OBRAZAC 1.
Prijava na javni natječaj za mjeru 2.

Ime i prezime: ______________________________________________________________
Adresa prebivališta: _________________________________________________________
OIB: _____________________________________________________________________
Kontakt telefon: ____________________________________________________________
Datum: ______________ 2021.

PRIJAVA
NA JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OBITELJSKOG
STAMBENOG OBJEKTA (KUĆE) PREMA ODREDBAMA
PROGRAMA MJERA ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH
OBITELJI NA PODRUČJU GRADA DRIŠA
Sukladno Javnom natječaju za sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta
(kuće) na području Grada Drniša (KLASA:302-02/21-20/8, URBROJ:2182/06-21-1 od dana
01. srpnja 2021.), u svezi s korištenjem sredstava Grada Drniša prema odredbama Programa
mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša („Službeni
glasnik Grada Drniša“, broj 6/18,5/19 i 8/20), podnosim prijavu na javni natječaj za korištenje
sredstava u okviru:

MJERA 2. – Sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog objekta
(kuće) na području Grada Drniša
Ova prijava na javni natječaj odnosi se na sufinanciranje izgradnje obiteljskog stambenog
objekta na čestici zemlje _________ k.o. _______________ u mom vlasništvu radi
stambenog zbrinjavanje mene i svih članova moje obitelji kako slijedi:

Ime i prezime

OIB

Srodstvo

1.
2.
3.
4.
5.

Trenutno s članovima obitelji imam prebivalište / boravište na adresi:

_________________________________________________________________________,

kao: (zaokružiti odgovarajuću tvrdnju)
a)
b)
c)
d)

podstanar
kod roditelja
kao vlasnik
ostalo_______________________________________________________________
(ako nije a, b ili c, potrebno upisati status pod d)

U privitku dostavljam:
1. presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i svih punoljetnih članova svoje
obitelji
2. uvjerenje o prebivalištu za maloljetne članove svoje obitelji,
3. vjenčani list,
4. rodni list za (svako) dijete,
5. vlasnički list za građevinsko zemljište na kojem će izgraditi stambeni objekt za koji
traži sufinanciranje,
6. preslik pravomoćnog akta za izgradnju vlastitog stambenog objekta (građevinsku
dozvolu),
7. troškovnik planiranih radova potpisanih i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta,
8. izjavu o ispunjenju općih uvjeta (Obrazac 2.), ovjerenu kod javnog bilježnika
9. izjavu o promjeni prebivališta (Obrazac 3.), ovjerenu kod javnog bilježnika
10. izjavu da će prije isplate potpore dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu (Obrazac 4.),
ovjerenu kod javnog bilježnika.
11. Dokaz o stručnoj spremi podnositelja prijave (preslik svjedodžbe ili diplome)
12. Potvrda poslodavca za svakog zaposlenog člana obitelji o ostvarenim primanjima za
zadnja 3 (tri) mjeseca do objave natječaja
13. Za supružnika koji je nezaposlen potrebno je priložiti Potvrdu o vođenju u evidenciji
nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
14. dokaz da ponuditelj nema nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Drnišu
ne stariji od dana objave natječaja (potvrda Upravnog odjela za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti Grada Drniša)
15. 15.dokaz da ponuditelj nema nepodmirena dospjela porezna i druga javna davanja
ne stariji od dana objave natječaja (potvrda nadležne ispostave Porezne uprave)

Za točnost navoda jamčim pod
kaznenom i materijalnom odgovornošću

__________________________________

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
(NN, br. 42/18), svojim potpisom dajem suglasnost da se dani osobni podaci mogu koristiti u svrhu rješavanja prijave na javni
natječaj.

