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 VLADA  REPUBLIKE HRVATSKE 

 
Na temelju članka 10.b stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne 
novine“, broj 86/2008, 57/2011, 51A/2013, 148/2013 i 76/2014), Vlada Republike Hrvatske 
je na sjednici održanoj __. __. 2014. godine donijela 
 

UREDBU 
O IZMJENI UREDBE O NAČINU POVRATA KUPOPRODAJNE 

CIJENE BEZ KAMATA HRVATSKIM BRANITELJIMA I 
ČLANOVIMA OBITELJI SMRTNO STRADALOG, ZATOČENOG ILI 

NESTALOG I UMRLOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ 
DOMOVINSKOG RATA 

 
Članak 1.  

 
 U Uredbi o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i 
članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 55/14), članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:  
 
„Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sukladno ovoj Uredbi vršit će povrat 
sredstava korisniku kojemu je utvrđeno pravo na povrat sredstava jednokratnom isplatom ili 
obročno u iznosu od najmanje 10.000,00 kuna mjesečno do ukupno utvrđenog iznosa, ovisno 
o raspoloživim sredstvima državnog proračuna.“. 
 
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
 
„Korisnik koji je izvršio djelomičnu uplatu kupoprodajne cijene prodavatelju, ostvaruje pravo 
na povrat uplaćenog dijela kupoprodajne cijene sukladno stavku 2. ovoga članka, a neuplaćeni 
dio prodavatelj će mu otpisati.“. 
  

Članak 2. 
 

Korisnicima koji su do stupanja na snagu ove Uredbe ostvarili pravo na povrat kupoprodajne 
cijene bez kamata u obročnim iznosima, povrat preostalog iznosa na kojeg imaju pravo može 
se izvršiti i jednokratnom isplatom. 
 

Članak 3. 
 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb,  
                Predsjednik 

                                                                                                   Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 
 

U članku 10. b Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 
86/2008, 57/2011, 51A/2013, 148/2013 i 76/2014) propisano je da hrvatski branitelji i članovi 
obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prije stupanja na 
snagu Uredbe o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima 
posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili 
nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ovoga Zakona otkupili vlastitim 
sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu na područjima posebne 
državne skrbi, imaju pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata uz uvjet da nemaju u 
vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi 
način otuđili nakon 8. listopada 1991. i uz uvjet da prebivaju u kupljenom stanu ili obiteljskoj 
kući. (stavak 1.).  Povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se najkasnije do 1. 
lipnja 2017. (stavak 2.). Način povrata sredstava iz stavka 1. ovoga članka propisat će 
uredbom Vlada Republike Hrvatske. (stavak 3.). 
 

U članku 1. Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim 
braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog 
branitelja iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 55/14) propisano je da se tom 
Uredbom utvrđuje način povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskom branitelju i 
članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: korisnik) koji su otkupili vlastitim sredstvima ili 
kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi. 
 

U odredbi članka 2. Uredbe o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata 
hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 55/14) propisano je da 
pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata ima korisnik koji ima potpisan ugovor o 
kupoprodaji nekretnine – u naravi obiteljske kuće na području posebne državne skrbi s 
Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama ili s drugim nadležnim tijelom 
državne uprave do 1. kolovoza 2005. godine. (stavak 1.) Državni ured za obnovu i stambeno 
zbrinjavanje sukladno ovoj Uredbi vrši povrat sredstava obročno u iznosu od 10.000,00 kuna 
mjesečno korisniku kojemu je utvrđeno pravo na povrat sredstava do ukupno utvrđenog 
iznosa. (stavak 2.) 
 

Ovim prijedlogom Uredbe predlaže se izmjena članka 2. stavka 2. Uredbe o načinu 
povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno 
stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kako bi 
se povrat kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno 
stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koji 
udovoljavaju propisanim uvjetima za povrat navedenih sredstava, omogućio i jednokratnom 
isplatom, a ne samo obročnom otplatom, kako je to propisano sada. Pri tome bi način na koji 
bi se vršio povrat kupoprodajne cijene (obročno ili jednokratno) bio ovisan od raspoloživih 
sredstava u državnom proračunu na poziciji Državnog ureda za obnovu i stambeno 
zbrinjavanje na kojoj su ta sredstva planirana. 
 

Dakle, propisivanjem na navedeni način će se, u slučaju da Državni ured za obnovu i 
stambeno zbrinjavanje raspolaže sredstvima koja su potrebna da se izvrši povrat sredstava 
hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog 
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hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u cjelokupnom iznosu, omogućiti povrat tih 
sredstava u cjelokupnom iznosu odjednom, ili će se povrat vršiti uz obročnu otplatu.   
 

Ovo cijenimo korisnim i za Republiku Hrvatsku koja će se, u slučaju raspoloživosti 
potrebnih financijskih sredstava za povrat, ranije osloboditi obveze povrata sredstava kao i za 
hrvatske branitelje i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kojima je u interesu da što prije dobiju iznos 
sredstava koja su potrošili za kupnju obiteljske kuće u državnom vlasništvu na područjima 
posebne državne skrbi.   

 
Sukladno navedenom, na prijedlog APN-a predlažemo u članku 2. dodati stavak 3. u 

kojem bi bilo propisano da će se korisniku koji prodavatelju nije u cijelosti isplatio ugovorenu 
kupoprodajnu cijenu otpisati preostali neuplaćeni dio. 

 
Također, predlažemo da se povrat kupoprodajne cijene bez kamata jednokratnom 

isplatom omogući i korisnicima koji su ostvarili pravo na povrat prije stupanja na snagu ove 
Uredbe. 
 


