
OBRAZAC-MJERA 4. 

 

 

 

 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 

Ime i prezime  

Adresa prebivališta  

OIB  

Datum rođenja  

Kontakt (telefon; e-mail)  

Datum podnošenja zahtjeva  

 

ZAHTJEV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA 

MJERA 4.- Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u 

rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor na 

području Općine Donji Kraljevec  

 

Temeljem raspisanog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu 

rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec u 2021. 

godini, KLASA:021-05/21-01/41, URBROJ:2109-06-02-21-02, od dana 03.12.2021., 

podnosim Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za  

 

MJERU 4.- Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u 

rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor na području 

Općine Donji Kraljevec 

 Podaci o nekretnini 

Broj katastarske čestice  

Broj zemljišnoknjižnog uloška  

Katastarska općina  

 
 

1.)  Ovaj zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava odnosi se na mladu obitelj u 

smislu Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Donji Kraljevec 

(KLASA:021-05/21-01/41 , URBROJ:2109-06-03-21-01 od dana 25.11.2021.-

dalje u tekstu: Odluka): 

          (zaokružiti) 

1. bračnu/izvanbračnu zajednicu 

2. samohranog roditelja/jednoroditeljska obitelj 

3. samac 

 

 

         OPĆINA DONJI KRALJEVEC            



Članovi zajedničkog kućanstva (mlade obitelji u smislu Odluke): 

Redni broj Ime i 

prezime 

Adresa 

prebivališta 

OIB Datum 

rođenja 

Srodstvo 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2.) Uz Zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: 

1. Dokazi da je podnositelj zahtjeva prihvatljiv korisnik mjera temeljem Odluke: 

- preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva te bračnog ili izvanbračnog 

partnera; 

- Izjava o izvanbračnoj zajednici koja traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u 

njoj rođeno zajedničko dijete, ovjerena od strane javnog bilježnika u izvorniku (OBRAZAC 

3)  

- sudska presuda o raskidu braka, smrtni list, rodni list za djecu te potvrda 

nadležnog Centra za socijalnu skrb ili druga javna isprava kojom se dokazuje status 

jednoroditeljske obitelji / samohranog roditelja 

 

2. Dokaz o nepostojanju drugog objekta pogodnog za stanovanje u vlasništvu 

podnositelja zahtjeva te članova zajedničkog kućanstva: 

- - Izjava o prvom stjecanju nekretnine za stanovanje ovjerena od strane javnog 

bilježnika, u izvorniku (OBRAZAC 4) 

 

3. Dokazi da je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik nekretnine: 

- službeni zemljišno-knjižni izvadak; 

- Izjava drugog suvlasnika kojom isti potvrđuje da je suglasan s radovima i 

upoznat sa podnošenjem zahtjeva za korištenje mjere 4. u izvorniku (u slučaju 

suvlasništva) (OBRAZAC 2) 

 

4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, u izvorniku (OBRAZAC 5) 

 

5. Dokaz da je Korisnik ili bračni/izvanbračni drug korisnika zaposlena osoba neprekinuto 

najmanje dvije godine do dana prijave na javni poziv  

 - potvrda nadležnog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

 

6. Dokaz da su radovi izvršeni i fakturirani od 01.11. prethodne godine do 31.10. tekuće 

godine u odnosu na raspisani javni poziv: 

- računi ispostavljeni od strane ovlaštenog izvođača 

 

7. Preslika bankovnog računa 

 
Napomena: Dokumentacija za koju nije navedena dostava u izvorniku ili ovjerenoj 

preslici, može se dostaviti u neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i 

neovjereni ispis elektroničke isprave) 

 

 



Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (OUZP/GDPR)  

Poštujući načelo transparentnosti sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka 
voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sve informacije o obradi njegovih osobnih podataka u 
sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz upotrebu jasnog i jednostavnog jezika te ga 
upoznati sa njegovim pravima koja mu pripadaju sukladno Općoj uredbi, a vezano za obradu 
njegovih osobnih podataka (pravo na informiranje, pravo na pristup, pravo na ispravak i brisanje, 
pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor i automatizirano donošenje 
odluka).  

Prijavom na javni natječaj podnositelji prijave daju svoju suglasnost Općini Donji Kraljevec 
da isti kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja 
natječajne procedure sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona.  

 

NEMA DUGOVANJA PREMA OPĆINI DONJI KRALJEVEC 

Datum i mjesto: POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

___________________________                                     _______________________ 

 

 


