
 
 

                        

REPUBLIKA HRVATSKA   
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JOSIPDOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/21-01/04 
URBROJ: 2133/13-01-21-34 

Josipdol, 13. travnja 2021. godine  
 
 

Temeljem  članka 30. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 

12/2021), Općinsko vijeće Općine Josipdol na 24. sjednici održanoj 13. travnja 2021. 

godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o novčanoj potpori za sklapanje braka  

  
 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom određuje se postupak, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu 
potporu za sklapanje braka. 
  

Članak 2. 
 
Novčana potpora za sklapanje braka (dalje u tekstu: novčana potpora) je novčani 
iznos koji se dodjeljuje bračnom paru jednokratno, povodom sklapanja braka, pod 
uvjetom da osobe koje ga sklapaju imaju prebivalište na području Općine Josipdol, 
odnosno ako jedna od njih nije imala prebivalište na području Općine Josipdol, da ga 
prijavi u roku 30 dana od dana sklapanja braka. 
Ukoliko osobe raskinu brak u roku od 5 godina od dana isplate novčane potpore 
primljena sredstva odvezne su vratiti u Proračun Općine Josipdol. 
 

Članak 3. 
 
Novčana potpora se isplaćuje bračnom paru jednokratno, u iznosu od 10.000,00 kn.  
 

Članak 4. 
 
Sredstva za isplatu potpore osigurana su u Proračunu Općine Josipdol. 
 

Članak 5. 
 
Zahtjev za isplatu novčanih potpora podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Josipdol. 
Zahtjev se podnosi pisanim putem na obrascu koji je prilog ove Odluke. 



 
 

Uz zahtjev je potrebno priložiti: 
- vjenčani list, 
- dokaz o prebivalištu za obje osobe koje su sklopile brak (ne starije od 30 dana),  
- preslike osobnih iskaznica za obje osobe, 
- broj IBAN računa za jednog od supružnika, 
- dokaz da podnositelj zahtjeva ni članovi njegovog kućanstva nemaju dospjelog 

dugovanja prema Općini Josipdol i pravnim osobama u vlasništvu Općine, 
- bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn. 

 
Članak 6. 

 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će rješenje kojim će prihvatiti ili odbiti 
pravo na novčanu potporu ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovom Odlukom ili 
primatelj potpore nije dostavio potrebnu dokumentaciju. 
 

Članak 7. 
 
Protiv Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela može se podnijeti  žalba nadležnom 
upravnom tijelu Karlovačke Županije. 
 

Članak 8. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmi  dan od dana  objave u „Glasniku Karlovačke 
županije“ . 
 
       

Predsjednik: 

Josip Vukelić  

 


