
Obrazac 2 – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

  

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA 

 

Nositelj izrade akta: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN, FINANCIJE I 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

Vrijeme trajanja savjetovanja: 5. LIPNJA – 6. SRPNJA 2019. GODINE 

 

 

Cilj i glavne teme savjetovanja: RAZMATRATI MIŠLJENJA JAVNOSTI O ODREDBAMA 

PREDMETNOG AKTA. 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na koji  

se odnosi 

primjedba/prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 
Prihvaćanje/neprihvaćanje 

primjedbe ili prijedloga 

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

primjedbe ili prijedloga 

1. Anonimno sukladno 

zahtjevu podnositelja 

obrasca sudjelovanja 

javnosti u postupku 

izrade akta 

 

 

 

 

 

Članak 11. stavak 

3. 

Kako smo mlada obitelj koja je svoju 

prvu nekretninu kupila u veljači 

2018.godine, jer nam se tada pružila 

prilika, nismo uspjeli upasti niti u 

program sufinanciranja stambenog 

kredita preko države, a po ovoj mjeri 

ne bi uspjeli niti od Grada Belog 

Manastira dobiti subvenciju. Platili 

smo i porez na prvu nekretninu. 

Nismo jedini, ima puno mladih 

obitelji koji su upravo prošle godine 

kupili svoju prvu nekretninu na 

području Općine Beli Manastir i nisu 

dobili nikakvu pomoć ili subvenciju. 

Primjedba se ne prihvaća Predlagatelj akta mišljenja je 

da je rok od 12 mjeseci 

predviđen za ostvarivanje 

prava na potporu primjeren 

u odnosu na planirana 

financijska sredstva za ovu 

mjeru u proračunu Grada 

Belog Manastira te planirani 

broj ugovora o dodjeli 

potpora. 



Moj prijedlog je da pravo na 

subvenciju imaju oni koji su svoju 

kuću ili stan kupili unazad 24 mjeseca 

od dana donošenja demografskih 

mjera. 

2. Anonimno sukladno 

zahtjevu podnositelja 

obrasca sudjelovanja 

javnosti u postupku 

izrade akta 

 

Članak 11. 

 

 

 

 

Ovaj članak ne tretira na jednak način 

sve potencijalne korisnike subvencije 

tj. demografske mjere se ograničavaju 

samo na kupnju nekretnina i na 

nikakav način se ne potiče gradnja 

novih objekata što će za posljedicu 

imati da će se još manje novih kuća 

graditi na području Grada (a ionako 

se već gradi jako malo novih kuća). 

Pravo na subvenciju može se ostvariti 

samo kupnjom nekretnine. Time se u 

neravnopravan položaj svrstavaju 

potencijalni korisnici koji imaju 

namjeru graditi obiteljske kuće te si 

na taj način imaju namjeru riješiti 

stambeno pitanje. Također, 

ograničavaju se mlade obitelji koje se 

žele preseliti u veću nekretninu a već 

posjeduju manju nekretninu koja je 

nedovoljna za potrebe njihove 

obitelji. 

Predlažem da poglavlje X. Programa 

bude uređeno slično kao Zakon o 

subvencioniranju stambenih kredita te 

da se subvencija ne daje samo za 

kupnju nekretnine već i za izgradnju 

obiteljskih kuća, kao i za kupnju 

većeg stana ili kuće, naravno uz 

izuzetak gradnje novih kuća po POS 

programima. 

PRIJEDLOG: 

X. SUBVENCIJA ZA KUPNJU ILI 

IZGRADNJU NEKRETNINE 

Primjedba se ne prihvaća Namjera predlagatelj akta je, 

uz primarni pozitivni 

demografski učinak, ovom 

mjerom posredno potaknuti i 

kupnju velikog broja 

trenutno neuseljenih stanova 

i kuća na području Grada 

Belog Manastira. Sukladno 

navedenom ne prihvaća se 

prijedlog vezan za 

subvencioniranje izgradnje 

stambenog objekta. 

Dio prijedloga vezan za 

dodjelu subvencije „za 

kupnju većeg stana ili kuće“ 

također se ne uvažava. 

Predlagatelj akta mišljenja je 

da, u slučaju kupnje 

stambenog objekta veće 

površine u odnosu na onaj 

koji se već ima u vlasništvu, 

predviđeni rok od 12 

mjeseci (članak 11. st. 3.) 

daje dovoljno vremena 

potencijalnom podnositelju 

da manji stambeni objekt 

proda prije podnošenja 

zahtjeva za dodjelu 

subvencije za kupnju 

nekretnine. 



Dakle u članku 11. stavak 1. u kojem 

je definirano tko ima pravo na 

subvenciju navesti: „..u vlasništvu 

nema stan, odnosno kuću ili koji u 

vlasništvu ima samo jedan stan ili 

kuću koju prodaje radi kupnje većeg 

stana ili kuće, odnosno gradnje kuće 

zbog potreba vlastitog stanovanja.“ 

Sukladno navedenome, predlažem 

izmjenu i ostalih stavaka istog članka. 
 

NAPOMENA:  


