
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, 
broj 87/2002 i 14/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

2015. godine donijela 

ODLUKU 
o adaptaciji i dodjeli na korištenje tri stambena 

kontejnera iz strateških robnih zaliha Gradu 
Lepoglavi za smještaj obitelji iz Kameničkog Podgorja 

I. 

Odobrava se Ministarstvu gospodarstva - Ravnateljstvu za robne zalihe da izvrši 
adaptaciju i dodjeli bez naknade na korištenje tri stambena kontejnera iz 
strateških robnih zaliha Gradu Lepoglavi za smještaj obitelji iz Kameničkog 
Podgorja kojima je kuća uništena uslijed elementarne nepogode - aktiviranja 
klizišta u rujnu 2014. godine. 

II. 

Korištenje kontejnera iz točke I. ove Odluke odobrava se uz sljedeće uvjete: 

- korištenje kontejnera vršiti će se bez naknade, na rok od dvije 
godine uz mogućnost produženja roka do ostvarenja prava na 
odštetu ili mogućnosti rješavanja stambenog pitanja na drugi način 

- da za vrijeme korištenja Grad Lepoglava snosi troškove tekućeg i 
investicijskog održavanja kontejnera. 

III. 

Financijska protuvrijednost adaptacije tri stambena kontejnera iz točke I. ove 
Odluke iznosi 42.000,00 kn, a troškovi prijevoza kontejnera 16.000,00 kn. 
Troškovi adaptacije i prijevoza kontejnera knjižiti će se na teret Ministarstva 
gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe. 

IV. 

Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe će s Gradom 
Lepoglavom sklopiti Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

V. 

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



VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe zaprimilo je 
zahtjev Grada Lepoglave za dodjelu stambenih kontejnera. Svoj zahtjev 
obrazlažu činjenicom da su u rujnu 2014. godine područje Grada Lepoglave 
zadesile obilne kiše koje su uzrokovale aktivaciju klizišta te je župan Varaždinske 
županije proglasio elementarnu nepogodu od klizišta. 

Aktivacijom klizišta najviše je stradala jedna obiteljska kuća koja je 
uništena do te mjere da je sudski vještak naložio rušenje kuće zbog opasnosti za 
ljude. 

Odmah po zaprimanju zahtjeva u listopadu 2014. godine, Ministarstvo 
gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe nije bilo u mogućnosti udovoljiti 
zahtjevu budući da su svi kontejneri bili na poplavljenom području Vukovarsko-
srijemske županije, o čemu smo obavijestili Grad Lepoglavu. 

Ministarstvo financija je u međuvremenu prenijelo u vlasništvo Ministarstva 
gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe 10 kontejnera za potrebe 
zbrinjavanja stanovništva na poplavljenom području. Od navedenih kontejnera tri 
kontejnera su neraspoređena pa se ukazala mogućnost pružanja pomoći 
unesrećenoj obitelji. 
Navedene kontejnere potrebno je adaptirati tj. prilagoditi kao jedinstvenu cjelinu 
te dopremiti na mjesto postavljanja. Troškovi adaptacije i prijevoza ukupno će 
iznositi cea 58.000,00 kn i knjižiti će se na teret Ministarstva gospodarstva -
Ravnateljstva za robne zalihe. 

Na predloženu Odluku Ministarstvo gospodarstva zatražilo je mišljenje 
Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, 
Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva socijalne politike i mladih 
te nije bilo primjedbi. 

Budući da, sukladno članku 14. Zakona o strateškim robnim zalihama 
Vlada Republike Hrvatske odlučuje o korištenju robnih zaliha predlažemo Vladi 
Republike Hrvatske da donese Odluku o dodjeli na korištenje tri stambena 
kontejnera koji čine jednu cjelinu Gradu Lepoglavi na rok od dvije godine uz 
mogućnošću produženja korištenja do rješavanja stambenog pitanja na drugi 
način. 


