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Končanica, 09. ožujak 2016. 

 

 Na temelju članka 5. i 10. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova i kuće u 

vlasništvu Općine Končanica („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 9/99 i „Službenik glasnik Općine 

Končanica“, broj 3/09), Povjerenstvo za dodjelu stanova i kuće na korištenje u vlasništvu Općine Končanica, 

dana 09. ožujka 2016. godine, objavljuje 

 

LISTU REDA PRVENSTVA 

 

1. Temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam stana u Končanici, 

Končanica 337 i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/15), u otvorenom postupku javnog natječaja za davanje u najam 

stana u Končanici, Končanica 337, objavljenom 27. siječnja 2016. godine, objavljenom na 

oglasnoj ploči Općine Končanica i na internet stranicama Općine Končanica 

(www.koncanica.hr), u propisanom roku pristigle su 2 pravovaljane ponude, i to: 

a) Vlatka Bartoš, Končanica 229, i 

b) Mihael Herout, Daruvarski Brestovac 9. 

 

2. U skladu s kriterijima iz Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova i kuće u 

vlasništvu općine Končanica („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 9/99 i „Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 3/09), tabelarno se prikazuje bodovanje prispjelih ponuda i to: 

R. Kriteriji iz Pravilnika Kandidati i  bodovi 

br. (čl. 17. Pravilnika) Vlatka Bartoš Mihael Herout 

1. Vrijeme prebivanja na području Općine Končanica 16 12,5 

2. Stambeni uvjeti 5 5 

3. Radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj 16 0 

4. Sudjelovanje u Domovinskom ratu 0 0 

5. Broj članova porodičnog domaćinstva podnositelja prijave 6 12 

6. Zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno članova 

njegovog porodičnog domaćinstva 

0 0 

7. Samohranost roditelja 0 0 

8 Materijalno stanje podnositelja prijave i članova njegovog 

porodičnog domaćinstva 

3 15 

 UKUPNO BODOVI 46 44,5 

 
3. U skladu sa člankom 10. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova i kuće u 

vlasništvu općine Končanica („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 9/99 i „Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 3/09), podnositelji prijave imaju pravo prigovora na na listu reda 

prvenstva u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se podnosi pismeno Općinskom načelniku. 

 

4. Ova Lista reda prvenstva utvrđena i objavljuje se dana 09. ožujka 2016. godine 

 

Predsjednik Povjerenstva: 

            Oto Janda 

 

http://www.koncanica.hr/

