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koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt

Prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru donio je Rješenje o imenovanju
Stručnog povjerenstva za izradu Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu
Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. – 2021. godine, KLASA: 08001/16-011, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 01. rujna 2016. godine u koje
Povjerenstvo se imenuje Marijan Stopfer, zamjenik gradonačelnika, za
predsjednika, Suzana Horvat Kolanović, pročelnica JUO, za članicu, Renata
Mršić, voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i komunalni
sustav, za članicu, Nevenka Lukin, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i
lokalnu samoupravu, za članicu, Martina Mrkić, voditeljica Odsjeka za
gospodarstvo i financije, za članicu, Davor Ivanović, voditelj Odsjeka za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, za člana i Branko Iveljić, viši
savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Odsjeku za upravljanje gradskom
imovinom i komunalni sustav, za člana.
Stručno povjerenstvo za izradu Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu
Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. – 2021. godine surađivalo je s
nadležnim tijelima, poduzećima i ustanovama u vlasništvu Grada Biograda na
Moru i dr. tijelima i pravnim osobama u pripremi prijedloga Strategije
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za
razdoblje od 2017. – 2021. godine (u daljnjem tekstu: Strategija). Strategija
određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom Grada
Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: Grada). Strategijom se želi osigurati
financijski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje
imovinom Grada, te se iskazuje snažna volja i opredjeljenje da se uredi
kompleksni postupak upravljanja i raspolaganja imovinom.
Ova Strategija oslanja se na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine („N.N.“,
br. 76/13.), Odluku o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu
Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10.,
8/10., 5/11., 8/11. – proč. tekst., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14.
3/15. i 7/15.), Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 1/12.,
13/13., 2/14., 7/14. i 6/15.) i Odluku o korištenju javnih površina za postavljanje
kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih,
turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru“, br. 11/14.).
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Tijelo nadležno za upravljanje i raspolaganje imovinom Grada je upravno tijelo Jedinstveni upravni odjel Grada unutar kojeg je formiran Odsjek za upravljanje
gradskom imovinom i komunalni sustav, sa 2 (dva) zaposlena službenika u čijem
se opisu poslova nalaze imovinsko-pravni poslovi i poslovi upravljanja
imovinom Grada. Nadležan Odsjek u upravljanju i raspolaganju imovinom
surađuje s nadležnim Odsjekom za gospodarstvo i financije.
Grad sa svojom imovinom, prije svega, postupa kao dobar gospodar, što
podrazumijeva izradu i kontinuirano ažuriranje sveobuhvatnog popisa cjelokupne
imovine, kao i utvrđenje stanja u kojem se ta imovina nalazi, te njezinu tržišnu
vrijednost.
U predstojećem petogodišnjem razdoblju koje obuhvaća Strategija, razrađen je,
kroz ciljeve i smjernice, kompleksni postupak upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada koji je potrebno kontinuirano usavršavati i
prilagođavati. Usavršavanje i prilagođavanje, prije svega, podrazumijeva
sustavno ulaganje u usavršavanje službenika kojima je u opisu poslova
upravljanje i raspolaganje imovinom, kao i nabava opreme (programa) za
vođenje ovog kompleksnog sustava.
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Troškovi provedenog
savjetovanja
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Slijedom iznijetoga, predlaže se Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru, da nakon
rasprave, donese Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada
Biograda na Moru za razdoblje od 2017. – 2021. godine.
listopad 2016. godine
Nacrt Prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine objavljen je na
internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Javno savjetovanje trajalo je petnaest dana te je bilo otvoreno od 05. listopada 2016. do
20. listopada 2016. godine.

Tijekom internetske javne rasprave pristiglo je jedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti putem emaila koji čini sastavnicu ovog Obrasca
(s.jelicic58@gmail.com) dana 20. listopada 2016. godine, gospođe Slavice Jeličić:
Članovi stručnog povjerenstva ne bi smjeli biti oni čiji članovi obitelji koriste imovinu
Grada, a pogotovu ne predsjednik povjerenstva.
Uz strategiju ne trebalo dati popis nekretnina, korisnike imenom i prezimenom, namjenu
korištenja sa cijenom i površinu korištenja.
Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

24. listopada 2016. godine
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PRISTIGLE POHVALE, PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI TE RAZLOZI NE/PRIHVAĆANJA
POJEDINIH PRIMJEDBI ZAINTERESIRANE JAVNOSTI NA ODREĐENE ODREDBE NACRTA
Gospođa Slavica Jeličić putem emaila (s.jelicic58@gmail.com) dana 20. listopada 2016. godine:
Primjedba:
U svom dopisu, Slavica Jelčić navodi primjedbu da „članovi Stručnog povjerenstva ne bi smjeli biti oni čiji
članovi obitelji koriste imovinu Grada, a pogotovu ne predsjednik Povjerenstva.“
Također ističe prijedlog da „uz Strategiju ne trebalo dati popis nekretnina, korisnike imenom i prezimenom,
namjenu korištenja sa cijenom i površinu korištenja?.“
Odgovor:
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru temeljem ovlasti propisanih člankom 48. stavak 1. točke 7. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“, br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), članka 35. stavak 1. točke 25. Statuta Grada
Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst i 4/15.) i
članaka 7. i 9. stavak 1. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“, br. 6/09.), donio je rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Strategije
upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. – 2021. godine, KLASA:
080-01/16-01/1, URBROJ. 2198/16-01-16-1 od 01. rujna 2016. godine, kojim rješenjem je osnovano navedeno
stručno povjerenstvo u čijem sastavu je ušlo 7 (sedam) osoba iz reda službenika Gradske uprave i dužnosnika
Grada koji mogu pridonijeti radu navedenog Stručnog povjerenstva.
Rješavanje ove primjedbe nije predmet navedene Strategije.
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. –
2021. godine određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom Grada Biograda na Moru, te se
donesenom Strategijom želi osigurati financijski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje
cjelokupnom imovinom Grada Biograda na Moru.
Navedeni prijedlog da „uz Strategiju ne trebalo dati popis nekretnina, korisnike imenom i prezimenom, namjenu
korištenja sa cijenom i površinu korištenja“ biti će obuhvaćen drugim aktima i dokumentima Grada Biograda na
Moru - Godišnjim planom upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru i Registrom imovine
u vlasništvu Grada Biograda na Moru, čija izrada, evidentiranje i održavanje je kontinuirani i dugotrajni zadatak
Gradske uprave.
Rješavanje ovoga prijedloga nije predmet navedene Strategije.
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Zastavica uputa za daljnji rad:
Stanje zastavice:

Upute za daljnji rad
Obilježen zastavicom

Obzirom na nemogućnost davanja primjedbe na obrascu koji je za to predviđen, molila bih da uzmete u
obzir primjedbu na ovaj način:
Članovi stručnog povjerenstva nebi smeli biti oni čiji članovi obitelji koriste imovinu Grada, a pogotovu ne
predsjednik povjerenstva
Uz strategiju ne trebalo dati popis nekretnina,korisnike imenom i prezimenom, namjenu korištenja sa
cijenom i površinu korištenja.

Lijep pozdrav.
Slavica Jeličić
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