
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 
_________ 2016. godine donijela

ODLUKU
0 adaptaciji i dodjeli na korištenje tri stambena 

kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Podgora 
za smještaj obitelji

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 Općini Podgora za smještaj jedne obitelji beskućnika s 
malodobnim djetetom iz Podgore.

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

korištenje kontejnera vršiti će se bez naknade, na rok od pet godina 
uz mogućnost produženja roka do rješavanja stambenog pitanja na 
drugi način
da za vrijeme korištenja Općina Podgora snosi troškove tekućeg i 
investicijskog održavanja kontejnera.

III.
Financijska protuvrijednost adaptacije tri stambena kontejnera iz točke I. ove 
Odluke iznosi 50.000,00 kn. Troškovi adaptacije kontejnera knjižiti će se na teret 
Ministarstva gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe.

Općina Podgora osigurati će zemljište i potrebne priključke vode i električne 
energije za stambene kontejnere.

Crveni križ Makarska osigurati će prijevoz kontejnera do Podgore.

IV.
Ministarstvo gospodarstva - Ravnateljstvo za robne zalihe će s Općinom 
Podgora sklopiti Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

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

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, _
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Ministarstvo gospodarstva - Ravnateijstvo za robne zaiihe zaprimiio je 
zamoibu Općine Podgora i Hrvatskog Crvenog križa - Gradsko društvo 
Makarska za donaciju stambenog kontejnera za zbrinjavanje jedne obiteiji 
beskućnika koja s maiodobnim škoiskim djetetom živi u krajnje nehumanim 
uvjetima.

Odmah po zaprimanju zamoibe, Ministarstvo gospodarstva - 
Ravnateijstvo za robne zaiihe nije biio u mogućnosti udovoijiti zahtjevu budući da 
je dio kontejnera bio još uvijek na popiavijenom području Vukovarsko-srijemske 
županije, a dio u prihvatnom centru za migrante u Siavonskom Brodu o čemu 
smo obavijestiii Općinu Podgora.

Ministarstvo financija je u međuvremenu prenijeio u viasništvo Ministarstva 
gospodarstva - Ravnateijstva za robne zaiihe 10 kontejnera, a s danom 15. 
travnjem prestao je s radom i prihvatni centar za migrante u Siavonskom Brodu, 
pa se ukazaia mogućnost pružanja pomoći obiteiji iz Podgore.
Navedene kontejnere potrebno je adaptirati tj. priiagoditi kao jedinstvenu cjeiinu. 
Troškovi adaptacije ukupno će iznositi cca 50.000,00 kn i knjižiti će se na teret 
Ministarstva gospodarstva - Ravnateijstva za robne zaiihe.
Općina Podgora osigurati će zemijište za postavijanje kontejnera i potrebne 
prikijučke vode i eiektrične energije, dok će Gradsko društvo Crvenog križa 
Makarska izvršiti prijevoz kontejnera do Podgore.

Budući da, sukiadno čianku 14. Zakona o strateškim robnim zaiihama 
Viada Repubiike Hrvatske odiučuje o korištenju robnih zaiiha prediažemo Viadi 
Repubiike Hrvatske da donese Odiuku o dodjeii na korištenje tri stambena 
kontejnera koji čine jednu cjeiinu Općini Podgora na rok od pet godina uz 
mogućnošću produženja korištenja do rješavanja stambenog pitanja na drugi 
način.


