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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TRPINJA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 551-02/22-04/07 
URBROJ:2196-29-02-22-3 
Trpinja, 7. prosinca 2022. 
 

Na temelju članka 46. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske županije broj 11/13, 3/18, 3/20 i 4/21) i Odluke o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće za 

mlade obitelji na području Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 

19/22 i 26/22, dalje u tekstu: Odluka o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće za mlade obitelji na 

području Općine Trpinja), općinski načelnik Općine Trpinja objavljuje 

IZMJENE JAVNOG POZIVA 

za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće za mlade obitelji  na području Općine Trpinja za 2022. 

godinu 

Sukladno Odluci o izmjenama Odluke o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće za mlade obitelji na 

području Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/22) objavljuju se 

Izmjene Javnog poziva za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće za mlade obitelji na području Općine 

Trpinja za 2022. godinu (KLASA:551-02/22-04/01 URBROJ:2196-29-02-22-3 od 19. rujna 2022., dalje  

tekstu: Javni poziv) kako slijedi: 

U točki III. Javnog poziva „PRIHVATLJIVI  PODNOSITELJI ZAHTJEVA“ u stavku 1. točka 2. mijenja se i 
glasi: 

„2. u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu stariji od 45 godina“. 

U stavku 1. točka 8. koja glasi: „podnositelj zahtjeva, bračni ili izvanbračni drug/neformalni životni 

partner podnositelja zahtjeva  nisu ostvarili predmetnu potporu za istu namjenu iz drugih izvora te 

neće istu ostvariti do zaključenja Ugovora o sufinanciranju sa Općinom Trpinja“, briše se. 

Dosadašnja točka 9. postaje točka 8. 

U točki IV. Javnog poziva „DOKUMENTACIJA KOJU JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA OBVEZAN DOSTAVITI“ u 

stavku 1. točka 4. koja glasi: „Izjava o dvostrukom financiranju ovjerena kod javnog bilježnika 

(obrazac  4.)“, briše se. Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 4. i 5. 

Obrazloženje 

Općinsko vijeće Općine Trpinja na svojoj 13. sjednici održanoj dana 30. studenoga 2022. donijelo je 

Odluku o izmjenama Odluke o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće za mlade obitelji na području 

Općine Trpinja, koja je objavljena u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/22 

od dana 30. studenoga 2022. i stupila je na snagu 1. prosinca 2022. (prvog dana od dana objave). 



Predmetnom odlukom Općinskog vijeća, u svrhu proširenja kruga prihvatljivih podnositelja zahtjeva 

te veće mogućnosti korištenja predmetne potpore kao demografske mjere,  izmijenjene su odredbe 

vezane za uvjete koje moraju ispuniti podnositelji zahtjeva i to na način da se dobna granica 

podnositelja zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu povisila sa 40 godina na 45 godina 

života te nadalje na način da su brisane odredbe vezane uz nemogućnosti dvostrukog financiranja  

(ostvarivanja predmetne potpore) iz drugih javnih izvora. 

Slijedom navedenoga, objavljuju se predmetne Izmjene Javnog poziva. 

 

                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                                     Miroslav Palić, ing. 


