________________________  
 
Ova zamolba odnosi se na financijsku pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog 
objekta na području Općine Sibinj te rješavanje stambenog pitanja za mene i sve članova moje 
obitelji koji žive s mnom u zajedničkom domaćinstvu, i to kako slijedi: 

 
              Ime i prezime                                               OIB                              Srodstvo 
1.     
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 
Trenutno s članovima obitelji boravim u obit.kući/stanu, na adresi: grad/općina  



________________ naselje _____________________, ulica i kbr.  
 
_________________________, tel: _______________ . 
 
 
 
 
Molim Vas da mi temeljem zaključenog ugovora o kupnji nekretnine isplatite na ime subvencije 
kupoprodajne cijene: 
 

a) 50 % od kupoprodajne cijene zaključenog ugovora a maksimalno iznos u visini 
15.000,00 kuna za kupljenog građevinsko zemljište ili stambeni objekt na području 
Općine Sibinj, što iznosi ____________ kuna. 

 
 

U privitku dostavljam: 
1. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga  
2. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu 

prebivališta) 
3. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema 

mjestu prebivališta) 
4.  potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga 
5. izvadak iz zemljišnih knjiga za  građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt koji je 

predmet zahtjeva 
6. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) 
7. izjave da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i bračnog druga  te 

da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio 
nekretninu iz svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH (izjava ovjerena kod 
javnog bilježnika ) 

8. preslika ugovora o kupoprodaji zemljišta odnosno stambenog objekta 
9. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu  
10. izjava o promjeni prebivališta  
 
 
                                                                          Za točnost navoda jamčim pod kaznenom i  
                                                                                          materijalnom odgovornošću 
                                                                                           
                                                                                        ___________________________ 
 

 Podnositelj prijave 


