Pojašnjenjavezana za Javni poziv
za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u
svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada
Dubrovnika(dalje u tekstu: ovaj Javni poziv)
Ovim Javim pozivom je dozvoljena dostava dokumentacije i obrazaca koji su prilagani na
temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu
Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području
grada Dubrovnika od dana 05. veljače 2022. godine KLASA: 371-01/21-01/181, URBROJ:
2117-1-08-22-06, (dalje u tekstu: Javni poziv iz veljače) pod uvjetom da su kumulativno
ispunjeni sljedeći uvjeti:
- dokumentacija i obrasci su primjenjivi u skladu s odredbama ovog Javnog poziva,
- obrasci su pravilno popunjeni,
- navodi u dokumentaciji i obrascima odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju koje
se zahtjeva ovim Javnim pozivom
TOČKA
3.2.1.

3.2.2.

SADRŽAJ TOČKE
POJAŠNJENJE
presliku važeće osobne iskaznice ili druge Dokaz:
identifikacijske isprave za podnositelja zahtjeva i
- preslika važeće osobne iskaznice
članove obitelji ne starija od 6. siječnja 2022.
ili
- preslika druge identifikacijske isprave (ne
starija od 6. siječnja 2022.)
vjenčani list ili javnobilježnički ovjerenu izjavu o Dokaz:
postojanju izvanbračne zajednice (u skladu s
- vjenčani list
odredbama zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi)
ili
potpisanu
od
strane
podnositelja
zahtjeva,
- javnobilježnički ovjerenaizjava (Obrazac
izvanbračnog
supružnika ili supružnice i dva
II) mora biti potpisana od strane:
svjedoka, danu pod materijalnom i kaznenom
- podnositelja zahtjeva,
odgovornošću (Obrazac II), ne stariji od 6. siječnja
- izvanbračnog supružnika ili supružnice
2022.g.
- dva svjedoka
-

•
•

3.2.3.

javnobilježnički ovjerenu izjavu (Obrazac III) nestariju
od 6. siječnja 2022.g.,da podnositelj zahtjeva i članovi
obitelji:
―
nemaju riješeno stambeno pitanje,
―
nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan,
kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen
iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, ili
imaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili
stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju,
na području Republike Hrvatske, ali čija ukupna
vrijednost nije veća od 100.000,00 kuna što se

-

•
•

ukoliko se dostavlja Obrazac II(ne stariji
od 6. siječnja 2022.g.) koji je priložen
prilikom podnošenja zahtjeva temeljem
Javnog poziva iz veljačeisti:
mora biti pravilno popunjen
navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom

Dokaz:
javnobilježnički ovjerena izjava (Obrazac
III)
ukoliko se dostavlja Obrazac III (ne stariji
od 6. siječnja 2022.g.) koji je priložen
prilikom podnošenja zahtjeva temeljem
Javnog poziva iz veljače isti:
mora biti pravilno popunjen
navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se

dokazuje izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene
vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka
―
stanuju kao podstanari/najmoprimci,
―
ne koriste odgovarajući gradski stan temeljem
Ugovora o najmu sklopljenim sa Gradom
Dubrovnikom,
―
nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko
zemljište, na području Republike Hrvatske ili imaju u
vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište, na
području Republike Hrvatske ali čija ukupna vrijednost
nije veća od 100.000,00 kuna što se dokazuje
izvornikom ili ovjerenim preslikom procjene vrijednosti
nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka,
―
nemaju
u
vlasništvu/suvlasništvu
poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, na
području
Republike
Hrvatske
ili
imaju
u
vlasništvu/suvlasništvu
poljoprivredno
i
drugo
zemljište veće od 1 ha, na području Republike
Hrvatske ali čija ukupna vrijednost nije veća od
100.000,00 kuna što se dokazuje izvornikom ili
ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine
ovlaštenog sudskog vještaka,
―
nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni
prostor na području Republike Hrvatske ili imaju u
vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području
Republike Hrvatske ali čija ukupna vrijednost nije veća
od 100.000,00 kuna, što se dokazuje izvornikom ili
ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine
ovlaštenog sudskog vještaka
―
nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog
doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada
Dubrovnika
―
nisu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili
obrta koji na području Republike Hrvatske ima u
vlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili
stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište,
poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni
prostor ili jesu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili
obrta koji na području Republike Hrvatske ima u
vlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili
stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište,
poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni
prostor ali čija ukupna vrijednost nije veća od
100.000,00 kuna što se dokazuje izvornikom ili
ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine
ovlaštenog sudskog vještaka.
Ukupna vrijednost svih nekretnina iz točke 3.2.3.
alineje 2., 5., 6., 7., 9 ne može biti veća od 100.000,00
kuna.

zahtjeva ovim Javnim pozivom
-

po potrebi: izvornik ili ovjereni preslik
procjene
vrijednosti
nekretnine
ovlaštenog sudskog vještaka ne smije
biti starija od 6. siječnja 2022.

3.2.4.

podnositelj zahtjeva i članovi obitelji koji žive kao
najmoprimci/podstanari dostavljaju ovjereni preslik
Ugovora o najmu stana ovjerenog kod javnog
bilježnika ili prijavljenog poreznoj upravi koji je važeći
na dan 17.rujna 2022.g. i ovjereni preslik Ugovora o
najmu stana ovjerenog kod javnog bilježnika ili
prijavljenog poreznoj upravi koji je bio na snazi u
razdoblju od najmanje 1 godinu u kontinuitetu do
dana 25. svibnja 2020.g.,

Dokaz je:
-

ovjereni preslik Ugovora o najmu stana
koji se dostavlja morao je prvobitno biti
ovjerenkod javnog bilježnika ili prijavljen
poreznoj upravi i mora biti važeći na dan
17.rujna 2022.g.
(npr.
dostavlja
se
ovjereni
preslikUgovora o najmu koji je sklopljen
na određeno vrijeme od 01.01.2022.31.12.2022. godine. Ugovor je morao
prilikom samog sklapanja biti ovjeren u
javnog bilježnika ili prijavljen na poreznu
upravu)
i

-

ovjereni preslik Ugovora o najmu stana
koji se dostavlja morao je prvobitno biti
ovjerenkod javnog bilježnika ili prijavljen
poreznoj upravi koji je bio na snazi u
razdoblju od najmanje 1 godinu u
kontinuitetu do dana 25. svibnja
2020.g.,
(dakle najmanje u kontinuitetuod 25.
svibnja 2019. do 25. svibnja 2020.
Ako je u tom periodu bilo više ugovora o
najmu sve ih je potrebno dostaviti).

NAPOMENA:
U Javnom pozivu iz veljače u točki 3.2.4. tražio
se:
ovjereni preslik Ugovora o najmu stana
ovjerenog kod javnog bilježnika ili prijavljenog
poreznoj upravi koji je važeći na dan 5. veljače
2022.g.(u ovom Javnom pozivu ovaj datum je
izmijenjen na 17. rujna 2022.!!!) i ovjereni
preslik Ugovora o najmu stana ovjerenog kod
javnog bilježnika ili prijavljenog poreznoj upravi
koji je bio na snazi u razdoblju od najmanje 1
godinu u kontinuitetu do dana 25. svibnja
2020.g.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva sklopio novi
ugovor o najmu nakon 5. veljače 2022., a koji
je važeći na dan 17. rujna 2022., o istome
treba dostaviti dokaz.!
3.2.5.

dokaz da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju
pokretnine – prijevozna sredstva (automobil, brod i
slično) te novčana sredstva i vrijednosne papire u
ukupnoj vrijednosti većoj od 300.000,00 tisuća kuna
dana 25. svibnja 2020.g. i na dan 05. veljače
2022.g.
Isto se dokazuje javnobilježnički ovjerenom izjavom
(Obrazac IV), ne starijom od 5. veljače 2022.g.
izvornikom izvoda računa svih banka kod kojih
podnositelj zahtjeva i članovi obitelji imaju otvoren
račun, kao i izvornikom izlista iz Jedinstvenog registra
računa, koji vodi Financijska agencija, a iz kojeg su
razvidni podaci o svim otvorenim računima za koje je
potrebno dostaviti izvode,

Dokaz je:
-

-

javnobilježnički ovjerena izjava(Obrazac
IV),
izvornik izvoda računa svih banka kod
kojih podnositelj zahtjeva i članovi obitelji
imaju otvoren račun za dan 25. svibnja
2020.g. i za dan 05. veljače 2022.g.
izvornik izlista iz Jedinstvenog registra
računa (koji vodi Financijska agencija), a
iz kojeg su razvidni podaci o svim
otvorenim računima (na dan 25. svibnja
2020.g i na dan 05.veljače 2022.g) za
koje je potrebno dostaviti izvode

Ukoliko se dostavlja Obrazac IV (ne stariji od 5.
veljače 2022.g.) koji je priložen prilikom
podnošenja zahtjeva temeljem Javnog poziva iz
veljače isti:
• mora biti pravilno popunjen
• navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom
Ukoliko je račun zatvoren, a bio je otvoren na
dan 25. svibnja 2020. i na dan 05. veljače 2022.
i za taj račun također treba dostaviti izvornike
izvoda.
Pod izvornikom izvoda računa u smislu Odluke o
davanju stanova u najam stanova u vlasništvu
Grada
Dubrovnika
u
svrhu
rješavanja
stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na
području Grada Dubrovnika i ovog Javnog
poziva smatra se svaki dokument u izvorniku,
izdan od institucije (banke) koja je ovlaštena za
izdavanje istog, koji sadrži podatke koji se
odnose na određeni račun, a koji podaci se
izvode iz konkretnog računa, iz kojeg su
razvidna
novčana
sredstava
na
dane
25.05.2020. i 05.02.2022.
Podnositelj zahtjeva može dostaviti dokument
koji nosi naziv npr: Potvrda o stanju računa,
Izvod prometa po računu, Izvod računa, Stvarno
stanje računa na dan, Promet za tekući računi
sl. Dakle,nije relevantan sam naziv dokumenta,
važan je sadržaj dostavljenog dokumenta,
važno je da isti dokazuje novčana sredstva na

računu na dane: 25.05.2020. i 05.02.2022.
(Ukoliko nije moguće ishoditi dokument na
tražene datume, prihvatljiv dokazje i dokument
koji prikazuje promet po računu u periodu koji
obuhvaća
datum
25.05.2020.
i
datum
05.02.2022. npr. kao dokaz za datum
25.05.2020.može se dostaviti dokument- Promet
za tekući račun za razdoblje od 01.05.202031.05.2020.)
U slučaju da podnositelj zahtjeva ima
mogućnost preko Internet bankarstva kreirati i
isprintati izvode na naznačene datume ili
periode koji obuhvaćaju naznačene datume na
istom mora pisati da je pravovaljan bez
potpisa i pečata.
U slučaju da je stanje na računu na tražene
dane 0,00 kn ili na računu nikada nije bilo
transakcija o navedenoj okolnosti treba dostaviti
dokaz na način kako je prethodno pojašnjeno.
3.2.6.

izvornik uvjerenja - potvrde porezne uprave da Dokaz je:
podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nisu evidentirani
- izvornik uvjerenja - potvrde porezne
kao porezni obveznici od imovine nastale uslijed
uprave
prometa nekretnina u posljednjih 15 godina prije
- po potrebi iizvornik ili ovjereni preslik
podnošenja zahtjeva za najam stana ne stariji od 6.
procjene
vrijednosti
nekretnine
siječnja 2022. g.
ovlaštenog sudskog vještaka koja ne
smije biti starija od 6. siječnja 2022.
Za slučaj da su evidentirani kao porezni obveznici od
imovine nastale uslijed prometa nekretnina u Ukoliko se dostavlja izvornik uvjerenja- potvrde
posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za porezne uprave (ne stariji od 6. veljače 2022.g.)
najam stana uz izvornik uvjerenja - potvrde porezne koji je npr. priložen prilikom podnošenja zahtjeva
uprave dostavlja se izvornik ili ovjereni preslik temeljem Javnog poziva iz veljače :
procjene vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog
• navodi u istom moraju odgovarati
vještaka koji potvrđuje kako ukupna vrijednost svih
stvarnom činjeničnom stanju koje se
navedenih nekretnina nije veća od 100.000,00 kuna.,
zahtjeva ovim Javnim pozivom
ne stariji od 6. siječnja 2022. g.
NAPOMENA:
pribaviti prema mjestu gdje su podnositelj
zahtjeva i svi članovi obitelji na koje se odnosi
zahtjev imali prijavljena prebivališta i boravišta te
mjestu rođenja, ukoliko su rođeni u Republici
Hrvatskoj.
Područni ured Dubrovnik, Ispostava Dubrovnik
izdaju potvrde na temelju podataka iz
informacijskog sustava Porezne uprave kojim se
potvrđuje da li je stranka evidentirana kao
sudionik prometa nekretnina u posljednjih 15
godina za cijelo područje RH.

3.2.7.

javnobilježnički ovjerenu izjavu (Obrazac V) da

Dokaz je:

podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15
godina prije podnošenja Zahtjeva:
―
nisu nekretnine iz točke 2.1.2. ovog Javnog
poziva u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali,
darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno
odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način
ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio
trećoj osobi
ili
―
su nekretnine iz točke 2.1.2. ovog Javnog
poziva u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali,
darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno
odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način
ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički udio
trećoj osobi, čija ukupna vrijednost nije veća od
100.000,00 kn, a što se dokazuje izvornikom ili
ovjerenim preslikom procjene vrijednosti nekretnine
ovlaštenog sudskog vještaka.
Dokumentacija iz ove točke ne smije biti starijaod
6. siječnja 2022. godine

-

javnobilježnički ovjerena izjava (Obrazac
V)
po
potrebi
izvornik
ili
ovjereni
preslikprocjene vrijednosti nekretnine
ovlaštenog sudskog vještaka koja ne
smije biti starija od 6. siječnja 2022.

Ukoliko se dostavlja Obrazac V (ne stariji od 6.
siječnja
2022.g.) koji je priložen prilikom
podnošenja zahtjeva temeljem Javnog poziva iz
veljače isti:
• mora biti pravilno popunjen
• navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom

3.2.8.

izvornik uvjerenja policijske/skih uprava:
Dokaz:
―
o svim prebivalištima na području Republike izvornik uvjerenja policijske/skih uprava:
Hrvatske,
―
o svim prebivalištima na području
―
o svim boravištima na području Republike Republike Hrvatske,
Hrvatske
―
o svim boravištima
na području
Republike Hrvatske
za podnositelja zahtjeva i za članove obitelji iz kojega
će biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području Ukoliko se dostavlja izvornik uvjerenjagrada Dubrovnika kao i mjesta prebivanja i policijske/skih uprava(ne stariji od 6. veljače
boravišta,ne stariji od 6. siječnja 2022.,
2022.g.)koji je npr. priložen prilikom podnošenja
zahtjeva temeljem Javnog poziva iz veljače :
• navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom

3.2.9.

izvornik potvrde:
-

porezne uprave
i
Grada Dubrovnika

Dokaz je:
izvornik potvrde
- porezne uprave
i
- Grada Dubrovnika

iz kojih je razvidno da podnositelj zahtjeva i članovi Ukoliko se dostavlja izvornik potvrde porezne
obitelji nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja, uprave i Grada Dubrovnika (ne starija od 6.
ne stariji od 6. siječnja 2022.g,
siječnja. 2022. g.) koji je npr. priložen prilikom
podnošenja zahtjeva temeljem Javnog poziva iz
veljače :
• navodi u istoj moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom
3.2.10.

izvornik uvjerenja nadležnog ureda za katastar o Dokaz je:

neposjedovanju/posjedovanju nekretnina, ne stariji
od 6. siječnja 2022.g,

-

izvornik uvjerenja nadležnog ureda za
katastar

NAPOMENA:
pribaviti prema mjestu gdje su podnositelj
zahtjeva i svi članovi obitelji na koje se odnosi
zahtjev imali prijavljena prebivališta i boravišta te
mjestu rođenja, ukoliko su rođeni u Republici
Hrvatskoj.
Ukoliko se dostavlja izvornik uvjerenja
nadležnog ureda za katastar (ne starija od 6.
siječnja. 2022. g.) koji je npr. priložen prilikom
podnošenja zahtjeva temeljem Javnog poziva iz
veljače :
• navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom
3.2.11.

izvornik uvjerenja općinskog suda ili drugog javnog Dokaz je:
registra da ima/nema u vlasništvu nekretnine, ne
- izvornik uvjerenja općinskog suda ili
stariji od 6. siječnja 2022.g,
drugog javnog registra
NAPOMENA:
pribaviti prema mjestu gdje su podnositelj
zahtjeva i svi članovi obitelji na koje se odnosi
zahtjev imali prijavljena prebivališta i boravišta te
mjestu rođenja, ukoliko su rođeni u Republici
Hrvatskoj.
Ukoliko se dostavlja izvornik uvjerenja
općinskog suda ili drugog javnog registra(ne
starija od 6. siječnja. 2022. g.) koji je npr.
priložen prilikom podnošenja zahtjeva temeljem
Javnog poziva iz veljače :
• navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom

3.2.12.

izvornik izjave kojim se Grad Dubrovnik ovlašćuje da Dokaz je:
provjeri, obradi, čuva i koristi podatke o ostvarenim
izvornik izjave (Obrazac VI) koji:
dohodcima i primicima Podnositelja zahtjeva i članova
- nije stariji od 6. siječnja 2022.g
obitelji (Obrazac VI.) ne starija od 6. siječnja 2022. g
- mora biti pravilno popunjen

3.2.13.

izvornik izjave o promjeni prebivališta (Obrazac VII) Dokaz je:
ne stariji od 6. siječnja 2022.g.
izvornik izjave (Obrazac VII) koji:
- nije stariji od 6. siječnja 2022.g
- mora biti pravilno popunjen

3.2.14.

javnobilježnički ovjerena izjava (Obrazac VIII) da Dokaz je:
podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju s nikim
- javnobilježnički ovjerena izjava (Obrazac
potpisan ugovor o
doživotnom i/ili dosmrtnom
VIII)

uzdržavanju, nestarija od 6. siječnja 2022.g.
Ukoliko se dostavlja Obrazac VIII (ne stariji od 6.
siječnja
2022.g.) koji je priložen prilikom
podnošenja zahtjeva temeljem Javnog poziva iz
veljače isti:
- mora biti pravilno popunjen
- navodi u istom moraju odgovarati
stvarnom činjeničnom stanju koje se
zahtjeva ovim Javnim pozivom
3.2.15.

dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka Dokaz:
11. Odluke:
- za djecu predškolske dobi:
izvornik
- za djecu predškolske dobi izvornik izvatka iz
izvatka iz matične knjige rođenih,
matične knjige rođenih,
- za djecu na redovnom školovanju izvornik
- za djecu na redovnom školovanju:
potvrde škole, fakulteta odnosno druge
izvornik potvrde škole, fakulteta odnosno
obrazovne ustanove
druge obrazovne ustanoveza školsku/
studentsku godinu 2022/2023.
- prema invaliditetu podnositelja zahtjeva ili
člana obitelji navedenog u zahtjevu odnosno NAPOMENA: Nisu primjenjive potvrde za
prema
stupnju
oštećenja školsku/studensku godinu 2021/2022 (koji su
organizma/funkcionalnog oštećenja dostavlja se koristili za Javni poziv iz veljače).
se: ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
- ovjerene preslike pravomoćnih rješenja
utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja,
kojim se dokazuje invaliditet/oštećenje
ovjereni preslik pravomoćnog Rješenja Centra
organizma
za socijalnu skrb o priznavanju prava na
osobnu
invalidninu (dokazuje postojanje
- Obrazac VI (vidi točku 3.2.12.)
teškog invaliditeta-IV stupanj funkcionalnog
oštećenja), ovjereni preslik pravomoćnog
- po
potrebi:
izvornik
dokaza
o
Rješenja Centra za socijalnu skrb o
nezaposlenosti za punoljetne članove
priznavanju prava na doplatak za pomoć i
obitelji koji nisu na redovnom školovanju,
njegu (dokazuje postojanje težeg invaliditeta-III
za razdoblje od godinu dana prije
stupanj funkcionalnog oštećenja), ovjereni
objave Javnog poziva(17. rujna 2021.preslik pravomoćnog Rješenja Hrvatskog
16. rujna 2022).
zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju
prava na uvećani dječji doplatak (III i IV NAPOMENA: Nisu primjenjivi dokazi o
stupanj funkcionalnog oštećenja), Rješenje nezaposlenosti za razdoblje
centra za socijalnu skrb o funkcionalnom 05.02.2021-04.02.2022 (koji su se koristili za
oštećenju te rješenja nadležnih tijela kojima je Javni poziv iz veljače)
status osoba s invaliditetom utvrđen prema
posebnim propisima
- ovjereni/e preslik/e Ugovora o najmu
stana koji se dostavljaju morao/li
Za sve Podnositelje zahtjeva i članove njihove obitelji
je/suprvobitno biti ovjeren/i kod javnog
Grad Dubrovnik će pribaviti podatke o dohodcima i
bilježnika ili prijavljen/i poreznoj upravi
primitcima za razdoblje od godinu dana prije objave
(ovom dokumentacijom se dokazuje
ovog Javnog poziva (podnositelj zahtjeva dostavlja
duljina statusa najmoprimca odnosno
popunjeni Obrazac VI, ne stariji od 6. siječnja
duljina korištenja stana/ova u svojstvu
2022.g.),
najmoprimca i to su SVI UGOVORI koje
podnositelj zahtjeva ima, a koji dokazuju
- Podnositelj zahtjeva dostavlja izvornik dokaza
njegov statut najmoprimca (od 1-20 i više
o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji
godina)
koji nisu na redovnom školovanju, za
razdoblje od godinu dana prije objave

-

Javnog poziva (17. rujna 2021.- 16. rujna NAPOMENA:
2022).
Ukoliko je podnositelj zahtjeva sklopio novi
ugovor o najmu nakon 5. veljače 2022., a koji
Ovjereni/e preslik/e Ugovora o najmu stana je važeći na dan 17. rujna 2022., o istome
ovjeren/e kod javnog bilježnika ili prijavljen/i treba dostaviti dokaz.
poreznoj upravi (ovom dokumentacijom se
dokazuje duljina
statusa najmoprimca
odnosno duljina korištenja stana/ova u
svojstvu najmoprimca).

