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Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

ODLUKA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U 
VLASNIŠTVU GRADA VRBOVCA  

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Upravni odjel za financije i gospodarstvo  

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Odlukom se na jednom mjestu uređuju uvjeti, načini te 
postupak upravljanja i raspolaganja, kako nekretninama, tako i 
ostalom imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca (pokretninama 
i dionicama, odnosno poslovnim udjelima u trgovačkim 
društvima). Sukladno brojnim zakonskim i podzakonskim 
propisima koji su stupili na snagu od donošenja postojeće 
Odluke pa do danas, kao i preporukama Državnog ureda za 
reviziju, trebalo je na cjelovit i sistematičan način urediti 
načine upravljanja i raspolaganja svim pojavnim oblicima 
imovine u vlasništvu Grada Vrbovca, detaljno regulirati 
postupak provedbe javnog natječaja za prodaju nekretnina 
koji se na odgovarajući način primjenjuje i na raspolaganje 
drugom imovinom u vlasništvu Grada, razgraničiti nadležnosti, 
ovlaštenja i zadaće svih tijela koja sudjeluju u postupcima 
upravljanja i raspolaganja imovinom (od nadležnih upravnih 
odjela, povjerenstava, pa do Gradonačelnika, odnosno 
Gradskog vijeća), propisati mogućnosti koje stoje na 
raspolaganju nadležnom tijelu Grada u slučajevima kada se 
imovina ne može prodati po procijenjenoj tržišnoj cijeni, 
regulirati načine stjecanja nekretnina i pokretnina i dr. U svim 
onim slučajevima za koje posebnim zakonom za jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano 
drugačije, ovom se Odlukom na odgovarajući način 
implementiraju rješenja koja za upravljanje i raspolaganje 
imovinom u svom vlasništvu propisuje Republika Hrvatska. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2019/02/18/nacrt-odluke-o-upravljanju-i-
raspolaganju-imovinom-u-vlasnistvu-grada-vrbovca-pdf/ 

18. 02. 2019. g. – 19. 03. 2019. g.  

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan dionik nije dostavio  
prijedlog odnosno mišljenje.  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja Za provedbu javnog savjetovanja nije bilo financijskih troškova.  
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