OBAVIJEST ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje podnose se od 1. siječnja do 31. ožujkatekuće
godine, a podnose Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Službi za gospodarstvo,
Budačka 55, 53 000 Gospić.
Uz zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve
članoveobitelji za koje podnosi zahtjev slijedeću dokumentaciju:
- presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave
- uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do
trenutkapodnošenja zahtjeva
- uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina
- uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine
- potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina
- potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda
zamirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u
prethodnojgodini
- uvjerenje nadležnog suda da li je protiv njih pokrenut postupak za kaznena djelaprotiv
Republike Hrvatske
- ukoliko je korisnik imao više prijavljenih prebivališta na teritoriju RH od 8.
listopada1991. g. do trenutka podnošenja zahtjeva, dužan je za sebe i članove svoje
obiteljidostaviti potvrde o ne/posjedovanju nekretnina za sva mjesta u navedenom
razdoblju(katastar/gruntovnica)
- za sve modele stambenog zbrinjavanja uz zahtjev je potrebno priložiti
vlastoručnopotpisanu i propisno ovjerenu izjavu Broj I.
- eventualni dokaz o priznatim statusima podnositelja zahtjeva i/ili članovima
njegoveobitelji po posebnim propisima (hrvatski branitelj, invalidi, žrtve nasilja u
obitelji teizbjeglice, prognanici, povratnici i sl.)
Listeprvenstva za tekuću godinu utvrđuje se do 30. travnja, a sastavljaju se od pravodobno
podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, bodovanih u skladu s kriterijima
koje uredbom propisuje Vlada RH, a koji posebno uključuju stambeni status, uvjete
stanovanja, prebivalište na određenom području, primanja, stručnu spremu, životnu dob, broj
članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim
propisima hrvatskim braniteljima, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama,
prognanicima i povratnicima.
Liste prvenstvase objavljuje na internetskim stranicama Ureda ioglasnoj ploči.

