
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUMROVEC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 022-05/21-03/3 

Ur. broj: 2135-05/21-03/02 

Kumrovec, 19.01.2021. 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 

broj 12/2018) i Statutarne odluke o I. izmjenama i dopunama statuta Općine Kumrovec (Službeni 

glasnik Krapinsko zagorske županije broj 9/2020), a u svezi s odredbama Zakona o društveno 

poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) te 

Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz 

Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec (Službeni glasnik 

Krapinsko zagorske županije broj 10/2020), načelnik Općine Kumrovec donosi  

 

 

ODLUKU 

o raspisivanju ponovljenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz 

Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec 

 

I. 

 

Raspisuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane 

stanogradnje na području Općine Kumrovec 

 

II. 

 

Dokumentacija za provedbu javnog poziva iz točke I. ove Odluke obuhvaća: tekst Javnog poziva i 

obrasce za prijavu. 

Potrebna dokumentacija s Obrascima za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa 

društveno poticanje stanogradnje na području Općine Kumrovec propisanih Odlukom o uvjetima, 

mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno 

poticane stanogradnje na području Općine Kumrovec, detaljno se navodi u tekstu Javnog poziva. 

 

III. 

 

Javni poziv s pripadajućim obrascima objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Općine 

Kumrovec (www.kumrovec.hr) i oglasnoj ploči, a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o 

raspisanom javnom pozivu s uputama i podacima o poveznicama na detaljne informacije Javnog 

poziva. 

 

IV. 

 

Postupak za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Odluci o uvjetima, mjerilima i 

postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 

stanogradnje na području Općine Kumrovec provodi Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva 

za kupnju stana prema Programu POS-a. 

 

http://www.kumrovec.hr/


V. 

 

Konačna Lista prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Kumrovec. 

 

 

VI. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Načelnik Općine Kumrovec 

Robert Šplajt 
                               

 
 

 

 

 
 

 


