
Na temelju članka 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15 i 123/17), Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje: 

  

JAVNI  NATJEČAJ 

prikupljanjem pisanih ponuda 

za davanje u najam dvoetažnog, četverosobnog stana u ulici D. Grdenića 24 u 

Križevcima  

 

I. 

Raspisuje se javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u najam 

dvoetažnog, četverosobnog stana površine 79,08 m2 u ulici Drage Grdenića 24 u Križevcima 

C5, etažno vlasništvo Grada Križevaca (XV. ETAŽA).  

Stan se nalazi u sjeveroistočnom dijelu potkrovlja stambene zgrade sagrađene na 

kč.br. 881/5, k.o. Križevci.  

 

II. 

Ugovor o najmu sklopiti će se na određeno vrijeme. 

 

III. 

Najamnina koju za korištenje stanom plaća najmoprimac je slobodno ugovorena 

najamnina u iznosu od 16,53 kn/m2, odnosno 1.307,19 kn. 

 

IV. 

Pravo na podnošenje zahtjeva ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na 

području Grada Križevci, ako on i članovi njegovog domaćinstva navedeni u zahtjevu 

nemaju u vlasništvu stan ili kuću. 

 

Dokaz:  

1. izjava da on i članovi njegova domaćinstva nemaju na području Republike 

Hrvatske u vlasništvu useljivi stan ili kuću 

2. uvjerenje Gradskog ureda za katastar o neposjedovanju nekretnina za 

podnositelja zahtjeva i za sve članove njegova domaćinstva 

3. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Križevcima da podnositelj 

zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva, prema mjestu prebivališta, nisu 

evidentirani kao vlasnici stana ili kuće na području Grada Križevaca 

  

V. 

Lista reda prvenstva za davanje stana u najam utvrditi će se prema slijedećim 

mjerilima: 

1. Dužina prebivanja na području Grada Križevaca  

Dokaz: uvjerenje o prebivalištu Policijske Uprave Koprivničko-Križevačka, Policijska 

postaja Križevci 

2. Stambeni uvjeti 

Dokaz:  ugovor o najmu stana zaključen s fizičkom ili pravnom osobom 

3. Broj članova domaćinstva podnositelja zahtjeva 



Dokaz: rodni list za osobe koje nisu u braku, vjenčani list za osobe koje su u braku, 

rodni listovi za druge članove obiteljskog domaćinstva, za izvanbračnu zajednicu 

izjava dva svjedoka o njenom trajanju 

4. Radni staž 

Dokaz: preslika radne knjižice 

5. Samohranost roditelja 

Dokaz: pravomoćna presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi ili smrtni list 

za supružnika 

6. Zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog domaćinstva 

Dokaz: nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja kojim je utvrđeno mentalno 

ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva 

7. Materijalno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog domaćinstva –  

ukupni prosječni mjesečni prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja 

zahtjeva, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od 

imovine ili drugo mora biti barem šest puta veći od visine najamnine 

Dokaz:  potvrda o imovnom stanju Porezne Uprave ili drugi odgovarajući kojim se 

dokazuje gore navedeno 

 

VI. 

Mjerila se vrednuju i izražavaju bodovima sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima te 

postupku za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada 

Križevaca" 1/10). Nakon bodovanja Povjerenstvo će utvrditi Prijedlog liste reda prvenstva 

koja će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Križevci. Na Prijedlog liste reda prvenstva svaki 

podnositelj zahtjeva može podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana 

objavljivanja liste na oglasnoj ploči.  

Odluku od davanju stana u najam donosi gradonačelnik. 

 

VII. 

Pisane ponude sa dokazom o uplaćenoj jamčevini dostavljaju se u zatvorenoj 

omotnici, na adresu: Grad Križevci,  Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, soba broj 2 

prizemlje, s naznakom «NE OTVARAJ NATJEČAJ ZA NAJAM GRDENIĆEVA 

ČETVEROSOBAN», ili preporučenom pošiljkom na istu adresu. 

Na Natječaj se mogu prijaviti samo natjecatelji koji nemaju nepodmirenih 

dospjelih financijskih obveza prema Gradu Križevcima. 

 

VIII. 

Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi tri mjesečne najamnine stana koji 

iznos ostaje kao polog na računu najmodavca do prestanka najma, a uplaćuje se na žiro 

račun broj: HR8523400091821400000, s pozivom na broj 7757 - OIB, model HR68 i naznaku 

"Za natječaj – Grdenićeva četverosoban", a dokaz o uplati prilaže se uz pisanu ponudu" 

 Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku 

8 dana po otvaranju ponuda. 

    

IX. 

 Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj 

ploči Grada Križevaca, računajući od 22.8. do 6.9. 2019. godine. 

  



X. 

Sve ostale obavijesti o Natječaju mogu se dobiti u sobi broj 10. I kat, Ivana 

Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci,  ili na telefon 681- 946. 

 

KLASA: 371-01/19-01/ 

URBROJ: 2137/02-01/1-19-2 

Križevci, 21. 8. 2019. godine 

 

GRADONAČELNIK 

Mario Rajn, v.r. 


