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Maruševec,  19. srpanj 2022. 

 

Na temelju točke 5. Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Maruševec za 2022. godinu (”Službeni vjesnik Varaždinske 

županije” br. 66/22) Općinski načelnik Općine Maruševec objavljuje sljedeći 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog 

pitanja na području Općine Maruševec za 2022. godinu 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Dodjela bespovratnih potpora mladim obiteljima za poticanje rješavanja njihovog stambenog 

pitanja na području Općine Maruševec u 2022. godini. 

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI I UVJETI 

Prihvatljivi korisnici ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske s 

prebivalištem na području Općine Maruševec, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva 

koje su stalno nastanjeni na području Općine Maruševec te fizičke osobe koje imaju namjeru 

trajnog nastanjenja na području Općine Maruševec te koje s ciljem rješavanja svojeg stambenog 

pitanja adaptiraju/kupuju stambeni objekt na području Općine Maruševec. 

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe: 

• koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina te 

• prijavitelj nije do sada koristio sredstva iz Programa 2021., 

• koji žive u bračnoj / izvanbračnoj zajednici, formalnom / neformalnom životnom 

partnerstvu ili 

• jednoroditeljske obitelji koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani 

roditelj pod uvjetom da nemaju drugu useljivu kuću/stan u svom vlasništvu. 

Samci nisu prihvatljivi korisnici ovog Programa. 



III. MJERE 

 

 . godine. 

Ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik (koji mora biti prihvatljiv korisnik iz 

 

Rekonstrukcija odnosno 

i ne udovoljava higijensko-  Za rekonstrukciju, 
d

 

 

 e stvarnog stanja terena, geodetske 

 
  
 inskih radova (materijal i rad) 
  zemljani, betonski i arm. betonski, tesarski, zidarski i izolaterski 
   

 
 

instalacije) 
 

funkcionalnosti 
  
 jskih radova i gromobranskih instalacija 

 

adaptaciju za pojedine 
 

) godine od sklapanja Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sre

 

 



odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora. 

osiguranja u obliku ovjerene 
 

 

pod uvjetom da je 
kupoprodajni ugovor sklopljen nakon  

 

 

ovjerenog od strane  

Ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik (koji mora biti prihvatljiv korisnik iz 

 

Uk
jedne (1) godine od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih 

su ostvarili 
 

 

 
odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora. 

, u 
 

IV.  ZA 
SUFINANCIRANJE 

1.  
2. Preslika rodnog lista za dijete  
3. zjava o  (Obrazac 4) 

b) Preslika potvrde o  / Izjava o                                     
 (Obrazac 5) 

c) Dokaz samohranosti roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku drugog roditelja, 
 



4.  
5. 

aktu, isti mora biti 
 

6.  (Obrazac 3) 
7.  
8. Izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo) (Obrazac 2) 
9. Preslike ponuda ili  (kod adaptacije)  

an, kod transakcijskih 

 
10.  nekretnine/izvedenih radova 

potpora 
11. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga 

provjeru. 

V.  

sufinanciranje. 

Zahtjevi se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva i njegov su 

 

 
 
 

s Javni poziv   
 ne otvarati  

Ro 19.07.2022. godine 18.08.2022. godine ili 
objavom obavijesti o zatvaranju Javnog poziva
stranice www.marusevec.hr  kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog 

 

Nepotpune, nejasne i pri  

 

 
 

   


