Ime i prezime podnositelja prijave:

OIB podnositelja:

Datum i mjesto rođenja podnositelja:

Adresa podnositelja:

Broj telefona / mobitela podnositelja:



    OPĆINA DRNJE

Povjerenstvo za dodjelu poticaja

 
P R I J A V A

na Javni natječaj za dodjelu poticaja 


Na temelju Javnog natječaja za dodjelu poticaja, podnosim prijavu:

Popis članova obitelji (ako podnositelj prijave ima obitelj): 


	Podnositelj prijave: _____________________________________________________________ 


(ime i prezime, datum rođenja, OIB)

1. 1. Član: _______________________________________________________________________

(ime i prezime, datum rođenja, OIB)

1. 2. Član: _______________________________________________________________________

(ime i prezime, datum rođenja, OIB)

1. 3. Član: _______________________________________________________________________

(ime i prezime, datum rođenja, OIB)

1. 4. Član: _______________________________________________________________________

(ime i prezime, datum rođenja, OIB)

1.5. Član: _______________________________________________________________________

(ime i prezime, datum rođenja, OIB)


Opis nekretnine: 

MJERA 1.: Dodjela novčanih sredstava za kupnju ili izgradnju stambenog objekta

	nekretnina stečena KUPNJOM/NASLIJEĐIVANJEM/DAROVANJEM (zaokružiti) 


	nekretnina na k.č.br. __________ k.o. __________________ od _________ m2 


MJERA 2.: Dodjela novčanih sredstava za uređenje stambenog objekta
- stambeni objekt na nekretnini se namjerava UREDITI / SRUŠITI I IZGRADITI NOVI (zaokružiti)
- nekretnina na k.č.br. __________ k.o. __________________ od _________ m2


REDNI BROJ
UZ OVU PRIJAVU PRILOŽEM SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU
DA/NE





1.
presliku osobne iskaznice podnositelja prijave (za Mjeru 1. i 2.)







a) presliku kupoprodajnog ugovora ovjerenog kod javnog bilježnika (za Mjeru 1. i 2.)


2.




b) presliku pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju (za Mjeru 1. i 2.)










 c) presliku ugovora o darovanju ovjerenog kod javnog bilježnika (za Mjeru 1. i 2.)




d) ZA IZGRADNJU: presliku pravomoćne građevinske dozvole (ili kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu o predaji zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole) i dokaz o procijenjenoj vrijednosti gradnje (za Mjeru 1.)







 e) ZA KUPNJU: preslika ugovora o kupnji (ili predugovor o kupnji ovjeren kod javnog bilježnika i izjava o sklapanju konačnog ugovora o kupnji) (za Mjeru 1.)


    

           3.
 
zemljišno-knjižni izvadak za kupljenu nekretninu ili nekretninu koju je naslijedio ili mu je darovana ne stariji od tri mjeseca, odnosno zemljišno – knjižni izvadak s upisanim ugovorom o doživotnom uzdržavanju ne stariji od tri mjeseca (za Mjeru 1. i 2.)



4.
kopiju katastarskog plana za kupljenu ili naslijeđenu nekretninu (za Mjeru 1. i 2.)






5.
izjavu da nemam/mo drugi stan, kuću ili kuću za odmor pogodnu za stanovanje (za Mjeru 1. i 2.)






                          
           6.

 izjavu da ću odobreni poticaj utrošiti na opremanje stambenog objekta navedenog   
 u Točki 2. ove Prijave (za Mjeru 2.)



7.
potvrdu HZMO kojom se dokazuje da je korisnik poticaja i/ili supružnik korisnika poticaja zaposlena osoba najmanje godinu dana do dana isteka roka za dostavu prijave na Javni natječaj (za Mjeru 1. i 2.)






                  
           8.

uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za vlasnika nekretnine i supružnika vlasnika (za Mjeru 1. i 2.)



            
           9.                                  

 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe) za vlasnika  
 nekretnine i/ili supružnika vlasnika (za Mjeru 1. i 2.)



10.
 presliku bankovnog računa korisnika poticaja (za Mjeru 1. i 2.)






11. 
 potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema Proračunu Općine Drnje (1. i 2.)


Dodatne napomene:
(nije obavezno polje)






Potpisom potvrđujem istinitost navedenih podataka u ovoj Prijavi.


IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 

Prihvaćanjem ove izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka za svrhe koje su ovdje izričito navedene: provjeru Vaše autentičnosti,  realizaciju prijave na Javni natječaj te komunikaciju s Vama. 

Potvrđujete da se slažete da obradom osobnih podataka potpisom ove izjave. Osobne podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih dadete. 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni: dok se ostvaruje svrha obrade, odnosno u skladu sa zakonskim propisima.

S vašim će se osobnim podacima postupati sukladno mjerodavnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja. 
Voditelj obrade čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom. 

Imate pravo da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka. Zahtjev za navedeno se podnosi na sljedeći e-mail: opcinadrnje@gmail.com. 
Cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih možete također dobiti na ranije navedenom mailu.

Temeljem osobnih podataka ne donosimo automatizirane odluke niti izrađujemo profile u smislu odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa iz područja zaštite osobnih podataka.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu što ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Opoziv prigovora se podnosi na gore navedenu adresu.


Drnje, ______________ 2020.

                      POTPIS PODNOSITELJA PRIJAVE:

             _____________________________


