Sukladno članku 85. stavak 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji ("Narodne novine" broj 121/17), podnosim

ZAHTJEV ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA
(zaokružiti redni broj namjene)
1. za kupnju stana izgrađenog u organiziranoj izgradnji
2. za kupnju stana u vlastitoj organizaciji
3. za izgradnju kuće
4. za kupnju korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske
5. za razliku u površini
6. za nastavak izgradnje i dovršenje kuće
7. za poboljšanje uvjeta stanovanja

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
OPĆI PODACI

Ime, ime oca ili majke, prezime

JMBG,OIB

Datum, mjesto i općina rođenja
Općina, mjesto i adresa
prebivališta prije rata (županija)
Stupanj stručne spreme
Općina, mjesto i adresa sadašnjeg
prebivališta - boravišta (županija)
Telefon i/ili mobitel
Vrijeme provedeno u obrani
suvereniteta Republike Hrvatske
Vrijeme provedeno u zatočeništvu
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STATUS PODNOSITELJA ZAHTJEVA
(zaokružiti status)
a) Članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
b) Članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
c) HRVI - postotak tjelesnog oštećenja _____ %, _____ grupe ili članovi obitelji umrlog HRVI –
postotak tjelesnog oštećenja _____ %, ______ grupe

SADAŠNJI UVJETI STANOVANJA PODNOSITELJA ZAHTJEVA
Red.
br.
1.

Vrsta
smještaja
Podstanarski, hotelski, bolnički,
nužni smještaj, prognanički,
izbjeglički,

2.

Kod roditelja,

3.

U neodgovarajućem
stanu ili kući,

4.

U odgovarajućem
stanu ili kući,

5.

U stanu MORH-a,
- stan grada,
- općine,
- županije i slično,

Adresa

Opis
smještaja

Ukupna
površina
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STRADALI ČLANOVI OBITELJSKOG KUĆANSTVA

Ime i prezime

Datum rođenja

Srodstvo

Bračni status
Vrsta stradanja stradale osobe
- smrtno stradali - oženjen
- HRVI
- neoženjen
- razveden

ČLANOVI OBITELJSKOG KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Ime i prezime

JMBG

Srodstvo s
podnositeljem
zahtjeva

Trajna nesposobnost
za samostalan rad i
privređivanjeDIJAGNOZA
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VRIJEME KOJE JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA PROVEO U
OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE

Uprava - postrojba

Vrijeme (od – do)

VRIJEME KOJE JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA PROVEO U ZATOČENIŠTVU

Mjesto

Vrijeme (od - do)
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IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA
a) Koristim službeni stan (stan grada, općine, županije i slično)
DA
- adresa ____________________________________________________________________
- opis stana _________________________________________________________________
- površina _________________ m2
NE

b) U radnom sam odnosu
- na neodređeno vrijeme u ______________________________________________________
s plaćom u posljednja 3 mjeseca od _____________________ kuna.
- na određeno vrijeme u ________________________________________________________
s mjesečnom plaćom od ________________________ kuna.
U mirovini koja iznosi ___________________________ kuna mjesečno.
c) O svim promjenama koje utječu na dodjelu stambenog kredita izvijestit ću Sektor za stambeno
zbrinjavanje Ministarstva hrvatskih branitelja u roku 15 dana od dana nastale promjene.

U____________________________

_____________________________
Podnositelj zahtjeva

Napomena: Zahtjev za dodjelu stambenog kredita podnosi se najkasnije do 30. studenoga tekuće godine
za iduću kalendarsku godinu, preporučeno poštom.
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POPIS DOKUMENTACIJE UZ ZAHTJEV ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA
1. Izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog kućanstva,
2. Domovnica za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog kućanstva,
3. Vjenčani list,
4. Smrtni list i Rješenje o nasljeđivanju iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja,
5. Potvrda o prebivalištu odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog kućanstva (od
1990. do danas),
6. Potvrda Općinskog suda – Zemljišno - knjižnog odjela nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja
zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva o tome da podnositelj zahtjeva i nitko od njegovih članova
obiteljskog kućanstva nije, niti je bio uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana od 05. kolovoza 1990. do
sada.
7. Kopija katastarskog plana (za objekt na adresi Vašeg prebivališta), ne starija od 6 mjeseci, sa ucrtanim
objektom i kućnim brojem. Ako kućni broj nije ucrtan na objektu ili objekt nije ucrtan dostaviti rješenje o kućnom
broju. Na katastarskom planu treba biti označena identifikacija katastarske sa zemljišno-knjižnom česticom.
8. Uvjerenje izdano, također prema mjestu prebivališta, od nadležnog Područnog Ureda za katastar i geodetske
poslove s iskazom i upisanim načinom iskorištavanja katastarskih čestica koje podnositelj zahtjeva ili netko od
njegovih članova kućanstva posjeduje ili ih je posjedovao od 05. kolovoza 1990. do sada.
9. Potvrda Gradskog stambeno – komunalnog gospodarstva d.o.o. o tome vodi li se podnositelj zahtjeva ili netko
od njegovih članova kućanstva ili se vodio kao stanar – vlasnik – korisnik stana – kuće od 1990. do sada.
10. Potvrdu Porezne uprave za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog kućanstva da nisu/jesu porezni
obveznici na temelju poreza na promet nekretnina(od godine od koje nadležna Porezna uprava vodi evidenciju do
danas),
11. Rješenje o obiteljskoj invalidnini (za obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja),
12. Drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (za HRVI),
13. Za člana obiteljskog kućanstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i privređivanje - odgovarajuću
potvrdu nadležnog tijela,
14. Za podnositelja zahtjeva koji je bio u zatočeništvu - potvrdu o mjestu i vremenu provedenom u zatočeništvu,
15. Za punoljetnu djecu koja su i članovi obiteljskog kućanstva - potvrdu o redovnom pohađanju škole ili
fakulteta, odnosno dokaz o godini završetka redovnog školovanja,
16. Ugovor ili rješenje o korištenju službenog stana,
17. Potvrda o vremenu provedenom u HV i na skrbi,
18. Kontakt telefonski ili mobilni broj,
19. Potvrdu Regionalnog ureda za obnovu (ukoliko je područje Vašeg prijeratnog prebivališta obuhvaćeno
programom obnove),
20. Uvjerenje nadležnog prvostupanjskog tijela da podnositelj zahtjeva nije pokrenuo postupak za utvrđivanje
novog postotka oštećenja organizma,
21. Potvrda Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o tome jeste li Vi ili netko od Vaših
članova obiteljskog kućanstva evidentirani kao podnositelj ili korisnik stambenog zbrinjavanja na područjima
posebne državne skrbi,
22. Rješenje o nasljeđivanju iza Vaših roditelja i roditelja Vaše supruge (ukoliko je netko od istih preminuo),
odnosno potvrdu nadležnog suda o neprovođenju ostavinske rasprave iza pokojnika. Ukoliko su roditelji živi,
potrebno je o tome dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću.
23. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Napomena: Svi dokumenti moraju biti izvorni ili u zakonom propisanoj i ovjerenoj preslici i ne stariji od 6
mjeseci.
Ukoliko ste Vi i Vaši članovi obiteljskog kućanstva od 1990. godine do danas mijenjali prebivalište
odnosno boravište, potvrde iz točke 6., 8. i 9. potrebno je pribaviti od nadležnih tijela iz svih mjesta
u kojima je bilo prijavljeno prebivalište odnosno boravište.

