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ZAHTJEV ZA  
DAVANJE NUŽNOG SMJEŠTAJA NA KORIŠTENJE 

 

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 

Ime i prezime: 

Prebivalište: 

OIB: 

Telefon/mobitel: 

e-mail: 

PODACI O ZAHTJEVU 

Molim Naslov da mi odobri ostvarivanje prava na korištenje nužnog smještaja u vlasništvu Grada Vrbovca. 

Razlog podnošenja zahtjeva: 

 

Ispunjavanje uvjeta iz Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje („Glasnik Grada Vrbovca“ 3/21) po čl.:   

• Članak 3.  - državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području grada Vrbovca:  

1.Samac i/ili kućanstvo, navedeni u zahtjevu, korisnici su prava na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem 
rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,  

2.Samac i/ili kućanstvo, navedeni u zahtjevu, nisu su/vlasnici stan ili kuću na području Republike Hrvatske,  

3.Samac i/ili kućanstvo, navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada Vrbovca na osnovu sklopljenog 
ugovora o najmu stana i ne koriste nekretninu u vlasništvu Grada Vrbovca bez valjane pravne osnove,  

4.Samac i/ili kućanstvo, navedeni u zahtjevu, nisu ili nisu bili vlasnici stana otkupljenog prema zakonu kojim se 
uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,  

5.beskućnik, (ovisno o njegovom zdravstvenom stanju i dobi).  

*Napomena: Uvjete iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi kućanstva za koje se 
traži davanje nužnog smještaja na korištenje. 

• Članak 4. - podnositelj zahtjeva je na temelju pravomoćne presude ili rješenja nadležnog tijela prisilno 
iseljen iz stana u vlasništvu Grada Vrbovca 

*Napomena: pod uvjetom da kumulativno ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 4. ove Odluke 

• Članak 5.  - podnositelj zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje ne zadovoljava uvjete iz članka 
3. ove Odluke - zbog zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga – traži se nužni smještaj na korištenje 
posebnom Odlukom Gradonačelnika (na prijedlog službe nadležne za poslove vezane uz ostvarivanje prava 
iz socijalne skrbi)                                                                                                                                   (zaokružiti) 

prostor za prijemni štambilj: 
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Prilozi uz zahtjev: 

1. Preslika osobne iskaznice 

2. Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana 

3. Važeće Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi CZSS; 

KLASA: ______________________,  URBROJ: _________________, 

od dana: ____________________. 

4. Potvrda o imovnom stanju nadležne Porezne uprave 

              + 

5. Dokumentacija, koja dokazuje zadovoljavanje uvjeta iz članka 4. 
Odluke (za podnositelja po čl.4.) 

6. Zdravstvena i druga dokumentacija, koja dokazuje 
zadovoljavanje uvjeta iz članka 5. Odluke (za podnositelja po čl.5.) 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________________ 

 

Potpis podnositelja zahtjeva: 

____________________________________ 

 
Svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/ a da Grad Vrbovec s mojim osobnim podacima postupa sukladno Uredbi (EU) 

2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 

slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, SL EU L119, 

4.5.2016.), te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br.42/2018) uz primjenu odgovarajućih 

tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA 

 
 

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, svojim potpisom jamčim za istinitost i točnost svih podataka koji 
su navedeni u zahtjevu, kao i u prilozima zahtjevu. 
 

VLASTORUČNI POTPIS: 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


