
PITANJA i ODGOVORI, ožujak 2017. godine 
 
1.  

Pitanje: 

1) Da li se pod članovima obiteljskog kućanstva misli na osobe s kojima trenutno živim ili na osobe s 
kojima se namjeravam preseliti u novi stan?  

2) Točka 5. u stavku IV. traži da prijava sadržava: „Potvrda mjerodavnog ureda za katastar i geodetske 
poslove prema mjestu rođenja, prebivališta i boravišta podnositelja prijave te članove obiteljskog 
kućanstva.“ Kakva potvrda, odnosno potvrda čega se traži? 

Odgovor: 

1) Pod članovima obiteljskog kućanstva misli se na osobe s kojima se namjeravate preseliti u novi stan, 

odnosno s kojima namjeravate zasnovati kućanstvo u stanu za koji se natječete. 

2) Potvrda mjerodavnog ureda za katastar i geodetske poslove prema mjestu rođenja, prebivališta i 

boravišta podnositelja prijave te članova obiteljskog kućanstva, u skladu s čl. 2. Pravilnika, o posjedu/ 

neposjedu nekretnine. Navedenu Potvrdu je potrebno popratiti sa Izjavom, dana pod materijalnom i 

kaznenom odgovornošću, kojom podnositelj prijave izjavljuje, za sebe i članove obiteljskog kućanstva 

navedene u prijavi, da žive u zajedničkom kućanstvu te da on i članovi obiteljskog kućanstva nisu vlasnici 

druge nekretnine na području RH ili u inozemstvu. Izjavu je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. 

 

2.  

Pitanje:  

U natječaju je navedeno da je potrebno Uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za podnositelja i sve 
članove obiteljskog kućanstva. Zanima me da li moram imati prebivalište u Zagrebu ili mogu imati 
boravište u Zagrebu, a prebivalište u drugom gradu. Da li je jedan od uvjeta prebivalište u Zagrebu?  

Odgovor:  

Prebivalište u Zagrebu nije jedan od uvjeta javljanja na natječaj. Možete biti prijavljeni bilo gdje na području 

Republike Hrvatske.  

 

3.  

Pitanje:  

Kod popisa dokumentacije koju je potrebno priložiti navedeno je da su potrebni dokumenti kojima se 
dokazuje stambeni status podnositelja i članova obiteljskog kućanstva: ugovor o najmu stana na kojem 
je potpis najmodavca ovjeren kod javnog bilježnika, ili ovjerena izjava podnositelja i ovjerene izjave dvaju 
svjedoka o stambenom statusu podnositelja i članova njegova obiteljskog kućanstva ako podnositelj 
prijave stanuje kod roditelja u podstanarskom statusu i nema sklopljen ugovor s njima o najmu stana. 
Također je navedeno da dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od podnošenja prijave i mora biti 
dostavljena u izvorniku ili ovjerenom preslikom. Suprug i ja imamo sklopljen ugovor o najmu na kojem je 
potpis najmodavca ovjeren kod javnog bilježnika. Ugovor smo sklopili prije 2 godine i na neodređeno je. 
Trebamo li ugovor ići ponovno ovjeravati kod javnog bilježnika obzirom da je stariji od 30 dana kako je 
navedeno u zahtjevima?  

Odgovor:  

Možete dostaviti postojeći Ugovor, a prilikom obrade Zahtjeva Povjerenstvo će odlučiti o potrebi dopune 

dokumenata dostavom Ugovora ovjerenog kod javnog bilježnika.  

 

4.  

Pitanje:  

1) U natječaju stoji da se mogu prijaviti svi zaposlenici Sveučilišta, od suradničkih zvanja na dalje, ali u 
obrascu prijave nisu navedena suradnička mjesta već se bodovi dobivaju od asistenta na više. Ja sam 
zaposlena na neodređeno od 1.5.2008., radim na radnom mjestu stručnog suradnika 1. vrste. Da li 
imam pravo prijaviti se na natječaj i kako se boduje moj status?  

2) Možete mi molim Vas objasniti kakvu vrstu potvrde moram nabaviti iz mjerodavnog ureda za katastar 
i geodetske poslove prema mjestu rođenja, prebivališta i boravišta podnositelja prijave te članova 
obiteljskog kućanstva? 

3) Ukoliko dijete ide u vrtić, da li prema bodovanju dobiva 2 ili 3 boda?  

Odgovor: 

1) Iz upita proizlazi da ste zaposleni kao stručni suradnik. U uvjetima natječaja te na obrascu za prijavu 

definirano je da se isti odnosi na zaposlenike Sveučilišta u suradničkom, znanstvenom, znanstveno-

nastavnom i umjetničkom zvanju. Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 

br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04; 02/07- Odluka USRH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - 



Odluka i Rješenje USRH i 60/15, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilniku o upisniku znanstvenika (NN br. 

72/04, 101/84, 82/10) kojima se trenutno propisuje i regulira izbor u zvanja i na odgovarajuća radna 

mjesta, suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu su asistent i poslijedoktorant 

(ranije viši asistent) (čl. 97 Zakona). Slijedom navedenog te obzirom na opis vašeg radnog mjesta : I. 

vrste, stručni suradnik, što Zakon ne definira kao suradničko zvanje, nego člankom 100., definira 

stručnim zvanjima.  

2) Potvrda mjerodavnog ureda za katastar i geodetske poslove prema mjestu rođenja, prebivališta i 

boravišta podnositelja prijave te članova obiteljskog kućanstva, u skladu s čl. 2. Pravilnika, o posjedu/ 

neposjedu nekretnine. Navedenu Potvrdu je potrebno popratiti sa Izjavom, dana pod materijalnom i 

kaznenom odgovornošću, kojom podnositelj prijave izjavljuje, za sebe i članove obiteljskog kućanstva 

navedene u prijavi, da žive u zajedničkom kućanstvu te da on i članovi obiteljskog kućanstva nisu vlasnici 

druge nekretnine na području RH ili u inozemstvu. Izjavu je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. 

3) Za maloljetno dijete se dobiva 3 boda.  

 

5.  

Pitanje:  

1) Da li imate nacrt sljedećeg dokumenta koji je prihvatljiv za prijavu na natječaj za stanove 
znanstvenicima u Podbrežju: ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i ovjerene izjave dvaju svjedoka o 
stambenom statusu podnositelja i članova njegova obiteljskog kućanstva ako podnositelj prijave 
stanuje kod roditelja u podstanarskom statusu.  

2) Potvrda mjerodavnog ureda za katastar i geodetske poslove prema mjestu rođenja, prebivališta i 
boravišta podnositelja prijave te članova obiteljskog kućanstva. Gdje tu potvrdu mogu ishodovati i što 
se njome treba ustanoviti?  

Odgovor: 

1) Nacrt Potvrde nemamo izrađen 

2) U Uredu za katastar i geodetske poslove prema mjestu rođenja, prebivališta i boravišta podnositelja 

prijave te članova obiteljskog kućanstva, u skladu s čl. 2. Pravilnika, o posjedu/ neposjedu nekretnine. 

Navedenu Potvrdu je potrebno popratiti sa Izjavom, dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, 

kojom podnositelj prijave izjavljuje, za sebe i članove obiteljskog kućanstva navedene u prijavi, da žive u 

zajedničkom kućanstvu te da on i članovi obiteljskog kućanstva nisu vlasnici druge nekretnine na 

području RH ili u inozemstvu. Izjavu je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.  

 

6.  

Pitanje: 

Da li je prebivalište na području Grada Zagreba pretpostavka za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji 
stana? 

Odgovor:  

Prebivalište u Gradu Zagrebu nije uvjet za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji stana. Osnovni uvjet je da 

ste u suradničkom, znanstvenom, znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju, zaposleni na 

Sveučilištu u Zagrebu ili njegovim sastavnicama. 

  

7.  

Pitanje:  

1) Da li je riječ o natječaju za kupnju ili isključivo za pomoć pri kupnji stana?  
2) Budući da sam već vlasnik stana, zanima me mogu li se javiti na natječaj? 
3) Postoji li mogućnost kupnje većih stanova od navedenih 80-ak m² (ili dva susjedna manja stana?). 
4) Da li će cijene stanova biti povoljnije od traženih na tržištu? Da li je moguće saznati konkretnije kakvi 

su predviđeni uvjeti prodaje i kreditiranja. Koliko sam vidio na stranicama Grada Zagreba cijene su od 
1466eura/m², pa me zanima je li ta cijena aktualna i za zaposlenike Sveučilišta. Je li neka poslovna 
banka već odabrana ili je to prepušteno samim zainteresiranima? 

Odgovori: 

1) Natječaj je raspisan s ciljem ostvarivanja pomoći pri kupnji stana. Za dodatno pojašenjenje upućujemo 

Vas na stranice Zagrebačkog holdinga, link: http://www.zgh.hr/podbrezje/4504. 

2) Natječaj je raspisan za osobe koje ne posjeduju niti su vlasnici nekretnine kako na području Republike 

Hrvatske tako i u inozemstvu. 

3) Iz Katalog stanova koji je dostupan na gore navedenim stranicama Zagrebačkog holdinga razvidno je da 

su natječajem obuhvaćeni 1-soban, 1,5-soban, 2-soban, 2,5-soba, 3-soban i 3,5-soban stan. 

4) Cijenu stana formira Zagrebački holding, a izbor banke je prepušten pojedincu (prema trenutno 

raspoloživim informacijama). 



 

8.  

Pitanje:  

Trebam li priložiti rodne listove svih ljudi koji stanuju u kući moje majke, ili je dovoljno priložiti rodne 
listove MOJE obitelji (dakle, mene i moje maloljetne djece)?  

Odgovor:  

Dovoljno je priložiti rodne listove Vas i Vaše maloljetne djece. 

 

9.  

Pitanje:  

Sada živim s roditeljima i bratom, (4 člana), a želim kupiti stan za sebe i odseliti (samac). Koju opciju 
zaokružiti u pitanju 2 obrasca za prijavu (pod a) samac ili c) više članova)? Nadalje vezano uz istu 
problematiku, ako je tenutno stanje 4 člana, to ne znači da želim konkurirati za trosobni ili troipolsobni 
stan, već za jednosobni i jednoipolsobni. Kako napraviti distinkciju između trenutnog (zatečenog) stanja 
i željenog budućeg? 
Odgovor:  

U točki 2. Obrasca za prijavu, potrebno je zaokružiti opciju koja će se podudarati s odgovorom koliki broj 

članova će imati vaše kućanstvo u predmetnom stanu.  

Distinkcija se radi ovisno o vašem odgovoru na točku 2. Obrasca. 

 

10.  

Pitanje:  

1) Imam ugovor o radu na određeno vrijeme kao asistent te planiram priložiti kopiju tog ugovora. U 
Natječajnoj dokumentaciji ne piše da mora biti ovjerena - da li je to točno? 

2) Živim u izvanbračnoj zajednici, za koju imam dokaz (ovjerena izjava kod javnog bilježnika te potvrde 
o boravištu na istoj adresi kućanstva za mene i mog partnera), pa sukladno tome me zanima da li 
trebamo predavati i rodne listove?  

3) Pod stavkom 5) Potvrda mjerodavnog ureda za katastar i geodetske poslove prema mjestu rođenja, 
prebivališta i boravišta podnositelja prijave te članova obiteljskog kućanstva - živim sa svojim 
partnerom u iznajmljenom stanu za koji imam ugovor o najmu kao dokaz. Također, ne posjedujem 
nekretninu, kao ni moj partner te za to također imamo ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika. 

Odgovor: 

1) Ugovor o radu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika 

2) Potrebno je predati i rodne listove.  

3) Dostavite Potvrdu mjerodavnog ureda za katastar i geodetske poslove prema mjestu rođenja, 

prebivališta i boravišta podnositelja prijave te članova obiteljskog kućanstva, u skladu s čl. 2. Pravilnika, 

o posjedu/ neposjedu nekretnine. Navedenu Potvrdu popratite sa Izjavom, danom pod materijalnom i 

kaznenom odgovornošću, kojom kao podnositelj prijave izjavljujete, za sebe i članove obiteljskog 

kućanstva navedene u prijavi, da živite u zajedničkom kućanstvu te da vi i članovi vašeg obiteljskog 

kućanstva nisu vlasnici druge nekretnine na području RH ili u inozemstvu. Izjavu je potrebno ovjeriti kod 

javnog bilježnika. Odnosno priložite Izjavu kojom trenutno raspolažete ukoliko ista sadržajno ispunjava 

uvjete propisane Natječajem (podtočka 6. točke IV. Natječaja). 

 

11.  

Pitanje: 

1) Uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za sve članove obiteljskog kućanstva - molim Vas da mi 
objasnite radi li se o članovima obitelji s kojom potpisnik prijave planira živjeti ili o članovima  obitelji 
s kojima potpisnik prijave sada živi? 

2) kojim se dokumentima koji dokazuju stambeni status radi kada u obrascu piše dokumenti kojima se 
dokazuje stambeni status"? 

3) Kada se traže vjenčani ili rodni listovi za sve članove kućanstva, traži li se opet za one s kojima bi se  
živjelo u stanu ili za one s kojima osoba sada živi? 

4) Kada se kaže potvrda mjerodavnog ureda za katastar i geodetske poslove", na koju se potvrdu misli i 
na koji se mjerodavni ured misli? 

5) Gdje se nabavlja "izjava o neposjedovanju nekretnine na području RH? 

Odgovor: 

1) Potrebno je dostaviti Uvjerenja za osobe s kojima podnositelj prijave namjerava živjeti u novom stanu. 

2) Radi se o dokumentima koji su nabrojani u podtočki 3. točke IV. Natječaja (:"ugovor o najmu stana na 

kojem je potpis najmodavca ovjeren kod javnog bilježnika, ili ovjerena izjava podnositelja i ovjerene 



izjave dvaju svjedoka o stambenom statusu podnositelja i članova njegova obiteljskog kućanstva ako 

podnositelj prijave stanuje kod roditelja u podstanarskom statusu i nema sklopljen ugovor s njima o 

najmu stana"). 

3) Potrebno je priložiti rodne listove osoba s kojima podnositelj namjerava ≈živjeti u stanu. 

4) Potvrda Ureda za katastar i geodetske poslove te Izjava, dana pod materijalnom i kaznenom 

odgovornošću, kojom podnositelj prijave izjavljuje, za sebe i članove obiteljskog kućanstva navedene u 

prijavi, da žive u zajedničkom kućanstvu te da on i članovi obiteljskog kućanstva nisu vlasnici druge 

nekretnine na području RH ili u inozemstvu. Izjavu je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. 

5) Potrebno je da samostalno sastavite Izjavu (sadržaja sukladno podtočki 6. točke IV. Natječaja: "pod 

materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom  podnositelj prijave izjavljuje, za sebe i članove 

obiteljskog kućanstva navedene u prijavi, da žive u zajedničkom kućanstvu te da on i članovi obiteljskog 

kućanstva nisu vlasnici druge nekretnine na području RH ili u inozemstvu") te je istu potrebno ovjeriti 

kod javnog bilježnika. 

 

13.  

Pitanje:  

Vrijedi li izjava kod javnog bilježnika za svakog člana s kojim namjeravam živjeti plus po dva svjedoka za 
svakog? 
Odgovor:  

U prijavi predajte izjavu o svojem stambenom statusu i stambenom statusu članova kućanstva s kojima 

namjeravate živjeti (nije potrebno predavati izjave ostali članova kućanstva s kojima namjeravati živjeti), te 

izjave od dva svjedoka o vašem stambenom statusu i statusu članova kućanstva s kojima namjeravate živjeti 

u novom stanu, sve ovjereno kod javnog bilježnika. 


