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PRIJAVNI OBRAZAC 
za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje  

Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča – Parenzo za 2017. godinu 

 

Podaci Podnositelja prijave 

Ime i prezime:  

OIB:  

Adresa i kućni broj:  

Mjesto:  

Telefon:  Mobitel:  

Podaci o građevini 

Adresa i kućni broj:  

Mjesto:  

Broj katastarske čestice:  Katastarska općina:  

 

PODACI TEMELJEM KOJIH SE VRŠI POSTUPAK BODOVANJA PRIJAVE 
Za svaki kriterij zaokružiti slovo ispred jedne tvrdnje 

1. LOKACIJA 
Napomena: Podnositelj prijave navedi odgovor 

prema vlastitoj prosudbi. Stvarnu lokaciju 

građevine utvrdit će Povjerenstvo. 

 
a) kulturno – povijesna urbanistička cjelina grada Poreča – 
Zona A 
 
 b) kulturno – povijesna urbanistička cjelina grada Poreča – 
Zona B 
 
c) kulturno – povijesna urbanistička cjelina grada Poreča – 
Zona C i pojedinačno zaštićena kulturna dobra 
 

Napomena: 

2. KULTURNO – POVIJESNA VRIJEDNOST 
GRAĐEVINE 
Napomena: Podnositelj prijave navodi odgovor 

prema vlastitoj prosudbi. Stvarnu vrijednost 

utvrdit će Povjerenstvo uz pomoć službe zaštite 

kulturne baštine. 

 
a) osobita – spomenička vrijednost 
 
b) značajna – viša ambijentalna vrijednost  
 
c) manje značajna – ambijentalna vrijednost 
 

Napomena: 

3. NAMJENA GRAĐEVINE 
 

 

 
 

a) stambena 
  
b) stambeno – poslovna 
 
c) poslovno – stambena  
 
d) poslovna 
 
 

Napomena: 

4. POVRŠINA /NETO/ GRAĐEVINE 

 

 
a) manja od 250 m2 
  
b) 250 m2 – 500 m2 
 
c) veća od 500 m2 
 
 

Napomena: 

5. GRAĐEVINSKO STANJE GRAĐEVINE 
Napomena: Podnositelj prijave navodi odgovor 

prema vlastitoj prosudbi. Stvarno građevinsko 

stanje građevine utvrdit će Povjerenstvo. 

 

 
a) izuzetno loše 
  
b) loše 
 
c) dobro 
 
 

Napomena: 
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SUBVENCIJOM GRADA POREČA NAMJERAVAJU SE PROVESTI SLJEDEĆE MJERE ZAŠTITE I OBNOVE KULTURNOG DOBRA 
(označiti oznakom „x“ u polje ispred ponuđenih odgovora  
– moguće je označiti i više ponuđenih odgovora): 

 
 
Sanacija konstruktivnih dijelova zgrade  
 

 
 
Sanacija i uređenje krovišta  
 

 
 
Obnova i uređenje pročelja 
 

 
 
Obnova vanjske stolarije  
 

 
OBAVEZNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA 
Uz prijavni obrazac prilažem i sljedeću dokumentaciju (označiti oznakom „x“ u polje pored ponuđenih odgovora): 

02 
 
Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja koju potpisuje vlasnik i/ili svi suvlasnici,  
 

03 
 
Iskaz površina građevine  
 

 

 
Preslik osobne iskaznice (obostrana preslika) - za Podnositelja prijave i sve ostale suvlasnike – za fizičke osobe;  
 
Isprava o upisu u sudski /trgovački/, obrtnički, strukovni ili drugi odgovarajući registar - za pravnu osobu; 
 

 

 
Vlasnički list za građevinu na kojoj se planira provedba Programa zaštite i obnove kulturnog dobra (kao valjan dokaz vlasništva 
predaje se Izvornik, Kopija izvornika ili Ispis elektroničkog dokumenta, ne stariji od 30 dana) 
 

 

 
Dokaz da je građevina na kojoj se provodi Program zaštite i obnove kulturnog dobra legalna (Preslika Izvornika) – priznaju se 
dokumenti sukladno važećem zakonu o gradnji ili drugi odgovarajući dokumenti; 
 

 
Izjavljujem/o da prihvaćam/o sve uvjete definirane Pravilnikom za provedbu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča – 

Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“, br. 4/16.). 

Ukoliko se terenskim kontrolnim pregledom na adresi predmetne građevine dokaže neistinitost upisanih podataka, prijava se automatski 

isključuje iz daljnjeg postupka ocjenjivanja. 

 

Vlastoručni potpis podnositelja prijave tj. vlasnika predmetne građevine:   

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

Vlastoručni potpis suvlasnika predmetne građevine:  

(potpisuju se SVI suvlasnici navedeni u Vlasničkom listu): 

Ovlašteni upravitelj građevine:  

 

U _______________________, __. __________, 2017. godine.  

 

NAPOMENA :  
Prijavni obrazac se obavezno ovjerava kod Javnog bilježnika. 


