REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK
KLASA: 302-02/20-20/2
URBROJ: 2182/06-20-1
Drniš, 25. veljače 2020. godine
Na temelju člana 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01 do 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 35.
a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj
81/2015- pročišćeni tekst), članka 70. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije, broj 15/09, 4/13, 11/13 i 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 4/15, 1/18, 1/19pročišćeni tekst i 5/19) i Odluke o donošenju Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih
obitelji na području Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 6/18 i 5/19), gradonačelnik
Grada Drniša donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje poboljšanja kvalitete stanovanja
ulaganjem u rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju obiteljskog
stambenog objekta (kuće) mladih obitelji na području
Grada Drniša (mjera 4)
1. Grad Drniš raspisat će javni natječaj za sufinanciranje poboljšanja kvalitete stanovanja
ulaganjem u rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju obiteljskog stambenog objekta (kuće)
mladih obitelji na području Grada Drniša sukladno mjeri 4. iz Programa mjera za rješavanje
stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Drniša („Službeni glasnik Grada Drniša“,
broj 6/18 i 5/19), (u daljnjem tekstu Program).
2. Prijavitelj pod uvjetima i kriterijima iz Programa, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje od strane
Grada Drniša za poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju, dogradnju ili
nadogradnju obiteljskog stambenog objekta (kuće) mladih obitelji na području Grada Drniša, što
će biti navedeno u javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji.
Potpora se daje kao prihvatljiv trošak za građevinski materijal i/ili radove na rekonstrukciji,
dogradnji ili nadogradnji obiteljskog stambenog objekta (kuće), temeljem priloženih dokaza o
plaćanju istih.
3. Za predmet sufinanciranja iz točke 2. ove Odluke od strane Grada Drniša, mlada obitelj korisnik
ove mjere prilikom podnošenja prijave na javni natječaj obvezna je dokazati ispunjenje uvjeta
koji su određeni u Programu i u javnom natječaju.
4. Podnositelj prijave na javni natječaj za mjeru 4. Programa mora biti vlasnik ili suvlasnik objekta
ili imati ovjerenu pismenu suglasnost trećih osoba koji su vlasnici ili suvlasnici da su suglasni
sa radovima na rekonstrukciji, dogradnji ili nadogradnji od strane mlade obitelji prijavitelja, što
se dokazuje odgovarajućim dokumentom (vlasnički list i ovjerena izjava trećih osoba).
5. Prilikom podnošenja prijave prijavitelj obvezno prilaže preslik pravomoćnog akta za
rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju vlastitog stambenog objekta izdanog od strane
ovlaštenog ureda, troškovnik planiranih radova potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog
projektanta.

6. Potpora mladoj obitelji u okviru mjere 4. ovog Programa iznosi do 25% prihvatljivih troškova za
50 i više ostvarenih bodova što odgovara maksimalnom iznosu sufinanciranja u visini od
50.000,00 kuna.
7. Javni natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.
8. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja će nakon pregleda u roku dospjelih prijava objaviti
rang listu u skladu s uvjetima javnog natječaja, koja će se objaviti na internet stranici Grada
Drniša (www.drnis.hr) i oglasnoj ploči Grada Drniša.
Natječaj će se provesti prema odredbama Programa („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 6/18
i 5/19), te ove Odluke.
Prijavitelj se obvezuje uz prijavu priložiti javnobilježničke ovjerene akte i to:
- izjavu o broju članova obitelji
- izjavu o ispunjenju općih uvjeta da će se s obitelji stalno nastaniti u obiteljskoj kući koju će
- izjavu o promjeni prebivališta (ako je prebivalište na drugoj adresi u odnosu na predmetni
objekt koji se rekonstruira, dograđuje ili nadograđuje) da će isto u roku od 90 dana od dana
donošenja Rješenja o visini iznosa sufinanciranja promijeniti te zadržati to prebivalište
slijedećih 10 godina
- izjavu da će prije isplate potpore dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu u visini ostvarenog
sufinanciranog iznosa kao instrument osiguranja za slučaj neispunjavanja odredbi iz
Programa i javnog natječaja.
9. Na natječaj neće moći sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda budu imale
nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Drnišu.
Također, na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju
nepodmirena dospjela porezna i druga javna davanja.
10. Natječaj će se objaviti u „Slobodnoj Dalmaciji“, na oglasnoj ploči Grada Drniša i na web
stranici Grada Drniša (www.drnis.hr).
11. Prijava za natječaj s podatcima sudionika u natječaju dostavljat će se na adresu:
GRAD DRNIŠ, Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE
OTVARAJ“ – prijava na javni natječaj za sufinanciranje rekonstrukcije, dogradnje ili
nadogradnje obiteljske kuće za mlade obitelji na području Grada Drniša, na kojoj treba biti
naveden kontakt telefon prijavitelja (natjecatelja).
12. Rok za podnošenje prijava po javnom natječaju je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom
listu „Slobodna Dalmacija„ .
13. Grad Drniš zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
14. Sve informacije u svezi s natječajem moći će se dobiti u Upravnom odjelu prostorno planiranje,
graditeljstvo komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša, Trga kralja Tomislava 1,
ili na telefon: 022/888-834, 888-830.
15. Svi drugi elementi javnog natječaja koji nisu objavljeni u ovoj Odluci bit će sadržani u javnom
natječaju i natječajnoj dokumentaciji.
16. Ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Drniša (www.drnis.hr), te na oglasnoj ploči
Grada Drniša.
GRADONAČELNIK
mr.sc. Josip Begonja

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Upravni odjel za imovinsko-pravna pitanja, kadrovske i opće poslove – ovdje
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo
i zaštitu okoliša – ovdje
Dokumentacija – ovdje
Pismohrana - ovdje

