
 

PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02 

i 14/14) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2018. godine 

donijela 

 

ODLUKU 

o dodjeli na privremeno korištenje jednog stambenog 

kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Udbina 

 

I. 

Odobrava se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvu za robne 

zalihe da dodjeli na privremeno korištenje bez naknade jedan stambeni kontejner iz 

strateških robnih zaliha Općini Udbina za privremeni smještaj jednog hrvatskog branitelja 

kojem prijeti urušavanje kuće. 

 

II. 

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

 

- korištenje kontejnera vršit će se bez naknade, na rok od jedne godine uz 

mogućnost produženja roka do rješavanja stambenog pitanja na drugi način 

- da za vrijeme korištenja Općina Udbina snosi troškove tekućeg i 

investicijskog održavanja kontejnera. 

 

III. 

Općina Udbina osigurat će priključak električne energije za stambeni kontejner i teren za 

postavljanje kontejnera. 

Troškovi prijevoza kontejnera u iznosu 6.375,00 kn podmirit će se na teret razdjela 049 

Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta glave 10 Ravnateljstvo za robne zalihe, 

izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici, aktivnosti A561000 Administracija i 

upravljanje Ravnateljstva za robne zalihe, računa 323 Rashodi za usluge. 

IV. 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta– Ravnateljstvo za robne zalihe će s 

Općinom Udbina sklopiti Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

V. 

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne 

zalihe za provedbu ove Odluke. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

        

KLASA:       PREDSJEDNIK    

URBROJ: 

Zagreb, _________ 2018.  mr.sc. Andrej Plenković 

 

  



OBRAZLOŽENJE 
 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta– Ravnateljstvo za robne zalihe 

zaprimilo je zamolbu Općine Udbina i zamolbu Ministarstva hrvatskih branitelja za 

privremeno korištenje jednog stambenog kontejnera za zbrinjavanje jednog hrvatskog 

branitelja koji živi u ruševnoj baraci koja se u jednom dijelu i urušila jer prokišnjava i bez 

struje i vode u mjestu Podlapače. 

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe 

raspolaže sa stambenim kontejnerima te može ustupiti na privremeno korištenje jedan 

stambeni kontejner, a da to ne bi utjecalo na spremnost interveniranja u izvanrednim 

okolnostima. Vrijednost kontejnera je cca 34.700,00 kn. 

 

Općina Udbina osigurat će priključak električne energije za kontejner i sanaciju 

terena, dok će troškove prijevoza u iznosu 6.375,00 kn snositi Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe. 

 

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 privremeno korištenje jednog stambenog 

kontejnera Općini Udbina na rok od jedne godine uz mogućnost produženja korištenja do 

rješavanja stambenog pitanja na drugi način. 

 


