
GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na ____. sjednici održanoj dana ________ 2020. godine, na 

temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 

16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 

10/17 – pročišćeni tekst, 01/18 i 03/19), donijelo je sljedeći 

P R A V I L N I K 

o sufinanciranju kupovine stambenog objekta (kuće ili stana) za mlade obitelji  

na području grada Valpova 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o sufinanciranju kupovine stambenog objekta (stana ili kuće) za mlade obitelji na 

području grada Valpova (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava 

na dodjelu novčane potpore, rokovi, postupak podnošenja prijave za dodjelu potpore, visina potpore te 
dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupovine stambenog objekta (stana ili 

kuće) za mlade obitelji na području grada Valpova. 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako 

na muški i ženski rod. 

Članak 3. 

Novčanom potporom u smislu ovog Pravilnika smatraju se bespovratna financijska sredstva odobrena 
za prihvatljive troškove i koja su dodijeljena Korisniku potpore. Novčana potpora ne dodjeljuje se za 

troškove PDV-a i drugih poreza.  

Financijska sredstva za provedbu ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu Grada Valpova. 

Članak 4. 

Prihvatljivim troškovima u smislu ovog Pravilnika smatra se izvršena kupovina stambenog objekta 

(stana ili kuće) na području grada Valpova što se dokazuje na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, 

potpisanog i ovjerenog od strane javnog bilježnika te zemljišno knjižnog izvatka (ukoliko je 

primjenjivo). 

Članak 5. 

Mladom obitelji u smislu ovog Pravilnika smatra se podnositelj prijave i njegov bračni ili izvanbračni 
drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio četrdesetjednu (41) godinu u trenutku podnošenja prijave 

na javni poziv za sufinanciranje kupovine stambenog objekta (stana ili kuće) za mlade obitelji na 

području grada Valpova (u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

Mladom obitelji, također, se smatra i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan 

roditelj, pod uvjetima iz prethodnog stavka ovog članka. 

 

II. UVJETI ZA DODJELU NOVČANE POTPORE 

Članak 5. 

Pravo na dodjelu novčane potpore za sufinanciranje kupovine stambenog objekta (stana ili kuće) za 

mlade obitelji na području grada Valpova mogu ostvariti mlade obitelji uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

1. Da u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv podnositelj prijave ili njegov bračni ili 

izvanbračni drug nije navršio četrdesetjednu (41) godinu; 



2. Da bračni ili izvanbračni drug podnositelja zahtjeva i njihova djeca u vlasništvu odnosno 

suvlasništvu nemaju drugi stan ili kuću osim stana ili kuće koja je predmet Javnog poziva; 
3. Da podnositelj zahtjeva kupuje stambeni objekt (kuću ili stan) na području grada Valpova; 

4. Da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema državnom i gradskom proračunu po osnovi 

javnih davanja; 
5. Fizička osoba – prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem prijave i 

članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu važećeg Zakona o nasljeđivanju. 

Osobe mlađe od osamnaest (18) godina ne mogu podnositi prijave na Javni poziv za sufinanciranje 

kupovine stambenog objekta (stana ili kuće) za mlade obitelji na području grada Valpova. 

Članak 6. 

Grad Valpovo sufinancirat će kupovinu stambenog objekta (kuće ili stana) podnositeljima prijave koji 

ispunjavaju uvjete iz prethodnog članka ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: Korisnici potpore) pod 
uvjetom da isti nakon šest (6) mjeseci od primitka novčane potpore ima prijavljeno prebivalište u 

kupljenom stambenom objektu i da objekt ne otuđi u narednom razdoblju od pet (5) godina od dana 

zaključenja ugovora. 

Članak 7. 

Kao jamstvo za uredno ispunjenje rokova useljenja u stambeni objekt i jamstvo da kupljeni stambeni 

objekt neće otuđiti u razdoblju od pet (5) godina od dana zaključenja ugovora, Korisnik potpore je dužan 

prije zaključenja ugovora o dodjeli potpore dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos odobrene 

potpore. 

Korisniku potpore koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko 

zadužnica se vraća po proteku pet (5) godina od dana realizacije potpore. 

Članak 8. 

Korisnik potpore je dužan u razdoblju od pet (5) godina od dana zaključenja ugovora, svake godine i to 

najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene 

djelatnosti Grada Valpova dokaz o prebivalištu i vlasništvu stambenog objekta. 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA 

Članak 9. 

Za provedbu ovog Pravilnika osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu Grada Valpova. 

Grad Valpovo će sufinancirati kupovinu stana ili kuće mladim obiteljima na području grada Valpova u 

ukupnom iznosu od 20.000,00 kn u dvije (2) rate. 

Prva rata od 10.000,00 kn isplaćuje se Korisniku potpore u roku od trideset (30) dana od dana zaključenja 

ugovora o dodjeli novčane potpore. 

Druga rata od 10.000,00 kn isplaćuje se Korisniku potpore u roku od petnaest (15) dana od dana 

ispunjenja svih uvjeta propisanih člankom 8. ovog Pravilnika.  

 

IV. POSTUPAK DODJELE NOVČANE POTPORE 

Članak 10. 

Postupak dodjele novčane potpore iz članka 3. ovog Pravilnika pokreće se i provodi temeljem Odluke o 

raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje kupovine stambenog objekta (stana ili kuće) za mlade 

obitelji na području grada Valpova, koju donosi gradonačelnik. 

Članak 11. 

Sukladno Odluci iz prethodnog članka, gradonačelnik objavljuje Javni poziv koji se objavljuje na 

službenim web stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr i oglasnoj ploči Grada Valpova. 

http://www.valpovo.hr/


Javni poziv obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: 

- naziv tijela koje objavljuje poziv; 

- predmet javnog poziva; 
- namjena i visina moguće novčane potpore; 

- uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu novčane potpore; 

- potrebna dokumentacija; 

- način, mjesto i rok podnošenja prijava; 

- način objave odluka o dodjeli novčane potpore.  

Javni poziv objavljuje se na vrijeme od trideset (30) dana, a isti se može produžiti do utroška sredstava 

planiranih u Proračunu Grada Valpova za tu namjenu.  

Članak 12. 

Prijava za dodjelu novčane potpore podnosi se na obrascu kojeg utvrđuje Povjerenstvo iz članka 13. 

ovog Pravilnika.  

Uz prijavu se obvezatno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta kako slijedi: 

1. Preslika osobne iskaznice podnositelja prijave i svih punoljetnih članova obitelji; 

2. Potvrda nadležnog Zemljišno-knjižnog odjela o vlasništvu ili suvlasništvu nekretnina za sve 
članove obitelji; 

3. Uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji; 

4. Preslika Vjenčanog lista; 
5. Preslika Kupoprodajnog ugovora za kupovinu stambenog objekta (stana ili kuće) na području 

grada Valpova ovjerena od strane javnog bilježnika i dokaz o isplati kupoprodajne cijene; 

6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih 
davanja; 

7. Potvrda Službe za financije i proračun Grada Valpova o nepostojanju dugovanja prema 

Proračunu Grada Valpova; 

8. Skupna izjava; 

9. Izjava o davanju privole. 

Osim navedenih dokaza iz prethodnog stavka ovog članka, od prijavitelja je moguće zatražiti i dostavu 

druge dokumentacije bitne za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupovine stambenog objekta (stana 

ili kuće) za mlade obitelji na području grada Valpova. 

Članak 13. 

Postupak obrade podnesenih prijava provodi Povjerenstvo za stambene potpore Grada Valpova (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

Povjerenstvo čine predsjednik i dva (2) člana koje imenuje gradonačelnik.  

Članak 14. 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:  

- utvrđuje obrazac prijave za dodjelu novčane potpore s dokaznim sredstvima o ispunjavanju 
uvjeta; 

- razmatra podnesene prijave i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane potpore; 

- vrednuje podnesene prijave; 

- utvrđuje prijedlog za dodjelu novčane potpore; 

- obavlja druge poslove u provođenju ovog Pravilnika.  

Članak 15. 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.  

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.  

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.  



Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i društvene 

djelatnosti Grada Valpova. 

Članak 16. 

Za nepotpune prijave, kao i prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju Povjerenstvo će zatražiti 

dopunu iste, koju je podnositelj prijave dužan dostaviti u roku od pet (5) dana od primitka pisanog poziva 

za nadopunu dokumentacije. 

Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova prijava će se 

odbaciti kao ne prihvatljiva i neće se dalje razmatrati. 

Članak 17. 

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.  

Članak 18. 

Odluku o dodjeli novčane potpore donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.  

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada 

Valpova www.valpovo.hr najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana njezina donošenja.  

Članak 19. 

Temeljem Odluke iz prethodnog članka ovog Pravilnika s Korisnicima potpore će se sklopiti ugovor o 

dodjeli potpore za sufinanciranje kupovine stana ili kuće na području grada Valpova kojim će se 

regulirati međusobna prava i obveze u roku od petnaest (15) dana od dana dostave navedene Odluke.  

Ugovor o dodjeli potpore mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi 
važećeg Zakona o javnom bilježništvu na trošak Korisnika potpore. U suprotnom će se smatrati da je 

isti odustao od sklapanja Ugovora o dodjeli potpore. 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora. 

Članak 20. 

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene nevjerodostojne i lažne 

dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva 

mora vratiti u Proračun Grada Valpova u roku od petnaest (15) dana od dana primitka poziva za povrat 

te će biti isključen iz svih gradskih potpora u narednih pet (5) godina. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

Prihvatljivi troškovi u smislu ovog Pravilnika su svi koji su nastali od dana njegovog stupanja na snagu.  

Članak 22. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Valpova“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

KLASA: 370-01/20-01/0003 

URBROJ: 2185/01-1-20-___ 

 Predsjednik Gradskog vijeća: 

 

Valpovo, _________ 2020. godine Dejan Pisačić, prof., v.r. 

 

 

http://www.valpovo.hr/

