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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DESINIĆ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 932-05/22-01/198 

URBROJ:2140-10-02-22-02 

Desinić, 24. 10. 2022. godine 

 

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli novčane pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

i uređivanje i usklađivanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja nekretnina na području 

općine Desinić, KLASA: 932-05/22-01/45 URBROJ:2140-10-01-22-01 („Službeni glasnik 

Krapinsko - zagorske županije“, broj 37/2022, - dalje u tekstu: Odluka) , objavljuje se  

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu novčane pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređivanje i 

usklađivanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja nekretnina 

 na području općine Desinić 

 

 

1. Pokreće se Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

i uređivanje i usklađivanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja nekretnina na području 

općine Desinić (dalje u tekstu: Javni poziv). 

 

2. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to 

jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski 

rod. 

 

3. Fizičkim osobama vlasnicima nekretnina na području općine Desinić koji su nesređeno 

zemljišnoknjižno stanje uredili putem pojedinačnog ispravnog postupka u kojem se 

ispravljaju zemljišnoknjižni upisi, dodijeliti će se novčana pomoć u iznosu od 30 % 

opravdanih troškova, a najviši iznos pomoći može iznositi 2.000,00 kuna po zahtjevu. 

 

4. Fizičkoj osobi vlasniku nekretnina na području općine Desinić odobrit će se dodjela 

novčane pomoći pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području 

općine Desinić, da podnese dokumentaciju o provedenom pojedinačnom ispravnom 

postupku i troškovima koji su pri tome nastali, a isključivo su i dokazano vezani uz 

provedeni pojedinačni ispravni postupak. 

 

5. Ako je više suvlasnika nekretnina, pravo na novčanu pomoć  može ostvariti samo jedan od 

suvlasnika. 

 

6. Novčana pomoć će se dodijeliti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema 

općini. 

 

7. Jedan podnositelj može ostvariti novčanu pomoć za jedan provedeni pojedinačni ispravni 

postupak po godini. 
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8. Zahtjev za dodjelu novčane pomoći se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu 

poštanskom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Trg svetog Jurja 7, 49 216 

Desinić.  

 

9. Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: 

- dokaz o prebivalištu na području općine Desinić 

- dokaz o vlasništvu (izvadak iz zemljišnih knjiga) nekretnina/e za koju/e se traži 

novčana pomoć 

- dokaz o provedenom pojedinačnom ispravnom postupku za nekretninu/e iz 

zahtjeva 

- preslike računa koji su vezani uz provedeni pojedinačni ispravni postupak 

- obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka. 

 

10. Jedinstveni upravni odjel provjerava ispunjavaju li podnositelji zahtjeva uvjete Odluke i 

Javnog poziva. 

 

11. Zahtjevi po Javnom pozivu obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. 

 

12. U slučaju zaprimanja nepotpune dokumentacije podnositelja zahtjeva će se pozvati na 

dopunu i /ili obrazloženje dokumentacije. Rok za dopunu i/ili obrazloženje 

dokumentacije je 5 dana od dana dostave poziva za dopunu i/ili obrazloženje. Ukoliko u 

navedenom roku ne dostavi potrebnu dokumentaciju / i/ili obrazloženje smatrat će se da je 

podnositelj odustao od zahtjeva. 

 

13. Ukoliko se u postupku obrade zahtjeva utvrdi za podneseni zahtjev ne ispunjava uvjete 

Javnog poziva Jedinstveni upravni odjel zapisnikom utvrđuje i obrazlaže neispunjavanje 

uvjeta te zapisnik zajedno sa zahtjevom i prijedlogom Zaključka o neispunjavanju uvjeta 

Javnog poziva dostavlja općinskom načelniku na donošenje. 

 

14. Ukoliko se u postupku obrade zahtjeva utvrdi da zahtjev ispunjava sve uvjete Javnog 

poziva Jedinstveni upravni odjel zapisnikom utvrđuje i obrazlaže ispunjavanje uvjeta 

Javnog poziva, utvrđuje iznos sredstava za isplatu u odnosu na osigurana i preostala 

proračunska sredstva, te zapisnik zajedno sa zahtjevom i prijedlogom Zaključka o 

ispunjavanju  uvjeta Javnog poziva zajedno sa prijedlogom Ugovora o dodjeli novčane 

pomoći  dostavlja općinskom načelniku na donošenje i sklapanje. 

 

15. Podnositelj zahtjeva dužan je pristupiti sklapanju Ugovora o dodjeli novčane pomoći u roku 

od 7 dana od dana poziva na potpisivanje ugovora, u suprotnom smatra se da je odustao od 

podnesenog zahtjeva. Odobrena novčana pomoć isplatiti će se na IBAN podnositelja 

zahtjeva u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli novčane pomoći. 

 

16. Općina zadržava pravo odlučivanja o načinu i rokovima isplate sredstava u skladu s 

ostvarenjem i stanjem proračuna u tekućoj godini. 

 

17. Javni poziv obuhvaća 2022. i 2021. godinu i traje do kraja 2022. godine te se zahtjevi 

po Javnom pozivu za troškove koji su nastali u 2022. i 2021. godini  mogu podnijeti do 

zaključno 31. 01. 2023. godine. 

 

18. Javni poziv i obrada već podnijetih zahtjeva po javnom pozivu  obustaviti će se i prije roka 

iz prethodne točke i to u slučaju i u trenutku utroška svih proračunskih sredstva planiranih 
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i osiguranih za ovu svrhu. Informacija o obustavi Javnog poziva objavit će se na službenoj 

mrežnoj stanici uz Javni poziv. 

 

19. Zahtjev za novčanu pomoć podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima neposredno 

u službenim prostorijama Općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, radnim danom u vremenu od 

07,00 do 15,00 sati, a može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine.  

 

20. Općina zadržava pravo izmjene Odluke i  Javnog poziva. 

 

21. Ovaj Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama.  

 
  

 OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Zvonko Škreblin v.r. 
 
 
 


