
 
 
               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA KONČANICA 
Povjerenstvo za dodjelu stanova i kuće 

na korištenje u vlasništvu Općine 
 
KLASA: 371-02/15-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-15-3 
Končanica, 20. ožujak 2015. 
 
 
 Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova i kuće u 
vlasništvu Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 9/99 i 3/09), 
Povjerenstvo za dodjelu stanova i kuće na korištenje koji su u vlasništvu Općine Končanica, s 
danom 20. ožujka 2015. godine, raspisuje ponovni 
 

PONOVLJENI   J A V N I    N A T J E Č A J 
za davanje u najam stana u Končanici, Končanica 337 

 
 

PREDMET NATJEČAJA 
1. Jednosobni stan u Končanici, Končanica 337, ukupne površine 35,00 m2, a sastoji se od 

dnevne sobe, dječje sobe, kuhinje, predsoblja i sanitarnog čvora. 
 
Početna cijena mjesečne najamnine iznosi 

140,00 kuna 
 HRVI Domovinskog rata, članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog 
hrvatskog branitelja imaju pravo na zaštićenu najamninu. 
 Stan se daje u najam na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine. 

Prijave za najam kuće podnose se u roku 30 dana po raspisanom natječaju neposredno 
Povjerenstvu za dodjelu stanova i kuće na korištenje koji su u vlasništvu Općine Končanica. 

Podnositelj je obvezan prijavi priložiti: 
1. Domovnicu za sebe i sve članove obitelji, 
2. Uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji (najmanje 5 godina na području Općine), 
3. Uvjerenje Općinskog suda u Daruvaru o upisu nekretnina, 
4. Uvjerenje Ureda za katastar, Ispostava Daruvar o posjedovanju nekretnina, 
5. Ovjerenu pisanu izjavu da podnositelj i članovi njegove obitelji nemaju u vlasništvu stan ili 

kuću na području Republike Hrvatske, 
6. Dokaz o upisanom radnom stažu, 
7. Potvrdu o visini primanja za sebe i članove obitelji, 
8. Rješenje nadležnog tijela o stupnju invalidnosti, 
9. Uvjerenje o učešću u Domovinskom ratu i vrijeme učešća. 
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Prijave bez priložene potrebne dokumentacije neće se uzimati u razmatranje. 
Na temelju kompletiranih prijava Povjerenstvo će utvrditi listu reda prvenstva, koja će se 

objaviti na oglasnoj ploći Općine Končanica i na internet stranici Općine Končanica 
www.koncanica.hr, najkasnije u roku 10 dana od dana zatvaranja natječaja. 

Podnositelji prijave imaju pravo prigovora na utvrđenu listu reda prvenstva Općinskom 
načelniku, u roku od 8 dana od dana objave liste. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Končanica, Končanica 260, s 
naznakom „Ponuda za natječaj – davanje stana u najam“. 

 
 

        Predsjednik Povjerenstva:   
         Oto Janda 
 
 

 

http://www.koncanica.hr/

