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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DARUVAR 

Upravni odjel za opće, pravne, imovinsko pravne 

poslove i društvene djelatnosti 

 

Z A H T J E V 

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA STANOVANJA 

 

Napomena: 

Molimo Vas da pažljivo pročitate tekst prije popunjavanja i odgovorite na sva pitanja koja se odnose na Vas i 

članove Vašeg kućanstva, te da uz zahtjev priložite potrebnu dokumentaciju. 

U skladu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ br. 2/17) podnosim 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja. 

 

Temeljem članka 47. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09.), pod 

MORALNOM, MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLIJEDEĆE 

PODATKE: 

 

1. ZAHTJEV PODNOSIM ZA NAKNADU: (označiti) 

 

 troškova najamnine 

 režijske troškove ( komunalne naknade, vodnih usluga, grijanja, troškove komunalnog otpada..) 

 
2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 

 

IME  

PREZIME  

DATUM ROĐENJA  

OIB  

ADRESA PREBIVALIŠTA  

ADRESA BORAVIŠTA  

TELEFON/MOBITEL  

 
 

RADNI STATUS 

□ Zaposlen (ako DA navesti gdje) 

□ Nezaposlen 

□ radno  djelomično radno 

sposoban  sposoban 

 

□ radno 

nesposoban 

□ umirovljenik  kućanica □ ostalo (navesti status) 

BRAČNI STATUS □ Neoženjen/neudana  oženjen/udana □ izvanbračna zajednica 
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 □  Udovac/udovica  razveden/na  ostalo 

DA LI OSTVARUJETE 

PRAVA U CENTRU 

ZA SOCIJALNU SKRB 

DARUVAR ? 

 

□ NE 

 

 

DA   zajamčenu  doplatak za   osobnu  ostalo (navesti) 

minimalnu  pomoć i njegu  invalidninu 

naknadu 

 

3. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA: 

 
      STATUS 

R. 

br. 

 

IME I PREZIME 

 

DATUM 

ROĐENJA 

 

ZANIMANJE 
 

OIB 
 

SRODSTVO 
Zaposlen, 

nezaposlen, 
umirovljenik, 

      učenik, student i dr. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

5. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA: 

 

 

 

 
STAMBENI STATUS 

□ kuća u vlasništvu / suvlasništvu 

□ stan u vlasništvu / suvlasništvu 

□ u kući / stanu roditelja ili srodnika 

□ zaštićeni najmoprimac u stanu Grada Daruvara 

□ najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom u stanu 

Grada Daruvara 

□ najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom u stanu 

vlasništva pravne ili fizičke osobe 

 
NEKRETNINE U VLASNIŠTVU 

PODNOSITELJA ILI ČLANOVA KUĆANSTVA 

□ kuća ili stan u vlasništvu / suvlasništvu u kojoj živite 

□ kuća ili stan u vlasništvu /suvlasništvu u kojoj ne živite 

□ kuća za odmor 

□ poslovni prostor  zemljište  ostalo 

 
 

6. DA LI VI ILI ČLAN VAŠEG KUĆANSTVA IMATE SKLOPLJEN UGOVOR O 

DOŽIVOTNOM ILI DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU KAO PRIMATELJ 

UZDRŽAVANJA? ( označiti ) 
 

□ DA - od kada:   NE 
 

 
 

7. BROJ TEKUĆEG RAČUNA KORISNIKA PRAVA TE NAZIV BANKE 
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Svojim potpisom potvrđujem da su svi navedeni podaci u zahtjevu u cijelosti točni i istiniti. 

 
 

Suglasan/a sam da se informacije koje sam pružio/la koriste u postupku rješavanja mojeg zahtjeva, sukladno 

Odluci o socijalnoj skrbi Grada Daruvara („Službeni glasnik Grada Daruvara“ broj 2/17), te ovlašćujem Grad 

Daruvar da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti za druge svrhe u djelokrugu rada Grada 

Daruvara ili ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. 
 

 

Datum  Potpis podnositelja 
 

 

 

 

 
 

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava: 

1. Preslike osobnih iskaznica svih članova kućanstva iz kojih je vidljivo da imaju prebivalište na području 

Grada Daruvara ili Uvjerenja o prebivalištu na području Grada Daruvara (izdano od Policijske postaje 

Daruvar), 

2. Dokaz o ukupnom iznosu prosječnih mjesečnih primitaka korisnika samca ili korisnika kućanstva (svih 

članova zajedničkog kućanstva), koja su im isplaćena u posljednja tri (3) mjeseca koja prethode mjesecu u 

kojem je podnesen Zahtjev za ostvarivanje prava: 

- za umirovljenike korisnike Hrvatske i/ili inozemne mirovine : obavijest o mirovini za prethodna 3 mjeseca 

ili potvrda nadležne službe o ostvarenoj mirovini, 

- za zaposlene (u Hrvatskoj ili inozemstvu): potvrda o prosječnom mjesečnom primitku/plaći isplaćenom u 

posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, 

- presliku Rješenja o korištenju naknade za roditelja/njegovatelja ili drugi dokaz o isplaćenoj naknadi u posljednja 

tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, 

3. Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Daruvar (za sve nezaposlene 

radno sposobne članove kućanstva koji su prijavljeni na HZZ,), 

4. Uvjerenje Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu za sve punoljetne 

članove kućanstva, 

5. Presliku Rješenja o primanju zajamčene minimalne izdano od Centra za socijalnu skrb, 
6. Uvjerenja o redovnom školovanju (za djecu polaznike Srednjih škola ili visokih učilišta), 

7. Presliku medicinske dokumentacije, liječničke potvrde, potvrde tijela za vještačenje o nesposobnosti 

za rad ili presliku potvrde o privremenoj nezapošljivosti (za podnositelja zahtjeva ili člana kućanstva) 
8. Dokaz o invaliditetu, 

9. Preslika Ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (primatelja uzdržavanja), 

10. Preslika ugovora o najmu stana/kuće (ovjerene od javnog bilježnika), 

11. Preslike vlasničkih listova ili presuda nadležnog suda koja zamjenjuje vlasnički list ili druga 

pravovaljana isprava (ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član/ovi kućanstva vlasnik stana ili kuće 

koje ne koristi za stanovanje, poslovnog prostora, plovila..) 

12. Preslika kartice tekućeg računa ili potvrda banke o IBANU podnositelja zahtjeva 

13. Drugi dokazi prema potrebi i specifičnosti slučaja (uplatnice za najamninu, komunalnu naknadu, toplinsku 

energiju – grijanje, vodne usluge, komunalni otpad.) 

 

 

Podnositelj Zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe na osnovi članka 9. točka 15. Zakona o upravnim 

pristojbama (Narodne novine broj br. 115/16.). 

Podnositelj Zahtjeva svojim potpisom daje privolu da se njegovi osobni podaci obrade u svrhu prava na naknadu 

za troškove stanovanja.  


