
 
 

                                              
           
         REPUBLIKA HRVATSKA 

      BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    G R A D  B J E L O V A R  
                       GRADSKO VIJEĆE 
 

-nacrt- 
Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN  91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 
31. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, 
broj 2/13, 1/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na ________ sjednici održanoj 
dana …….  2020. godine donijelo je  
 

 ODLUKU 
o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području grada Bjelovara 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom usvaja se „Program mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području grada Bjelovara“. 

Članak 2. 

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 

području grada Bjelovara sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 
 
 
KLASA: 370-01/20-01/08 
URBROJ: 2103/01-02-20-1 
Bjelovar, .. ……2020.   
         PREDSJEDNIK 
                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA 
                 Ante Topalović, univ.bacc.oec. 

 
 

 



OBRAZLOŽENJE 
 
Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara je u suradnji s Tehnološkim parkom 
Bjelovar d. o. o. pokrenuo izradu Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 
pitanja mladih obitelji na području grada Bjelovara. 
 
Kako bi odgovorili na potrebe građana, kao i značajnije aktivirali područje grada, Grad 

Bjelovar odlučio se na donošenje demografskih mjera koje će osigurati bolju kvalitetu 

života i spriječiti iseljavanje stanovništva. 

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalne zajednice kroz rješavanje stambene 

problematike mladih i radno sposobnih osoba na području grada te sprječavanje 

raseljavanja i poticanje naseljavanja mladih obitelji u gradu. Program pruža pomoć 

korisnicima u smislu kupnje stambenih objekata i građevinskih zemljišta po povlaštenoj 

cijeni. 

Program sadrži dvije Mjere i to: 

- Mjera 1. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom građevinskih 

zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara radi izgradnje stambene jedinice  

 

- Mjera 2. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom neuseljivih i 

neuvjetnih stambenih jedinica u vlasništvu Grada Bjelovara namijenjenih 

rušenju/rekonstrukciji/adaptaciji radi izgradnje/rekonstrukcije/adaptacije 

stambene jedinice 

Korisnici mjera iz ovog Programa su mlade obitelji do 45. godina starosti. 

Grad Bjelovar, zainteresiranim obiteljima definiranim Mjerama, nudi mogućnost kupnje 

građevinskih zemljišta i neuseljivih i neuvjetnih stambenih jedinica u vlasništvu Grada 

Bjelovara  koje su namijenjene rušenju radi izgradnje vlastite stambene jedinice ili 

rekonstrukciji/adaptaciji. Grad Bjelovar prodavat će predmetne stambene jedinice i 

građevinska zemljišta po povlaštenoj cijeni u iznosu od 20% procijenjene tržišne 

vrijednosti nekretnine. 

Provedeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 5. lipnja 2020. do 
04. srpnja 2020. Nije bilo ni primjedbi ni prijedloga. 
 
Pripremili:                    PROČELNICA 
Pročelnica                                                             Sonja Novak, dr. vet. med.   
Sonja Novak, dr. vet. med.   
 
 
Savjetnik za poslove  
gospodarenja nekretninama                                         
Tigran Drljača, dipl. iur.  
 
Direktorica  
Tehnološkog parka Bjelovar d. o. o.                             
Ivana Jurković Piščević 
 










































