
  

 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Strategije upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 
2027. godine 
   Stvaratelj dokumenta, tijelo koje    

  provodi savjetovanje 

Općina Vrpolje, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje  

 Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se  
 njime žele postići 

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) propisano je 
da lokalne jedinice, osim financijskim sredstvima (prihodi koji 
lokalnim jedinicama pripadaju i koje ostvaruju u skladu s 
propisima), upravljaju i raspolažu pokretninama i nekretninama 
(upravne zgrade, poslovni prostori, objekti komunalne 
infrastrukture, školski, zdravstveni, kulturni i sportski objekti, 
igrališta i druge nekretnine). Prema odredbama spomenutog 
Zakona, lokalna jedinica je dužna pokretninama i nekretninama 
upravljati, koristiti ih i raspolagati njima pažnjom dobrog gospodara 
Vrpolje. 
 

 
 Datum dokumenta  25.11.2021. godine  

 Verzija dokumenta   1. 

 
 Vrsta dokumenta  Izvješće  

 Naziv nacrta akta Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 
razdoblje od 2021. do 2027. godine 
 Jedinstvena oznaka iz Plana 

savjetovanja s javnošću Općine Vrpolje     
objavljenog na internetskim stranicama  
Općine  

Redni broj 7. Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu, 
KLASA: 008-01/21-01/02 URBROJ: 2178/11-02-21-2 od 18. 
listopada 2021. godine.  

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta  Općina Vrpolje, Jedinstveni upravni odjel 

Koji su predstavnici  javnosti bili 

uključeni u postupak izrade odnosno 

u rad stručne radne skupine za 

izradu nacrta? 

 
 Predstavnici tvrtke MOBES KVALITETA d.o.o. - za savjetovanje 

  Je li nacrt bio objavljen na  
  internetskim stranicama ili   
  na drugi odgovarajući način? 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj internetskoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

          DA Internetska stranica Općine Vrpolje 
  Nacrt je objavljen dana 20.10.2021. godine na 
službenoj stranici Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. 

Savjetovanje je trajalo od 20.10.2021. - 

22.11.2021. godine  

 

Koji su predstavnici javnosti  

dostavili svoje prijedloge, primjedbe 

ili mišljenja? 

Prijedlog  Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine upućen je na  e-
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 
20.10.2021. – 22.11.2021. godine te u navedenom razdoblju nije 
zaprimljen niti jedan prijedlog, primjedba ili mišljenje.  

Razlozi neprihvaćanja pojedinih   
primjedbi javnosti na  određene  
odredbe nacrta 

 
-  

 
Troškovi provedenog savjetovanja 

 Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove.  



  

Izvješće o provedenom savjetovanju s  javnošću objavljuje se na internetskim  stranicama Općine Vrpolje 

na www.vrpolje.hr  

Klasa: 940-01/21-01/03 
Ur.br: 2178/11-02-21-2 
Vrpolje, 25. studeni 2021.g.   
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