
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na 
Nacrt prijedloga Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke 

 
 Grad Rijeka proveo je savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o prodaji 
stanova u vlasništvu Grada Rijeke. 
 Savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 13. ožujka do 23. ožujka 2017. 
godine.  
 Za vrijeme trajanja savjetovanja pristiglo je 20 primjedbi/prijedloga. 
 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  
Nacrt prijedloga odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke  

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 10 dana odnosno od 13. – 23. ožujka 
2017. godine. 

Cilj i glavne teme 
savjetovanja 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u 
svezi predložene Odluke o prodaji stanova 

 
 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
primjedba 

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili 
primjedbe 

(prihvaćanje/ne 
prihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1. Podnositelj nije  
suglasan da  
podaci budu  
javno objavljeni  

 

Usmeno nadmetanje 

 

 

 

 

 

Pravo na popust od 5% 
na plaćanje u roku od 15 
dana 

 

Mogućnost da nositelj 
kredita bude treća osoba  

Primjedba se odnosi na licitaciju za koju smatra da može 
biti način postizanja najbolje cijene, ali se i pokazati 
lošom u praksi.  
 
 
U odnosu na smanjenje popusta i roka za jednokratno 
plaćanje cijene stana (5% u roku od 15 dana umjesto 
dosadašnjih 10% u roku od 60 dana) drži da isto dovodi 
do neravnopravnosti građana. 
Predlaže dodatni popust od 10 – 15% za osobe koje prvi 
put rješavaju svoje stambeno pitanje, dok glede 
mogućnosti plaćanja kreditom banke na način da treća 
osoba bude nositelj kredita, postavlja pitanje koji su 
elementi osiguranja od eventualnih malverzacija. 

Ne prihvaća se. Prema 
dosada važećima aktima 
stanovi su se prodavali 
putem zatvorenih 
ponuda, a ne temeljem 
usmenog nadmetanja. 
Praksa će pokazati 
opravdanost uvođenja 
usmenog nadmetanja. 

Prihvaća se djelomično, 
na način da popust 
ostaje 5%, ali se mijenja 
rok iz 15 u 30 dana. 

Ne prihvaća se. Pored 
činjenice da su već 
predviđeni popusti do 
maksimalno 25% s 
osnova statusa 
najmoprimca te dodatni 
popust od 5%, treba 
istaknuti činjenicu da 
ustvari svi  ZN po prvi 
put rješavaju svoje 
stambeno pitanje 
kupnjom stana.  

2. Etem Fazlo Način plaćanja 
kupoprodajne cijene 
stana 

Predlaže da se omogući obročno plaćanje kupoprodajne 
cijene stana na vrijeme od 240 mjeseci. 

Ne prihvaća se  iz 
razloga što je 
dosadašnja praksa iz 
važećeg akta o prodaji 
pokazala da se obročna 
otplata na 24 mjeseci 
rijetko prakticira (radi 
velikih mjesečnih 
obroka), a Grad Rijeka 
kao JLS ne može 



ponuditi dužu otplatu 
cijena stana.  

3. Josip Pobran Pravo na popust od 5% 
na plaćanje u roku od 15 
dana 

 

 

 

 

 

 

Način plaćanja 
kupoprodajne cijene 
stana 

 

 

 

 

 

Plaćanje putem kredita 
banke 

Predlaže da se kupcima koji kupuju prvu nekretninu ili su 
vlasnici neodgovarajuće ostvare pravo na popust od 
10% na plaćanje u roku od 90 dana, uz obvezu prijave 
prebivališta svih članova obitelji na kupljenom stanu. 

 

 

 

 

 

Predlaže mogućnost obročne otplate cijene stana na 
vrijeme od 15 godina uz nepromjenjivu godišnju kamatu 
od 5%, uz obvezu prijave prebivališta svih članova 
obitelji na kupljenom stanu i upis založnog prava za 
korist Grada na kupljenom stanu. 

 

 

 

 

U odnosu na čl. 11. stavak koji utvrđuje da se plaćanjem 
putem kredita banke smatra jednokratnim plaćanjem 
cijene stana, predlaže produljenje roka za ostvarivanje 
prava na popust od 5% na 60 dana.  

Ne prihvaća se. Pored 
činjenice da su već 
predviđeni popusti do 
maksimalno 25% s 
osnova statusa 
najmoprimca te dodatni 
popust od 5% na 
plaćanje u roku od 30 
dana, treba istaknuti 
činjenicu da ustvari svi 
ZN po prvi put rješavaju 
svoje stambeno pitanje 
kupnjom stana. 

Ne prihvaća se  iz 
razloga što je 
dosadašnja praksa iz 
važećeg akta o prodaji 
pokazala da se obročna 
otplata na 24 mjeseci 
rijetko prakticira (radi 
velikih mjesečnih 
obroka), a Grad Rijeka 
kao JLS ne može 
ponuditi dužu otplatu 
cijene stana. 

Prihvaća se djelomično, 
na način da popust 
ostaje 5%, ali se mijenja 
rok iz 15 u 30 dana. 

4. Zlatko Vukičević  Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Pita mogu li se u projekt  uključiti i zaštićeni najmoprimci 
u stanovima privatnih vlasnika, podredno postoji li 
mogućnost da se njemu i obitelji dodijeli gradski stan. 

 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela.  

5. Gordana Bogdanović  Primjedba/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Predlaže da se u projekt uključe i građani koji imaju 
status zaštićenog najmoprimca u konfisciranim 
stanovima koji su u upravnim postupcima u 
međuvremenu vraćeni vlasnicima. 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela. 

6. Podnositelj nije  
suglasan da  
podaci budu  
javno objavljeni  
 

Pravo na popust 
temeljem statusa 
zaštićenog najmoprimca 

 

 

 

Način/uvjeti kupnje 
stana 

Mišljenja je da bi se kao kriteriji kupnje stanova svakako 
trebali uvrstiti: dužina statusa najmoprimca, godine 
radnog staža, status umirovljenika, status osobe u 
radnom odnosu. 

 

 

Smatra da treba definirati način otkupa (kupnje) 

Ne prihvaća se budući je 
već predviđen popust do 
maksimalno 25% s 
osnova statusa 
najmoprimca te dodatni 
popust od 5% na rok 
plaćanja od 30 dana.  

Odredbama Odluke u 
potpunosti je definiran 
način i uvjeti kupnje 
stanova. 

7. Nataša Lazić  Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Ističe da je kao ex nositelj stanarskog prava otkupila ½ 
idealnog dijela stana, budući je preostali dio u privatnom 
vlasništvu, pa se nada da bi ovim putem mogla kupiti 
preostalu ½ stana.  

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela.  



8. Ranka Stilinović  Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Javlja se da je kao zaštićeni najmoprimac propustila 
kupiti stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo iz osobnih obiteljskih 
razloga, te moli informacije može li to pravo sada 
ostvariti. 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela. 

9. Krsto Marinović  Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Ističe da radi neriješenog vlasništva na stanu isti nije 
imao mogućnosti otkupiti, da sebi bio najzadovoljniji da 
pravo na kupnju ostvari temeljem nove Odluke, odnosno 
konkretno pita da li će Grad Rijeka iznaći načina da 
regulira korištenje predmetnog stana sukladno važećim 
propisima. 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela. 

10. Podnositelj nije  
suglasan da  
podaci budu  
javno objavljeni  
 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Obrazlaže svoju obiteljsku i stambenu problematiku 
vezano za stan koji koristi kao tzv. „zaostali podstanar“ 
od 1977. godine i status najmoprimca koji plaća 
slobodno ugovorenu najamninu, pitajući se pritom da li je 
to najbolje rješenje s obzirom na dugogodišnje korištenje 
stana, ulaganje u isti, radni staž, sudjelovanje u 
Domovinskom ratu i dr. 

Ujedno predlaže da se u razmatranje uzme mogućnost 
otkupa (kupnje) stana po istim uvjetima iz 90.-ih godina. 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela. 

11. Sandra Šimac  Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Pita da li se u projekt mogu uključiti i građani koji imaju 
status zaštićenog najmoprimca u konfisciranim 
stanovima koji su u upravnim postupcima u 
međuvremenu vraćeni vlasnicima. 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela. 

12. Klare Rabađija  Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Nada se da će u projekt biti uvršteni i korisnici tzv. 
domarskih stanova u školama, koji nisu imali pravo na 
kupnju stana, te napominje da je korisnik stana u 
Branimira Markovića 7. 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela. 

13. Bruno Dunić Bačić  Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi ni na jedan 
članak ili dio Nacrta 
prijedloga odluke 

Ističe da ne svojom voljom nije mogao iskoristiti pravo na 
kupnju stana te predlaže da mu se dodijeli stan u 
vlasništvu GR i mogućnost kupnje istog po povoljnim 
uvjetima. 

Prijedlog/primjedba se 
ne odnosi na nacrt 
prijedloga odluke, već 
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela. 

14. Nenad Sertić Odricanje od prava na 
potraživanje za učinjena 
ulaganja u stanu 

Predlaže da se ulaganja u stanove bar u dijelu priznaju, 
ističući ujedno da su on i obitelj u stan koji koriste uložili 
isključivo vlastita sredstva. 

Ne prihvaća se budući 
da je popust od 
maksimalno 25%, 
između ostalog, 
predviđen i radi 
priznavanja ulaganja 
koja su najmoprimci 
uložili u stanove.  

15. Đuro Matuzović Pravo na popust 
temeljem statusa 
najmoprimca stana 

 

 

Predlaže da se pored predloženih uvjeta za ostvarivanje 
prava na kupnju i popust od cijene stana dodatno u obzir 
uzmu: godine prebivališta u Rijeci, uplaćena sredstva u 
stambeni fond, samohranost roditelja, status hrvatskog 
branitelja iz Domovinskog rata. 

 

Ne prihvaća se budući je 
već predviđen popust do 
maksimalno 25% s 
osnova statusa 
najmoprimca te dodatni 
popust od 5% na rok 
plaćanja od 30 dana.  



 

Način plaćanja cijene 
stana 

 

Podredno predlaže plaćanje kupoprodajne cijene stana 
na obročnu otplatu koju kasnije mogu nastaviti djeca 
vlasnika.  

 

Ne prihvaća se  iz 
razloga što je 
dosadašnja praksa iz 
važećeg akta o prodaji 
pokazala da se obročna 
otplata na 24 mjeseci 
rijetko prakticira (radi 
velikih mjesečnih 
obroka), a Grad Rijeka 
kao JLS ne može 
ponuditi dužu otplatu 
cijene stana. 

16. Zabrinuti građani Prijedlog/primjedba se 
djelomično odnosi na 
nacrt prijedloga odluke 
(kupoprodajna cijena 
stana) 

Predlažu da se stanovi prodaju po uvjetima iz Zakona o 
prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, da se 
priznaju ulaganja najmoprimaca u stanove, da se 
omogući kupnja stanova koji su ranije oduzeti vlasnicima 
temeljem važećih akata, a na kojima je Grad Rijeka 
upisan, neovisno o postojanju upravnog ili sudskog 
postupka koji se vodi radi utvrđivanja vlasništva. Nadalje 
predlažu da se sve građane stavi u isti položaj s onim 
građanima koji su to pravo iskoristili po Zakonu o prodaji 
po svim osnovama. 

Ne prihvaća se, radi se 
o Odluci Grada Rijeke, 
koja se ne može bazirati 
na spomenutom propisu 
u smislu formiranja 
kupoprodajne cijene 
stana, dok su vlastita 
ulaganja najmoprimaca 
već obuhvaćena 
predviđenim popustom 
do maksimalno 25%. U 
odnosu na stanove koji 
su  upisani za korist GR, 
a za koje se vode 
odgovarajući postupci 
radi utvrđenja vlasništva, 
potrebno je sačekati 
okončanje istih, 
neovisno o eventualnom 
upisu GR u zemljišnim 
knjigama koji je samo 
formalne naravi. Po 
nespornom utvrđenju 
Grada kao vlasnika 
spomenutih stanova, 
Grad istima može 
raspolagati sukladno 
važećem aktu o prodaji 
stanova. 

Preostali dio 
prijedloga/primjedbe ne 
odnosi se na nacrt 
prijedloga odluke već  
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela.   

17. Podnositelj nije  
suglasan da  
podaci budu  
javno objavljeni  
 

Usmeno nadmetanje 

 

 

 

 

 

 

Način plaćanja cijene 
stana 

Izražava protivljenje usmenom nadmetanju – licitaciji. 

 

 

 

 

 

 

Predlaže obročnu otplatu cijene stana na duži rok. 

Ne prihvaća se. Prema 
dosada važećima aktima 
stanovi su se prodavali 
putem zatvorenih 
ponuda, a ne temeljem 
usmenog nadmetanja. 
Praksa će pokazati 
opravdanost uvođenja 
usmenog nadmetanja. 

Ne prihvaća se  iz 
razloga što je 
dosadašnja praksa iz 
važećeg akta o prodaji 
pokazala da se obročna 
otplata na 24 mjeseci 
rijetko prakticira (radi 
velikih mjesečnih 
obroka), a Grad Rijeka 
kao JLS ne može 
ponuditi dužu otplatu na 
način kako to banka čini. 



18. Podnositelj nije  
suglasan da  
podaci budu  
javno objavljeni  
 

Usmeno nadmetanje 

 

 

 

 

 

 

Način plaćanja cijene 
stana 

Izražava protivljenje usmenom nadmetanju – licitaciji. 

 

 

 

 

 

 

Predlaže obročnu otplatu cijene stana na duži rok 

Ne prihvaća se. Prema 
dosada važećima aktima 
stanovi su se prodavali 
putem zatvorenih 
ponuda, a ne temeljem 
usmenog nadmetanja. 
Praksa će pokazati 
opravdanost uvođenja 
usmenog nadmetanja. 

 

Ne prihvaća se  iz 
razloga što je 
dosadašnja praksa iz 
važećeg akta o prodaji 
pokazala da se obročna 
otplata na 24 mjeseci 
rijetko prakticira (radi 
velikih mjesečnih 
obroka), a Grad Rijeka 
kao JLS ne može 
ponuditi dužu otplatu 
cijene stana.  

19. Podnositelj nije  
suglasan da  
podaci budu  
javno objavljeni  
 

Prijedlog/primjedba se 
djelomično odnosi na 
nacrt prijedloga Odluke 
u odnosu na 
kupoprodajnu cijenu 
stana i popuste. 

Predlaže da se u obzir kod ostvarivanja prava na popust 
u obzir uzme i zdravstveni status najmoprimaca. 

Ne prihvaća se budući je 
već predviđen popust do 
maksimalno 25% s 
osnova statusa 
najmoprimca te dodatni 
popust od 5% na rok 
plaćanja od 30 dana.  

Preostali dio 
prijedloga/primjedbe ne 
odnosi se na nacrt 
prijedloga odluke već  
na osobne prilike, te se 
stoga neće obraditi u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju, a stranka 
će dobiti odgovor od 
nadležnog Odjela.   

20. Jadranka Dervišević Kupoprodajna cijena 
stana  

Predlaže da se kupoprodajna cijena stana za ZN utvrdi 
prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji 
stanarsko pravo, a ukoliko se ne prihvati, tad da se 
prilikom procjene u obzir uzmu socijalne prilike ZN.  

Ne prihvaća se, radi se 
o Odluci Grada Rijeke, 
koja se ne može bazirati 
na spomenutom propisu.  
U odnosu na 
socijalne/imovinske 
prilike ističe da je već 
predviđen popust do 
maksimalno 25% s 
osnova statusa 
najmoprimca te dodatni 
popust od 5% na rok 
plaćanja od 30 dana.  

 
 

 

 

 


