RB na prijedlogu ________ RB na Listi _________

2020.

razdoblje natječajnog roka
10. ožujak – 01. travanj 2020. g.

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga
za dodjelu stanova u najam
rb zaprimanja
_________

Na temelju Natječaja KLASA: 371-02/20-01/3, URBROJ: 2186/01-06/19-20-4 od 10. ožujka
2020., podnosim

ZAHTJEV
ZA DAVANJE STANA U NAJAM

Prezime i ime:

1) OSOBNI PODACI



Adresa iz osobne iskaznice:



Osobna iskaznica broj:



Adresa stanovanja:



Broj telefona/mobitela:



OIB:



Zaposlen/a u (kod):

izdana u:
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2) PODACI O ČLANOVIMA OBITELJSKOG DOMAĆINSTVA ZA KOJE SE PODNOSI
ZAHTJEV:
Izjavljujem da ponosim zahtjev za sebe i članove obiteljskog domaćinstva:
RB

PREZIME I IME
člana obiteljskog domaćinstva

SRODSTVO

GODINA
ROĐENJA

ZANIMANJE

ZAPOSLENJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva ima status hrvatskog branitelja?
(zaokružiti odgovor)
DA
NE
Podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva ima status HRVI?
(zaokružiti odgovor)
DA
NE
Podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva su članovi uže obitelji poginulog, umrlog
ili nestalog hrvatskog branitelja?
(zaokružiti odgovor)
DA
NE
Podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva ima utvrđen invaliditet?
(zaokružiti odgovor)
DA
NE

3) PODACI O SADAŠNJEM STANOVANJU:
(zaokružiti odgovor)
Trenutačno stanujem u svojstvu:
1. najmoprimac
a) sa slobodno ugovorenom najamninom
b) sa zaštićenom najamninom
2. (su)vlasnik sam neodgovarajućeg stana,
3. kod roditelja u neodgovarajućem stanu/kući,
4. kod roditelja u odgovarajućem stanu/kući,
5. vlasnik sam obiteljske kuće (ili dijela kuće),
6. OSTALO:____________________________________________.
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Vlasnik stana/kuće kojeg koristim je:
Stan kojeg koristim sastoji se od slijedećih prostorija:

m2

Ukupna površina stana iznosi:
U stanu stanuju osobe:
Kvaliteta stana:

4) IMOVINA:
Ja i članovi obiteljskog domaćinstva za koje podnosim zahtjev, vlasnici (suvlasnici) smo:
nekretnina (kuće, stana, kuće za odmor, zemljišta, šume i slično):

pokretnina

(osobno vozilo, terensko vozilo i slično):



4) ZDRAVSTVENO STANJE podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva (dokaz
dokumentacija):




5) POSEBNE NAPOMENE:




6) IZJAVA:
Izjavljujem da sam upoznat s odredbama Pravilnika o najmu stanova KLASA: 371-02/17-01/20,
URBROJ: 2186/01-06-04/2-17-2 (Sl. vjesnik Grada Varaždina br. 8/2017), te da su podaci u ovom
zahtjevu i dokumentaciji u prilogu potpuni i točni.
Također izjavljujem da dajem privolu da osobne podatke iz ovog zahtjeva Grad Varaždin i Javna
ustanova Gradski stanovi mogu koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, u svrhu
izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o
najmu u kojem sam stranka, te u povijesne, statističke i znanstvene svrhe.
U Varaždinu, _______________2020. godine

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

_____________________________
(vlastoručni potpis)
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PRILOZI:

1. Kopije osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva
2. Vjenčani list i/ili rodni list podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva
3. Uvjerenja Policijske uprave o ukupnom prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove
obiteljskog domaćinstva
4. Dokaz o ukupnom ostvarenom radnom stažu u Republici Hrvatskoj za podnositelja
zahtjeva
5. Dokazi o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva ostvarenim u
2019. godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od
imovine ili na neki drugi način, koji se izdaju u Poreznoj upravi
6. Podatak iz Evidencije prometa nekretninama kod Porezne uprave za podnositelja
zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva,
7. Potvrda Općinskog suda, Zemljišno-knjižnog odjela, o vlasništvu, odnosno
suvlasništvu nekretnina
8. Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva
9. Potvrda o utvrđenom postotku oštećenja organizma podnositelja zahtjeva ili člana
njegovog obiteljskog domaćinstva, kao HRVI iz Domovinskog rata
10. Rješenje o stupnju invaliditeta podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva
11. Potvrdu škole, učilišta, odnosno sveučilišta o redovnom školovanju članova obiteljskog
domaćinstva
12. Potvrda Centra za socijalnu skrb ako je podnositelj zahtjeva korisnik zajamčene
minimalne naknade (bivša pomoć za uzdržavanje)
13. Dokaz o samostalnom vođenju brige o djetetu
14. Dokaz ako je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva žrtva obiteljskog
nasilja
15. Dokaz o stambenom statusu (ugovor o najmu stana, potvrda o vlasništvu stana
roditelja ili supružnikovih roditelja)
16. Ostali dokumenti kojima se dokazuje stambeni i socijalni status
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