
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

     OPĆINA KONČANICA 
Povjerenstvo za dodjelu stanova i kuća 
      u vlasništvu Općine Končanica 

 

KLASA: 371-02/16-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-16-3 
Končanica, 27. rujan 2016. 
 
 Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 13. stavka 2. Odluke o davanju u najam stanova i kuća u 
vlasništvu Općine Končanica („Službenik glasnik Općine Končanica“, broj 2/16), Povjerenstvo za dodjelu 
stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica, dana 27. rujna 2016. godine, objavljuje 
 

LISTU REDA PRVENSTVA 
 

1. Temeljem raspisanog javnog natječaja za davanje u najam stana u Končanici, Končanica 337 
(KLASA: 371-02/16-01/03, URBROJ: 2111/02-02-16-1 od 08. rujna 2016. godine, u 
otvorenom postupku javnog natječaja za davanje u najam stana u Končanici, Končanica 337, 
objavljenom 08. rujna 2016. godine na oglasnoj ploči Općine Končanica i na internet 
stranicama Općine Končanica (www.koncanica.hr), u propisanom roku pristigla je 1 (jedna) 
pravovaljana ponuda, i to: 

a) Mirko Tomašek, Končanica 337 – dosadašnji najmoprimac. 
 

2. U skladu s kriterijima iz Odluke o davanju u najam stanova i kuća u vlasništvu općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/16), tabelarno se prikazuje 
bodovanje prispjele ponude i to: 
R. Kriteriji iz Odluke Kandidati i bodovi 
br. (čl. 4. Odluke) Mirko Tomašek 
1. Kriterij prebivanja na području Općine Končanica 120 
2. Kriterij broja članova obiteljskog domaćinstva 13 
3. Kriterij socijalno-zdravstvenog statusa 0 
4. Kriterij stambenog statusa 20 
5. Domovnice za sebe i sve članove obitelji DA 
6. Izjava o zajedničkom domaćinstvu DA 
 UKUPNO BODOVI 153 

 
3. U skladu sa člankom 15. Odluke o davanju u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine 

Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/16), podnositelji prijave imaju pravo 
prigovora 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 28. rujna 2016. godine 

 
Povjerenstvo u sastavu: 
 
1. ___________________ 

     (Oto Janda, predsjednik) 
 
 2. ____________________ 
     (Davor Kek, član) 
 
 3. _____________________ 
     (Drahoslav Herout, član) 

 

http://www.koncanica.hr/

