
NACRT 

Obrazloženje  

Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Maruševec za 2022. godinu 

 

Općinskom vijeću Općine Maruševec predlaže se na donošenje Program demografskih mjera za 

poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Maruševec za 2022. 

godinu. 

Ovim Programom se želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području 

Općine Maruševec kao i poboljšanje njihovih stambenih uvjeta te stvoriti osnovne uvjete za 

ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja radi demografske obnove i povećanja 

broja stanovništva te ravnomjernog gospodarskog razvoja Varaždinske županije.  

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 

grade/kupuju stambeni objekt na području Općine Maruševec.  

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina 

te koje žive u bračnoj/izvanbračnoj zajednici, formalnom/neformalnom životnom partnerstvu, kao 

i 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. 

Programom demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 

području Općine Maruševec za 2022. godinu. utvrđuju se slijedeće mjere: 

- Mjera 1. Sufinanciranje adaptacije obiteljske kuće  

- Mjera 2. Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana. 

Za provedbu Mjera 1. i 2.  ovog Programa načelnik Općine Maruševec objavljuje Javni poziv 

mladim obiteljima za dostavu zahtjeva. Bespovratna sredstava mladim obiteljima se dodjeljuju do 

iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu.  

Javni poziv mora sadržavati popis potrebne dokumentacije, uvjete, rokove i način podnošenja 

zahtjeva.  

Javni poziv se objavljuje na službenoj web stranici www.marusevec.hr i na oglasnoj ploči Općine 

Maruševec. 

http://www.marusevec.hr/
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Postupak pregleda zahtjeva provodi tročlano Povjerenstvo imenovano od strane načelnika Općine 

Maruševec koje, nakon provedenog postupka pregleda i ocjene zahtjeva, predlaže načelniku 

donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih potpora mladim obiteljima.  

 


