
O b r a z l o ž e n j e 

Nacrta Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje 
 
PRAVNA OSNOVA 

Zakonska osnova za donošenje ove Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje 
sadržana je u odredbi članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i 
članku 31. stavku 1. alineji 9. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18 
i 12/18-ispravak i „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 2/20).  
 
TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM  

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak za davanje nužnog smještaja na korištenje 
osobama koje ostvaruju pravo iz socijalne skrbi te prava i obveze u svezi s korištenjem nužnog 
smještaja.   
 
OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE  

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada 
Vrbovca.   
 
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE  

 
Člankom 35. stavkom 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da 

ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.   

Prijedlogom Odluke nastoji se zaštiti najugroženiju socijalnu kategoriju građana grada 
Vrbovca kako bi im se osigurali minimalni stambeni uvjeti te kako istima radi nepovoljnih 
socijalnih prilika ne bi prijetilo beskućništvo. Namjera je da se nužni smještaj dodijeli osobama 
(samcima i kućanstvima) koji nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih 
potreba odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade. 

Tako je Odlukom određeno da prava na podnošenje zahtjeva za davanje nužnog 
smještaja na korištenje imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada 
Vrbovca te koji ispunjavaju dodatne uvjete, a s kojima se, ukoliko zadovolje propisane uvijete, 
sklapa ugovor o korištenju nužnog smještaja u pravilu na razdoblje od dvije godine. 
Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) propisana 
je obveza jedinicama lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 
javno objave na internetskim stranicama, na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku 
nacrte općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za život lokalne zajednice odnosno 
kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Svrha savjetovanja je dobivanje 
povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih mjera. 


