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PRIJEDLOG
Temeljem ðlanka 44. Statuta Grada Õakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 1121),

Gradonaöelnica Grada Öakovca je na svom struönom kolegiju odrZanom
2022., don ijela sljedeói

Z AK L J U G A K

t.

Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na podruöju mjesnih
odbora Grada Öakovca upuóuje se Gradskom vijeóu Grada Öakovca na donoöenje.

il.

Ova¡ Zakljuöak stupa na snagu danom donoöenja.
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ObrazloÈenje
Jedan od vaZnih segmenata demografskog razvoja je stambeno zbrinjavanje

obitelji. Grad Öakovec prepoznao je tu vaZnost te je u svojem proraðunu za 2022.
godinu osigurao iznos od 500.000,00 kuna u svrhu dodjele bespovratnih novöanih
sredstava mladim obiteljima za kupnju nekretnina na podruöju Mjesnih odbora Grada
Õakovca kupljenih tijekom tekuóe kalendarske godine. Cilj takve mjere je poticanje
na ostanak ali i doseljavanje mladih obitelji na ruralna podruöja Grada Öakovca koji
namjeravaju trajno Zivjeti u kupljenoj nekretnini. Uvjet je da su kupljene nekretnine u
vlasniðtvu prijavitelja odnosno u suvlasniötvu prijavitelja i njegovog braönog i/ili
izvanbraönog druga te da je na navedenoj öestici izgraden stambeni objekt kojeg
namjeravaju urediti za stanovanje. Takoder jedan od uvjeta za dobivanje poticaja je i

da prijavitelj kao i njegov braöni ili izvanbraöni drug nemaju u svojem vlasniðtvu
odnosno suvlasni5tvo stan, kuóu ili kuóu za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za
stanovanje. Poticaji bi se dodjeljivali gradanima do navrðene 40 godine äivota, a
prednost bi svakako imali korisnici s prebivaliðtem na podruöju Grada Öakovca te oni
s veóim brojem djece kao i oni niZeg imovinskog statusa.

Poticaji bi se dodjeljivali temeljem javnog natjeöaja kojeg raspisuje
Gradonaðelnica.

Stoga donosim predoöeni Zakljuöak.

GRADONACELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. lraff . luniv. spec. oec. v.r



PRIJEDLOG
Temeljem ölanka 29. Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 1t21)

Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj _, sjednici odrZanoj 2022.,
donijelo sljedeóu

Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na podruðju
mjesnih odbora Grada Cakovca

Clanak 1.
Ovom Odlukom ureduju se opói uvjeti, mjere i postupak za dodjelu bespovratnih

novðanih sredstava (u daljnjem tekstu: poticaj) mladim obiteljima (u daljnjem tekstu:
korisnici poticaja) za kupnju nekretnina na podruöju Mjesnih odbora Grada Öakovca
te se ureduju prava i obveze korisnika poticaja.

Clanak 2.
Grad Öakovec óe korisnicima poticaja koji su tijekom tekuóe kalendarske godine

kupili nekretninu na podruöju Mjesnih odbora Grada Õakovca dodijeliti poticaj u iznosu
od najviðe 50.000,00 kuna. Kupljena nekretnina u trenutku prijave na javni natjeðaj
mora biti u vlasniötvu prijavitelja (prijavitelji mogu biti braöni ili izvanbraönom drugovi
zajedno).

Sredstva iz prethodnog stavka dodjeljivat óe se prema kriterijima:
- prebivaliðte na podruöju Grada Öakovca,
- broj djece koja óe Zivjeti u zajedniÕkom kuóanstvu sa prijaviteljem,
- imovinski status.
Odobrena sredstva poticaja doznaöuju se na raðun podnositelja prijave korisnika
poticaja (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).
Poticaj po ovoj Odluci se moZe ostvariti samo jedanput.

Õlanak 3.
Pravo na ostvarivanje poticaja iz ölanka 2. ove Odluke imaju korisnici poticaja

do navröene 40 godine Zivota za kupljenu nekretninu na podruöju Mjesnih odbora
Grada Õakovca. Þrijavitelj i braöni ili izvanbraöni drug prijaviteljá ne smiju imati u

vlasni5tvu/suvlasniötvu stan, kuóu, kuóu za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za
stanovanje.

Clanak 4.
Korisnici poticaja iz ove Odluke imaju slijedeóu obvezu:

-prebivaliðte prijavitelja, te svih ölanova zajedniökog domaóinstva (koji óe Zivjeti u
nekretnini za öiju kupnju se traZi poticaj) mora biti na adresi nekretnine za öiju kupnju
se traZi poticaj, ukoliko je odmah useljiva,
- korisnik poticaja, braöni ili izvanbraöni drug, djeca koja óe Zivjeti u zajedniökom
kuóanstvu sa prijaviteljem moraju u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja, prijaviti
prebivaliðte na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj, ukoliko je kupljenu
nekretninu potrebno adaptirati, te moraju zadråati prebivaliðte neprekinuto sljedeóih 10
godina bez promjene.

Ölanak 5.
Poticaji po ovoj Odluci dodjeljuju se na temelju javnog natjeöaja koji raspisuje

Gradonaöelnica u pravilu jednom godisnje i to na kraju kalendarske godine za tekuóu
godinu.



Natjeðaj_za dodjelu poticaja objavljuje se u lokalnom listu i na internetskoj
stranici Grada Öakovca i traje najmanje 15 dana od dana objave.

Natjeöaj za dodjelu poticaja sadrZi.
- opóe uvjete i kriterije za dodjelu poticaja,
- visinu poticaja,
- popis dokumentacije koju treba dostaviti,
- naziv tijela kome se prijave podnose,
- rok za dostavu prijave,
- rok u kojem óe biti objavljeni rezultati natjeöaja,
- napomena da se nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neóe razmatrati.

Za sudjelovanje u natjecaju uz prijavu treba dostaviti slijedeóu dokumentaciju:
- pisani zahtjev/prijavu za dodjelu poticaja,
- presliku va2ece osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave prijavitelja i svih
ölanova domaóinstva koji óe Zivjeti u nekretnini za koju se traZi poticaj za kupnju,
- presliku kupoprodajnog ugovoraza nekretninu za koju se traZi poticaj kojije ovjeren
kod javnog biljeZnika,
- zemljiöno-knjiZni izvadak za predmetnu nekretninu,
- posjedovni list za predmetnu nekretninu,
- dokaz legalnosti za postojeóu gradevinu,
- uvjerenje opóinskog suda da ima/nema u vlasniðtvu/suvlasniðtvu nekretninu (i za
braönog/izvanbraönog d ruga)
- izjavu da prijavitelj i braöni ili izvanbraöni drug prijavitelja, te niti jedan ölan
domaóinstva koji óe Zivjeti s njima u nekretniniza koju se traZi poticaj, nemaju u svojem
vlasni5tvu/suvlasni5tvu stan, kuóu ili kuóu za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za
stanovanje, ovjerenu od strane javnog biljeZnika,
- rjeðenje porezne uprave o utvrdivanju poreza na promet nekretnina za traZenu
nekretninu i dokaz da je iznos naveden u rjesenju plaóen u cijelosti,
- isplatna lista za isplaóenu plaóu (zadnje 3) za sebe i braönog i/ili izvanbraönog druga
koje óe Zivjeti s njim u zajedniökom kuóanstvu na nekretnini zakqu se traZi poticaj,
- podatke o bankovnom raöunu korisnika poticaja.

U sluöaju potrebe, Povjerenstvo za dodjelu poticaja moZe od korisnika poticaja
zatra2ili d od atn u d oku me ntacij u.

Õlanak 6.
Prijave na javni natjeðaj razmatraju se prema rednom broju zaprimanja.

Odobravanje zahtjeva za mjere iz ove Odluke obavlja se na temelju liste prvenstva
utvrdenoj prema uvjetima i mjerilima iz ove Odluke.

Lista prvenstva iz st. 1. ovog ölanka utvrduje se na temelju provedenog javnog
natjeöaja.

Clanak 7.
Lista prvenstva utvrduje se na temelju bodovanja slijedeóih mjerila
1. duZina prebivali5ta na podruöju Grada Öakovca,
2. broj djece,
3. imovinsko stanje.

Duiina prebivaliÉta na Grada Öakovca

- za svaku godinu neprekidnog prebivaliöta prijavitelja na podruöju Grada Öakovca
dodjeljuje se 1 bod.



Broj diece

- za svako dijete koje óe Zivjeti u zajedniökom kuóanstvu sa prijaviteljem na adresi
kupljene nekretnine za koju se traZi poticaj dodjeljuju se 2 boda.

lmovinski stanje

BROJ BODOVA MJESECNA PRIMANJA SVIH
Ömrrovn KUÓANSTVA

4 DO 10.000,00 KN
3 oD 10.001,00 Do 15.000,00

KN
2 oD 15.001,00 DO 20.000,00

KN
1 oD 20.001,00 KN

Minimalan iznos poticaja koji korisnik poticaja moZe ostvariti je 30.000,00 kuna za
ostvarenih 1, 2 úi 3 boda, a maksimalan iznos poticaja koji korisnik moZe ostvariti je
50.000,00 kuna za viðe od 4 boda.

Prikaz

ODOBRENA SREDSTVA POTICAJA BROJ OSTVARENIH BODOVA
30.000,00 KN 1-3
40.000 OO KN 4
50.000,00 KN >4

Clanak 8.
Nakon provedenog natjeðaja, Povjerenstvo za dodjelu poticaja (u daljnjem

tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od pet ölanova (predsjednika i 4 ölana) i koje
imenuje Gradonaöelnica, razmatra prijave na natjeöaj za dodjelu poticaja, boduje
prijave u skladu s kriterijima utvrdenim u ovoj Odluci i predlaZe Gradonaöelnici listu
korisnika poticaja.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonaöelnica donosi Odluku o dodjeli
poticaja.

Õlanak 9.
Nakon donoöenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Grad Öakovec

zakljuöuju ugovor koji najmanje sadrZi:
- podatke o ugovornim stranama,
- podaci o nekretnini,
- iznos poticaja,
- prava iobveze ugovornih strana,
- naöin vraóanja poticaja u sluðaju nepoðtivanja ugovornih obveza,
- privolu prijavitelja da se njegovi podaci (ime i prezime i adresa nekretnine za koju je
dobiven poticaj objave u medijima javnog priopóavanja u svrhu informiranja javnosti o
troðenju proraöunskih sredstava),
- ostale kriterije, prave i obveze ugovornih strana.

Ugovor se zakljuöuje kao ovrðna isprava.



Ölanak 10.
Kao garanciju za ispunjenje uvjeta iz ove Odluke, prijavitelj prije zakljuöenja

ugovora iz ölanka 9. ove Odluke, mora dostaviti Gradu Öakovcu bjanko zaduZnicu
najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog biljeZnika.

Prijavitelj je duZan na zahtjev Grada Öakovca dostaviti dokaze o ispunjavanju
uvjeta koje proizlaze iz ove Odluke.

Õlanak 11.
Evidenciju o dodijeljenim poticajima vodit óe nadle2ni upravni odjel.

Ölanak 12,
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u SluZbenom glasniku

Grada Öakovca.
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