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Opća primjedba 
 

Mjerila za utvrđivanje Liste reda 

prvenstva navedena u Nacrtu Prijedloga 

Odluke o dodjeli gradskih stanova u 

najam daju prioritet određenim 

statusima poput statusa u Domovinskom 

ratu, dok istovremeno izostavljaju žene 

žrtve nasilja. Stoga se predlaže da se 

otkloni diskriminatorni tretman iz 

Nacrta Prijedloga Odluke o davanju 

gradskih stanova u najam i da se osim 

izričitog davanja prioriteta ženama 

žrtvama nasilja prilikom utvrđivanju 

 
 
 
 
 
 

DJELOMIČNO SE 
PRIHVAĆA  

 
Tekst Nacrta će biti na odgovarajući način 
usklađen s izrečenim prijedlogom, odnosno 
članak 19. Nacrta (Glava III. POSTUPAK 
DAVANJA STANA U NAJAM, A) Mjerila za 
utvrđivanje Liste reda prvenstva, 6. Socijalni 
i materijalni uvjeti) će biti dopunjen odredbom 
o dodjeli 10bodova podnositelju zahtjeva 
žrtvi obiteljskog nasilja.  
Prijedlog o dodatnom propisivanju uvjeta koji 
uzimaju u obzir složene i teške životne uvjete 
s kojima se suočavaju žene i djeca kako bi 
izašli iz nasilja se ne prihvaća budući da bi u 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o davanju gradskih stanova u 
najam 

 
Nositelj izrade akta: Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog 
Manastira 

 
Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, odnosno od dana 14. 
svibnja 2019. godine do uključivo dana 12. lipnja 2019. godine 

 
Cilj i glavne teme savjetovanja 

 
Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija 
od zainteresirane javnosti u svezi rješenja predloženih nacrtom 
prijedloga Odluke o davanju gradskih stanova u najam 
 



Liste reda prvenstva, propišu uvjeti koji 

uzimaju u obzir složene i teške životne 

uvjete s kojima se suočavaju žene i 

djeca (ako ih ima) kako bi izašli iz 

nasilja.  

 

Također se predlaže da se Nacrt 

Prijedloga Odluke uskladi sa čl. 9. 

Zakona o stambenom zbrinjavanju na 

potpomognutim područjima (NN 

106/2018) koji onemogućava stambeno 

zbrinjavanje počiniteljima nasilja, 

neovisno o eventualnom postojanju 

drugih statusa.  

 

tom slučaju ta kategorija podnositelja 
zahtjeva ostvarivala bodove po dva kriterija 
što dovodi u neravnopravan položaj ostale 
kategorije podnositelja zahtjeva. 
   
 
Tekst Nacrta će biti na odgovarajući način 
usklađen s izrečenim prijedlogom, odnosno 
članak 7. Nacrta će biti dopunjen, odnosno 
na odgovarajući način usklađen s odredbom 
članka 9. Zakona o stambenom zbrinjavanju 
na potpomognutim područjima („Narodne 
novine“, broj 106/18). 
 
 

 

 


