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OPĆINA KRNJAK
Jedinstveni upravni odjel
Krnjak 5, 47 242 Krnjak

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU TROŠKOVA NAJMA
KUĆE/STANA
Podaci o članovima kućanstva (uključujući i podnositelja zahtjeva koji se upisuje pod rednim
brojem 1.)
Redn
Status*
i
IME I PREZIME
Srodstvo
1 2 3 4 5 6 7 8
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Status: (1) zaposlen; (2) nezaposlen (radno sposoban); (3) kućanica; (4) umirovljenik; (5)
radno nesposoban; (6) dijete predškolske dobi; (7) učenik; (8) student
Uz zahtjev prilažem:
 preslike osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva,
 uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove kućanstva ne starije
od dana raspisivanja ovog poziva,
 preslika ugovora o najmu kuće/stana (ovjeren kod javnog bilježnika),
 izjavu da podnositelj zahtjeva, članovi kućanstva, roditelji podnositelja zahtjeva i
roditelji članova kućanstva nemaju nekretninu na području Općine Krnjak,
 dokaz o zaposlenju minimalno jednog člana kućanstva (Potvrda Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje ili potvrda poslodavca ne starija od dana raspisivanja ovog poziva)
 preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva,
 potvrdu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Krnjak o nepostojanju duga prema
Općini Krnjak,
 potvrdu društva Krnjak Komunalac d.o.o. o nepostojanju dugovanja.

NAPOMENA:
Općina Krnjak sukladno Programu demografskih mjera – subvencija troškova najma
stambenog prostora za 2022. godinu („Glasnik Općine Krnjak“, broj 10/21.) je voditelj zbirke
osobnih podataka korisnika koji ostvaruju pravo na subvenciju stambenog prostora. Traženi
osobni podaci iz obrasca su relevantni i potrebni za ispunjavanje svrhe u koju se obrađuju, a
podnositelj/ica zahtjeva je dužan/na dati istinite i točne podatke radi ostvarivanja svojih prava.
Sa svojim vlastoručnim potpisom podnositelj/ica zahtjeva je nedvosmisleno i jasno izrazio/la
svoju volju da se njegovi/njezini osobni podaci obrađuju u svrhu ostvarivanja prava na
subvenciju najma kuće/stana.
Općina Krnjak neće davati na korištenje osobne podatke podnositelja/ice zahtjeva drugim
primateljima osim u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.
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Krnjak, 10. prosinca 2021. godine

