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ISPRAVAK UPUTA ZA PRIJAVITELJE
MJERA 3. - Sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve
nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se
osigurava novi stambeni prostor

Datum objave ispravka: 7.9.2021.

U Uputama za prijavitelje, KLASA: 550-01/21-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0412-21-4 od 1.9.2021.:
•

točki III. UVJETI ZA PRIJAVITELJE, briše se sljedeći tekst:

„Ako je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik može biti isključivo prihvatljiv Korisnik iz točke II.
ovih Uputa. U navedenom slučaju, podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava
priložiti Izjavu punoljetnih suvlasnika kojom potvrđuju da su suglasni i upoznati sa podnošenjem zahtjeva za
korištenje ove mjere (OBRAZAC 2).
„Ako podnositelj zahtjeva nije vlasnik niti suvlasnik, vlasnik ili suvlasnik može biti isključivo prihvatljiv
Korisnik iz točke II. ovih Uputa. U navedenom slučaju, podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za dodjelu
bespovratnih sredstava priložiti Izjavu punoljetnih vlasnika ili suvlasnika kojom potvrđuju da su suglasni i
upoznati sa podnošenjem zahtjeva za korištenje ove mjere (OBRAZAC 2).“
• točki V. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA, mijenja se točka 4. pripadajuće dokumentacije
koja glasi:
„ 4. Dokazi da je podnositelj zahtjeva ili članvlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće/stana:
- službeni zemljišno-knjižni izvadak;
- presliku potpisanog i od strane javnog bilježnika ovjerenog ugovora o kupoprodaji nekretnine u slučaju
kupnje
- Izjava drugog suvlasnika kojom isti potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem zahtjeva za korištenje
mjere 3., u izvorniku (u slučaju suvlasništva) (OBRAZAC 2)“
te sada glasi:
„4. Dokazi o kupnji prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće):
- službeni zemljišno-knjižni izvadak;
- presliku potpisanog i od strane javnog bilježnika ovjerenog ugovora o kupoprodaji nekretnine“
Sve ostale odredbe Uputa ostaju nepromijenjene.
Ovaj Ispravak Uputa za prijavitelje objavit će se na mrežnoj stranici Grada Krapine www.krapina.hr
pod rubrikom „Natječaji i javni pozivi“.
Napomena: Slijedom navedenih ispravaka, mijenja se također i propisani obrazac zahtjeva za dodjelu
bespovratnih sredstava za mjeru 3. (Obrazac M-3) te će se isti objaviti na način kao i ova Izmjena.
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