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PREDMET: kratko izvješće s e savjetovanja, obnova od potresa 

1) Nacrt prijedloga programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja 

Sisačko –moslavačke županije pogođenih potresom  

 

2) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada  oštećenih potresom na 

području grada Zagreba,  Krapinsko-Zagorske županije i Zagrebačke županije , Sisačko-

moslavačke i Karlovačke županije  s konačnim prijedlogom Zakona 

Oba  izvješća objavljena su tijekom listopada 2021.godine. 

1) Na Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko –

moslavačke županije pogođenih potresom ukupno objavljeno 37 komentara od kojih je 5 

prihvaćeno, ostalih 32 primljeno na znanje. 

PGP Sisak je sudjelovao sa svojih 6 komentara na Program društvene i gospodarske revitalizacije 

potpomognutih područja Sisačko –moslavačke županije pogođenih potresom.  

Svih 6 komentara primljeno na znanje. 

 

2) Na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o obnovi zgrada  oštećenih potresom na 

području grada Zagreba,  Krapinsko-Zagorske županije i Zagrebačke županije , Sisačko-

moslavačke i Karlovačke županije  s konačnim prijedlogom Zakona ukupno objavljeno 115 

komentara, od toga  prihvaćeno: 12, djelomično prihvaćeno: 6 , primljeno na znanje: 26 te ne 

prihvaćeno: 71 . 

 

Na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, PGP Sisak 

dao je ukupno 9 komentara od kojih je 1 prihvaćen, 1 djelomično prihvaćen, 1 primljen na znanje i 6 ne 

prihvaćenih. 

ZAKLJUČAK: 

Naprijed navedene brojke govore same za sebe o tome koliko se komentara, sugestija, prijedloga 

upućenih od struke, civilnog društva, pojedinaca, institucija itd. prihvaća od stane zakonodavca, a to 

je uzrok neadekvatnih zakona, programa i ostalih akata.   
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Projekt građanskih prava Sisak smatra kako je Program društvene i gospodarske revitalizacije 

potpomognutih područja Sisačko –moslavačke županije pogođenih potresom isključivo analitičke, a ne 

strateško-operativne  prirode što ga u tom smislu čini manjkavim kako u pogledu forme tako i sadržaja.   

Program ne daje odgovor na goruće pitanje kako povećati administrativne i upravljačke kapacitete 

lokalnih i regionalnih vlasti, javnog sektora u cjelini što je prepoznato kao jedna od ključnih razvojnih 

prepreka u okviru glavne prepreke, a to je manjak ljudskog kapitala. Kao posljedica toga nastupiti će 

pojačana depopulacija i odljev mlade radne snage sa područja pogođenim potresom. Potrebito je stvoriti 

preduvjete zadržavanja stanovništva, a prije svega ubrzati administrativne postupke obnove, kroz žurnu 

obnovu privatne imovine te infrastrukture. Siguran dom daje  mogućnost osobnog i poslovnog razvoja 

na tom pogođenom području. 

A upravo ovim Programom nije definiran postupak naseljavanja SMŽ. Potrebito je napraviti statistički 

prikaz konzumacije prava iz Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 

106/18, 98/19) i utvrditi koliko je zahtjeva podneseno i koliko je stambenih jedinica dodijeljeno kroz 

odredbe koje se tiču poticanja naseljavanja, te koliko je točno neriješenih zahtjeva. Nakon toga svakako 

bi široj javnosti bila jasnija slika kako imamo propise koji su neprovedivi te nam svako daljnje donošenje 

novih nije potrebno. 

SMŽ nema industriju, gospodarstvo je krahiralo, a poljoprivredi kao značajnoj grani SMŽ ne pridaje se 

značaj koji zaslužuje; te kroz povremene financijske potpore ista stagnira i gubi svoju autentičnost.  

 

Vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o obnovi zgrada  oštećenih potresom na 

području grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i 

Karlovačke županije možemo definirati sljedeće: 

- Nužno je osigurati besplatnu pravnu pomoć koja će biti alocirala pri Ministarstvu pravosuđa Odjel 

za besplatnu pravnu pomoć, kako bi se građanima osigurala savjetodavna podrška kako u 

pripremi zahtjeva te prikupljanju tehničke dokumentacije, tako i tijekom postupka obnove i svih 

vezanih postupaka;  

- Smatramo da imovinsko-pravni odnosi nisu regulirani ovim Prijedlogom, te nisu riješeni i nadalje 

se zahtijevaju dokazi te provođenje postupaka na sudu koji traju dugo, a isti odnosi ne smiju biti 

prepreka obnovi; 

- Predmetni Zakon i nadalje će sadržavati nedorečenosti i neće postići svoju svrhu – olakšati 

stradalnicima put do obnove svojih uništenih objekata u što žurnijem roku, a što bi trebalo 

uključivati i dvorišne gospodarske objekte, poput staja i slično. 

 

                                                                                                                                    PGP SISAK 
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