
GRAD DONJI MIHOLJAC 

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta  

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA 
MLADIH OSOBA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA U 2021. GODINI 

Predlagatelj: 

GRADONAČELNIK: Članak 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik Grada  
                                      Donjeg Miholjca“ br. 1/21. ) 
PRAVNA OSNOVA:  Članak 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik Grada  
                                      Donjeg Miholjca“ br. 1/21. ) 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

prijedloga nacrta Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 
osoba na području Grada Donjeg Miholjca u 2021. godini 

 
Člankom 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca propisano je da Gradskog vijeća Grada 

Donjeg Miholjca donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima.  

Ovim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na 
području Grada Donjeg Miholjca  namjerava se pomoći  stanovništvu u rješavanju stambene 
problematike koja je jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima. 

Imajući u vidu sve veće migracije s područja Grad Donji Miholjac, kao osnovni cilj i 
prioritet budućeg razvoja Grada nameće se zadržavanje postojećih i privlačenje novih 
stanovnika kroz sljedeće mjere: 

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na 
području Grada Donjeg Miholjca u iznosu od 40.000,00 kuna,  

Mjera 2. Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt)  u iznosu od 
40.000,00 kuna, 

Mjera 3. Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju 
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor 
u iznosu 100 % prihvatljivih  nastalih troškova rekonstrukcije, a maksimalno u visini 20,000,00 
kuna, 

Mjera 4. Financijska pomoć za priključak na vodovodnu , plinsku  i električnu mrežu  za 
plaćene račune za radove i materijal , a maksimalno u visini 2.500,00 kuna po priključku. 

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Donji Miholjac, pri donošenju Programa, provodi savjetovanje 
sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Programa i 
pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su 
zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Programa.  



Savjetovanje s zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od 29. lipnja  2021. 
godine do 10. srpnja 2021. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi 
i prijedloga na Nacrt prijedloga Programa. 

POZIVAJE SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA, 
ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM PROGRAMA 

 Osobnom dostavom u pisarnicu Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, 31540 Donji 
Miholjac 

 Poštom na adresu Grada Donjeg Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji   
 e-mailom  na  adresu : magali.kovacevic@donjimiholjac.hr 

 


