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Krnjak, 10. prosinca 2021.
Na temelju članka 8. Programa demografskih mjera – ostvarivanje prava mladih na
subvenciju troškova najma stambenog prostora na području Općine Krnjak („Glasnik Općine
Krnjak“, broj 10/21.), članka 49., stavak 4., alineja 28. Statuta Općine Krnjak („Glasnik Općine
Krnjak“, broj 2/20., 2/21. i 4/21.), općinski načelnik Općine Krnjak raspisuje

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najma stambenog prostora u 2022. godini
I.
Pozivaju se mladi sa područja Općine Krnjak sa prebivalištem na području Općine Krnjak
da podnesu zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krnjak za subvenciju troškova najma
stambenog prostora u 2022. godini.
II.
Na Javni poziv mogu se javiti mladi ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da je podnositelj zahtjeva punoljetan i mlađi od 40 godina života do dana raspisivanja
javnog poziva,
- da podnositelj zahtjeva niti članovi zajedničkog kućanstva nemaju u
vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan na području Općina Krnjak,
- da podnositelj zahtjeva niti članovi zajedničkog kućanstva nisu prodali, darovali ili
otuđili kuću ili stan u vlasništvu na području Općine Krnjak,
- da roditelji podnositelja zahtjeva niti članova kućanstva nemaju u
vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan na području Općina Krnjak,
- da je najmanje jedan član kućanstva zaposlen,
- da ugovor o najmu kuće/stana nije sklopljen između srodnika u uspravnoj liniji.
III.
Financijska pomoć za subvenciju troškova najma kuće/stana podrazumijeva dodjelu
bespovratnih sredstava iz Proračuna Općine Krnjak za 2022. godinu.
Novčani iznos za subvenciju troškova za najam kuće/stana mjesečno iznosi:
- za samca 50% od ugovorene cijene najma, ali ne više od 400,00 kuna
- za obitelj 50% od ugovorene cijene najma, ali ne više od 500,00 kuna
Korisnik subvenciju može ostvarivati najduže godinu dana.

IV.
Zahtjevu iz točke I. ovog Javnog poziva, koji sadrži informacije o podnositelju zahtjeva,
prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. preslike osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva,
2. uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove kućanstva ne starije od
dana raspisivanja ovog poziva,
3. preslika ugovora o najmu kuće/stana (ovjeren kod javnog bilježnika),
4. izjavu da podnositelj zahtjeva, članovi kućanstva, roditelji podnositelja zahtjeva i roditelji
članova kućanstva nemaju nekretninu na području Općine Krnjak,
5. dokaz o zaposlenju minimalno jednog člana kućanstva (Potvrda Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje ili potvrda poslodavca ne starija od dana raspisivanja ovog poziva)
6. preslika kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva,
7. potvrdu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Krnjak o nepostojanju duga prema Općini
Krnjak,
8. potvrdu društva Krnjak Komunalac d.o.o. o nepostojanju dugovanja.

V.
Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najma kuće/stana sa dokumentacijom
koja se prilaže zahtjevu se podnosi neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Krnjak, Krnjak
5, 47 242 Krnjak, najkasnije do 28. prosinca 2021. godine.

VI.
Odluku o dodjeli sredstava donosi općinski načelnik.
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