
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 2. podstavka 2. i članka 14. stavka 1. podstavka 3. i stavka 
2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, br. 87/2002 i 14/2014), Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ godine donijela 

 
 
 

O D L U K U 
 

o isporuci robe iz strateških robnih zaliha Hrvatskom Crvenom križu, 
za potrebe humanitarnih paketa i prehranu stanovništva u javnim kuhinjama 

na području istočne Slavonije poplavljenom u svibnju 2014. godine 
 
 
 

I. 
 

  Odobrava se Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe da 
izvrši isporuku robe iz strateških robnih zaliha Hrvatskom Crvenom križu, za potrebe 
humanitarnih paketa i prehranu stanovništva u javnim kuhinjama na području istočne 
Slavonije poplavljenom u svibnju 2014. godine, za razdoblje do kraja rujna 2015. godine, i to: 
 

1.  13.500 lit ulja 
2.  6.394 kg riže 
3.  12.650 kg tjestenine 
4.  10.000 kg mlijeka u prahu 
5.  10.000 kg jaja u prahu 
6.  52.133 kg brašna, 

 
u financijskoj protuvrijednosti od 1.650.000,00 kuna.  

 
II. 

 
  Roba iz točke I. podtočaka 1. do 5. ove Odluke isporučit će se jednokratno, a 
roba iz podtočke 6. isporučivat će se mjesečno, prema zahtjevima Hrvatskog Crvenog križa. 
 

III. 
 

  Financijska protuvrijednost robe iz točke I. ove Odluke knjižit će se na teret 
Ministarstva gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe. 

 
IV. 

 
  Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe za 
provedbu ove Odluke.  
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V. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa:  
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 

Hrvatski Crveni križ uputio je zamolbu Vladi Republike Hrvatske za osiguranje prehrambenih 
roba iz strateških robnih zaliha za potrebe humanitarnih paketa i prehranu stanovništva u 
javnim kuhinjama na području istočne Slavonije poplavljenom u svibnju 2014. godine. 
 
U svojoj zamolbi ističu potrebu pružanja pomoći i prehrane stanovnika kontejnerskih naselja 
do rujna 2015. godine. Broj korisnika u siječnju 2015. godine iznosio je 4.400 osoba dok je na 
dan 20. travnja 2015. godine taj broj smanjen na 3.007 osoba.  
 
Osim stanovništvu smještenom u kontejnerskom naselju, pomoć u prehrambenim paketima 
pružala bi se i primateljima zajamčene minimalne naknade. 
 
Iz razloga što do sada prikupljena pomoć kao i roba isporučena iz strateških robnih zaliha nije 
bila dostatna za osiguranje prehrane i paketa do kraja rujna, do kada se predviđa završetak 
obnove kuća, ukazala se potreba osiguranja dodatnih količina i roba i to: 
 

- 13.500 lit ulja 
- 6.394 kg riže 
- 12.650 kg tjestenine 
- 10.000 kg mlijeka u prahu 
- 10.000 kg jaja u prahu 
- 52.133 kg brašna 

 
u financijskoj protuvrijednosti od 1.650.000,00 kuna.  
 
Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe raspolaže dijelom roba koje se 
traže, dio roba u postupku je nabave sukladno Godišnjem programu strateških robnih zaliha 
za 2015. godinu, a dio roba kao što je brašno, Ravnateljstvo za robne zalihe nabavljat će 
prema potrebama i zahtjevima Hrvatskog Crvenog križa. 
 
Na predloženu Odluku Ministarstvo gospodarstva zatražilo je mišljenje Ureda za 
zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Ministarstva socijalne 
politike i mladih te Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a na istu nije bilo primjedbi.  
 
Slijedom navedenog Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe predlaže Vladi 
Republike Hrvatske da donese predloženu Odluku o isporuci strateških robnih zaliha 
Hrvatskom Crvenom križu za potrebe humanitarnih paketa i prehranu stanovništva u javnim 
kuhinjama na području istočne Slavonije poplavljenom u svibnju 2014. godine. 
 


