Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji ("Narodne novine", br,
109/01, 82/04, 76/07 i 38/09), te članka 33. i 89. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa",
br. 05/09), Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 13. sjednici održanoj dana 21. veljače 2011. godine,
donosi
ODLUKU
o uključivanju Grada Visa u Program izgradnje stanova po
Programu društveno poticane stanogradnje - (POS)
Članak 1.
Grad Vis donosi odluku o uključivanju u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane
stanogradnje (POS), sa ciljem da se građanima Grada Visa omogući izgradnja stana po povoljnijim
kreditnim uvjetima te da im se na taj način pomogne u rješavanju njihovih stambenih potreba.
Članak 2.
Grad Vis kao jedinica lokalne samouprave, za izgradnju stanova predviđa tri potencijalno moguće
lokacije, i to:
 Lokacija br. 1 koja obuhvaća slijedeće čest.zem. 6578/1, 6578/2, 6581, 6582, 6583, 6584,
6585, 6588 i 6576/1 k.o. Vis ukupne površine 4894 m2;
 Lokacija br. 2 koja obuhvaća slijedeće čest.zem. 6822/2 k.o. Vis ukupne površine 501 m2;
 Lokacija br. 3 koja obuhvaća čest.zem. 6855/8 k.o. Vis ukupne površine 254 m2.
Koja od mogućih lokacija će biti najprikladnija za realizaciju programa POS-a odlučit će Gradsko
vijeće Grada Visa konačnom odlukom na temelju konačne Liste reda prvenstva.
Članak 3.
Grad Vis će aktivirati neposrednu suradnju na izgradnji stanova POS-a s APN-nom, Agencijom za
pravni promet i posredovanje nekretninama u Zagrebu.
Članak 4.
Gradonačelnik Grada Visa donijeti će Odluku o uvjetima i kriterijima za kupnju stanova prema
Programu POS-a te imenovati Povjerenstvo za provedbu natječaja za kupnju stanova iz Programa
POS-a. Povjerenstvo će imati 5 članova (četiri člana – predstavnika Grada Visa i jednog člana –
predstavnika APN-a, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama).
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uključenju u Program društveno poticane
stanogradnje ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 8/02).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".
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