
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj 150/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj lipnja 2014. godine 
donijela 

O D L U K U 

o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na 
području Vukovarsko-srijemske županije 

I. 

U svrhu saniranja posljedica katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije 
određuje se provedba pripremnih radnji radi obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom 
tijekom mjeseca svibnja 2014. godine, koje se sastoji od pregleda, procjene i određivanja 
zgrada koje je zbog oštećenja potrebno ukloniti i njihovog označavanja opasnim te od 
utvrđivanja građevinskog oštećenja zgrada u svrhu njihove obnove. 

II. 

Pripremne radnje iz točke I. ove Odluke provodi Ministarstvo graditeljstva i 
prostornoga uređenja putem Građevinske inspekcije i ovlaštenih inženjera građevinarstva. 

III. 

Za provedbu pripremnih radnji iz točke I. ove Odluke koristit će se financijska 
sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske za rad Građevinske inspekcije i 
uklanjanje građevina, te dobrovoljni rad ovlaštenih inženjera građevinarstva. 

IV. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja podnijet će Vladi Republike 
Hrvatske izvješće o provedbi pripremnih radnji iz točke I. ove Odluke najkasnije u roku od 
petnaest dana od dana njihove provedbe. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama. 
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O b r a z l o ž e nj e 

Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 22. svibnja 2014. godine Odluku o 
proglašenju katastrofe za područje Vukovarsko-srijemske županije koje je bilo pogođeno 
poplavom, a dana 22. svibnja 2014. godine Zaključak o obnovi obiteljskih kuća i objekata za 
stanovanje na poplavljenom području vukovarsko-srijemske županije, koji su pretrpjeli 
građevinska oštećenja, sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske. Ovim 
Zaključkom Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zaduženo je izraditi i Vladi 
predložiti na donošenje kriterije za provedbu obnove na temelju kojih će se, nakon 
utvrđivanja i procjene šteta, provoditi olpova. Prilikom izrade spomenutog prijedloga 
kriterija, utvrđeno je da se prije njihova donošenja, kao i prije stvaranja odgovarajućih pravnih 
okvira za predmetnu obnovu stambenih zgrada mogu poduzeti predložene pripremne radnje, a 
poduzimanjem kojih bi se značajno ubrzala predmetna obnova zgrada, a time i povratak 
stanovnika na poplavom pogođeno područje. 


