Na temelju članka 29. Statuta Općine Gola (''Službeni glasnik
Koprivničko–križevačke županije'' broj 6/13, 3/18. i 5/20), Općinsko vijeće
Općine Gola na 50. sjednici održanoj 29. rujna 2020. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja
stambenog pitanja mladih obitelji i mjerama za poboljšanje kvalitete
življenja mladih obitelji na području
Općine Gola
Članak 1.
U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mjerama za poboljšanje
kvalitete življenja mladih obitelji na području Općine Gola (KLASA: 37002/19-01/01, URBROJ: 2137/06-19-1 od 28. kolovoza 2019.),
u članku 12. stavku 1., točka 2. mijenja se i glasi:
„preslika
osobne
iskaznice
podnositelja
zahtjeva,
njegovog
bračnog/izvanbračnog druga i djece (ukoliko je djeca posjeduju, ukoliko ne,
u tom slučaju priložiti presliku rodnog lista)“.
Članak 2.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i radovi (građevinski,
instalaterski, strojarski, keramičarski, podopolagački, ličilački, stolarski,
limarski, fasaderski, krovopokrivački) na gradnji, dogradnji, nadogradnji,
rekonstrukciji i adaptaciji obiteljskih kuća i stanova, opremanje
komunalnom infrastrukturom (trošak priključka električne energije,
priključka na javnu vodoopskrbu, priključka na javnu odvodnju i priključka
na plinoopskrbu, kao i trošak nabave materijala za izvođenje tih radova i
trošak izvođenja radova na navedenim priključcima). Trošak nabave
neophodnih kućanskih aparata podrazumijeva aparate kao što su
plinski/električni bojler, pećnica, ploča za kuhanje, hladnjak, zamrzivač,
perilica za rublje. Podnositelj prijave prilaže dokaze o plaćanju računa za
nabavu
materijala,
izvođenje
radova,
opremanje
komunalnom
infrastrukturom, nabavu neophodnih kućanskih aparata ili u slučaju
gotovinskog plaćanja, preslike računa za navedene troškove.“
Članak 3.
U članku 22., stavku 1., točka 2. mijenja se i glasi:
„presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, njegovog
bračnog/izvanbračnog druga i djece (ukoliko je djeca posjeduju, ukoliko ne,
u tom slučaju priložiti presliku rodnog lista)“.
U istom članku točka 12. mijenja se i glasi:

„dokaze o plaćanju računa za nabavu materijala, izvođenje radova,
opremanje komunalnom infrastrukturom, nabavu neophodnih kućanskih
aparata ili u slučaju gotovinskog plaćanja, preslike računa za navedene
troškove.“
Članka 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na
službenoj web stranici Općine Gola www.gola.hr.
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