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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Zagreb, Trg sv. Marka 2 

 

 

 

PREDMET: Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli na privremeno korištenje 

jednog stambenog kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Velika 

- dostavlja se 

 

U privitku vam dostavljamo Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli na 

privremeno korištenje jednog stambenog kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Velika, 

s obrazloženjem i PFU obrascem, te mišljenjima Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva 

financija, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku na donošenje. 

 

POTPREDSJEDNICA VLADE I 

MINISTRICA 

 

dr.sc. Martina Dalić 

 

 

 

PRIVITAK: 

- Prijedlog Odluke Vlade Republike Hrvatske s obrazloženjem  

- obrazac PFU 

- preslika zamolbi Općina Velike 

- mišljenje Ureda za zakonodavstvo VRH 

- mišljenje Ministarstva financija 

- mišljenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova 

- mišljenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

- tablica mišljenja 

 

 

 

 

 



 

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 Velika 

 

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 Velika za privremeni smještaj jednog korisnika zajamčene minimalne naknade 

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 dvije godine uz 

mogućnost produženja roka do rješavanja stambenog pitanja na drugi način 

- da za vrijeme korištenja Općina Velika snosi troškove tekućeg i investicijskog 

održavanja kontejnera. 

 

III. 

 

Općina Velika osigurat će priključak električne energije i pripremu terena za postavljanje 

kontejnera. 

Troškove manipulacije i prijevoza kontejnera snosi Općina Velika. 

IV. 

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

Velika 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 Velika za privremeno korištenje jednog stambenog kontejnera 

za zbrinjavanje jednog korisnika zajamčene minimalne naknade.  

 

Radi se o muškoj osobi (42 godine), korisniku prava na zajamčenu minimalnu 

naknadu u iznosu od 800,00 kn koji nema drugih primanja, nije nikada bio u radnom odnosu, 

samcu bez djece i drugih obveznika uzdržavanja. Korisnik je do sada živio u jednoj prostoriji, 

bez sanitarija, u trošnoj staroj kući koju je naslijedio od roditelja na adresi Toranj 29, Općina 

Velika. Dana 24. prosinca 2017. godine došlo je do požara  u kojem je nastala veća 

materijalna šteta tako da kuća nije više za stanovanje. 

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 Velika osigurat će priključak električne energije za kontejner i sanaciju terena 

te snositi troškove manipulacije i prijevoza kontejnera iz skladišta Ravnateljstva do mjesta 

Toranj, Velika. 

 

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 

Velika na rok od dvije godine uz mogućnost produženja korištenja do rješavanja stambenog 

pitanja. 

 
 

 


