
OBRAZAC M4.4. 
Izjava o davanju bjanko zadužnice 

 

 

I Z J A V A  
(ispunjava podnositelj prijave/zahtjeva) 

 
 
Kojom ja _______________________________________,OIB:_______________________, 
 
broj osobne iskaznice:_______________________, izdane od:________________________, 
 
s prebivalištem na adresi: _____________________________________________________,  
 
 
kao podnositelj prijave prilažem svojoj prijavi na Javni natječaj za rješavanje stambenog pitanja 
mladih obitelji na području Grada Drniša prema odredbama mjera: 2. 3. i 4. iz Programa mjera 
za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša (Sufinanciranje 
poboljšanja kvalitete stanovanja mladih obitelji ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća 
kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor)  
 
pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, svjesno i neopozivo izjavljujem da ću 
prilikom zaključenja ugovora o sufinanciranju  poboljšanja kvalitete stanovanja mladih obitelji 
ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći 
stambeni prostor za mjeru 4.- Sufinanciranje poboljšanja kvalitete stanovanja mladih obitelji 
ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći 
stambeni prostor u okviru Programa mjera za rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 
području Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 6/18,5/19, 8/20 i 7/21), 
 
predati potpisanu i ovjerenu od javnog bilježnika bjanko zadužnicu na iznos koji će pokriti iznos 
potpore u korist Grada Drniša. 
 
Suglasan sam, da se bjanko zadužnica kao instrument osiguranja aktivira u slučajevima 
propisanim Programom mjera za rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 
Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 6/18, 5/19, 8/20 i 7/21), a navedenim u 
Javnom natječaju  za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša 
prema odredbama mjera: 2. 3. i 4. iz Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih 
obitelji na području Grada Drniša(Sufinanciranje poboljšanja kvalitete stanovanja mladih 
obitelji ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi ili poboljšava 
postojeći stambeni prostor) u 2021. godini. 

 

 
U _______________, dana ____________ 2021. 

 

       

           

 ______________________________ 
       (Potpis davatelja izjave) 

 

 
IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 
(NN, br. 42/18), svojim potpisom dajem suglasnost da se dani osobni podaci mogu koristiti u svrhu rješavanja prijave na javni 
natječaj 


