
________________________________ 
 (Ime i prezime) 

OIB   ___________________________ 

_______________________________ 
 (adresa) 

Broj telefona/mob: ________________ 

GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za gospodarenje 
 imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima 
 stambene namjene 
51000 RIJEKA 

Zaprimljeno pod brojem: 

U Rijeci, 

(upisuje Grad Rijeka) 

PREDMET: Zahtjev za uvrštenje na Listu prioriteta za davanje stanova u najam 

1.Temeljem Odluke o najmu stanova (“Službene novine” Primorsko-goranske 
županije br. 12/11, 15/11 i 54/12) podnosim ovaj zahtjev za davanje stana u 
vlasništvu Grada Rijeke u najam. 

2. Ime, ime oca, prezime: _________________________________________

3. Adresa: _____________________________________________________

4. Datum i mjesto rođenja: ________________________________________

5. Zaposlen u poduzeću – ustanovi _________________________________

6. Članovi obiteljskog domaćinstva za koje se podnosi zahtjev:

R.b. Ime, ime oca i prezime God. 
rođ. 

Srodstvo Spol Zaposl. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

U Rijeci, ___________________ 

Potpis podnositelja zahtjeva: 



                                                        
 
 
 
                                                           I Z J A V A 
 
 
kojom ja 
 
_______________________________, iz Rijeke,___________________________ 
 
OIB:_____________________ 
 
 
Izričito izjavljujem da dobrovoljno stavljam na raspolaganje i dajem suglasnost Gradu 
Rijeci da koristi i obrađuje moje osobne podatke u svrhu uvrštenja na Listu prioriteta 
za davanje stanova u najam, sklapanja Ugovora o najmu stana i izvršenja Ugovora, 
što uključuje i prosljeđivanje podatka trećim osobama. 
 
                              
 
 
 
Rijeka,_________________2017.                                          Potpis: 
 
 
                                                                                               ____________________  
 
 
 
 
 



 Uz zahtjev prileži (označiti/zaokružiti dokumentaciju koja se predaje): 

1. preslika Domovnice ili osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva,
2. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog

domaćinstva navedene u zahtjevu, koje izdaje Policijska uprava Primorsko-goranska 
(Žrtava fašizma 3), -ne starije od 60 dana  računajući do dana objave Javnog poziva, 

3. vjenčani list ili rodni list za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog
domaćinstva - ne stariji od 6 mjeseci računajući do dana objave Javnog poziva, 

4. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva o postojanju izvanbračne
zajednice, data pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja 
zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi 
moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika, 

5. izvadak iz registra životnog partnerstva ili iz matice vjenčanih ili druga
odgovarajuća javna isprava (ne stariji od 60 dana računajući do dana objave Javnog 
poziva), 

6. vlastoručno pisana izjava o postojanju neformalnog životnog partnerstva,
dana pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, 
životnog partnera i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni od 
javnog bilježnika, (ne starija od 60 dana računajući do dana objave Javnog poziva), 

7. uvjerenje Državne geodetske uprave, Područnog Ureda za katastar Rijeka
o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i članove
obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (Riva 10) – ne starije od 60 dana 
računajući do dana objave Javnog poziva, 

8. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci izdana
temeljem pregleda abecednog imenika o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina 
na području Grada Rijeke za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva 
navedene u zahtjevu (Zadarska 1) – ne starija od 60 dana računajući do dana objave 
Javnog poziva, 

9. uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom dohotku za 2016. godinu za
podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva  navedene u zahtjevu, 

10. Obrazac IP za 2016. godinu koju izdaje i ovjerava poslodavac - za
podnositelja zahtjeva i zaposlene članove obiteljskog domaćinstva, 

11. uvjerenje ili Evidencijski list za nezaposlene od Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za nezaposlene, 

12. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva data pod materijalnom i
kaznenom odgovornošću: 

- da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u 
zahtjevu ne ostvaruju druge prihode osim onih navedenih u obrascu IP i Uvjerenju 
porezne uprave o ostvarenom dohotku za 2016. godinu – ovjerena kod Javnog 
bilježnika,  

- da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u 
zahtjevu nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja 
kuću ili stan na području Republike Hrvatske, da podnositelj zahtjeva i članovi 
obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan Grada Rijeke bez 
valjane pravne osnove, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva 
navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje 
prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj 
osnovi, te da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u 
zahtjevu nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u 
razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva- ovjerena kod Javnog 
bilježnika, (ne starija od 60 dana računajući do dana objave Javnog poziva), 

13. potvrda poslodavca ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko
osiguranje o radnom stažu ostvarenom u Republici Hrvatskoj – za podnositelja 
zahtjeva, 



14. potvrda o sudjelovanju i vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za 
podnositelja zahtjeva izdana od nadležnog tijela Ministarstva obrane ili Ministarstva 
unutarnjih poslova iz koje treba biti razvidno razdoblje i duljina sudjelovanja u 
domovinskom ratu, 
  15. važeće rješenje o statusu Hrvatskog ratnog vojnog invalida za 
podnositelja zahtjeva odnosno dokaz da je podnositelj zahtjeva član uže obitelji 
poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, 

16. potvrda škole/visokog učilišta o redovnom školovanju djece, 
17. važeće uvjerenje Centra za socijalnu skrb (ili druga odgovarajuća 

dokumentacija) da se podnositelj zahtjeva kao roditelj/posvojitelj samostalno brine o 
članovima obiteljskog domaćinstva (djeci/posvojenicima), 

18. važeće rješenje Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva 
roditelj/posvojitelj djeteta kojemu je priznat status roditelja njegovatelja, 

19. važeće rješenje nadležnog tijela o priznanju prava roditelju ili posvojitelju 
djeteta na dopust  za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju ili pravo na rad s 
polovicom punog radnog vremena u trajanju od najmanje šest mjeseci odnosno 
uvjerenje Centra za socijalnu skrb da je djetetu priznato pravo na osobnu invalidninu, 

20. važeće rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postotku 
oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja za podnositelja zahtjeva i članove 
obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu, 

21. važeće uvjerenje odgovarajućeg liječnika specijaliste o kroničnim 
bolestima za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u 
zahtjevu, 

22. važeće rješenje Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva 
korisnik stalne pomoći i zadnja potvrda o primitku sredstava Centra za socijalnu skrb, 

23. po potrebi - ovjerena punomoć (specijalna) ne starija od godine dana 
računajući do dana objave Javnog poziva ( samo za slučaj da podnositelj zahtjeva 
nije u mogućnosti osobno podnijeti zahtjev), 

24. po potrebi - ostalo. 
 
 

  


