
OBRAZAC
sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu prijedloga odluke 

ili drugog općeg akta 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o 
kojem se provodi savjetovanje

Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta 
za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno 
stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te 
hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog 
rata

Naziv gradskog upravnog tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Gradski ured za branitelje.

Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele 
postići donošenjem akta 

Ovom se odlukom uređuje postupak za ustupanje
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
radi  stambenog  zbrinjavanja  osoba  iz  članka  83.
stavka  4.  Zakona  o  hrvatskim  braniteljima  iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje
su imale prebivalište na području Grada Zagreba u
vrijeme stradavanja, odnosno imaju prebivalište na
području  grada  Zagreba  u  kontinuitetu  od  pet
godina  i  to  od  1991.,  ili  su  u  Gradu  Zagrebu
boravili kao prognanici neprekidno peti više godina
i  koje  su  pismenom izjavom pod  materijalnom i
kaznenom odgovornošću iskazale želju za trajnim
nastanjenjem u Gradu Zagrebu.

S  obzirom  stupanja  na  snagu  novog  Zakona  o
hrvatskim  braniteljima  iz  Domovinskog  rata  i
članova  njihovih  obitelji  potrebno  je  donijeti
Odluku o načinu ustupanja građevinskog zemljišta
za  stambeno zbrinjavanje  članova obitelji  smrtno
stradalog  i  nestalog  hrvatskog  branitelja  i
hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog
rata  kojim  će  se  urediti  postupak  za  ustupanje
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba
u svrhu stambenog zbrinjavanja osobama iz članka
83.  stavak 4.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

.

Razdoblje internetskog savjetovanja
(11. 09. 2018. – 11. 10. 2018.)



Ime i prezime osobe odnosno naziv predstavnika 
zainteresirane javnosti koja daje svoje primjedbe i 
prijedloge na predloženi nacrt

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika 
koje predstavljate

Načelne primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt 
akta s obrazloženjem

Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke nacrta 
prijedloga akta s obrazloženjem

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe i prijedloge ili osobe koja predstavlja 
zainteresiranu javnost, e-mail ili drugi podaci za 
kontakt

Datum dostavljanja

Važna napomena:
Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte:  normativa@zagreb.hr

 zaključno do 07.10. 2018.  
Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi  biti će javno dostupni na
internetskoj stranici  Grada Zagreba.  Ukoliko ne želite  da Vaši  osobni  podaci  (ime i
prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.
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