Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU
U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU
IMOVINOM U VLASNIŠTVU ISTARSKE ŽUPANIJE
Nositelj izrade izvješća: Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Pula, 21. travnja 2020.
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s
javnošću

Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Istarske županije

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

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

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske
županije 2018. – 2023. godine kao jedan od primarnih načina za
ostvarenje cilja – normativno uređenje upravljanja i raspolaganja
imovinom jest donošenje odluke o upravljanju i raspolaganju
imovinom, čime će se stvoriti pravni okvir za sustavno i učinkovito
upravljanje i raspolaganje imovinom te kvalitetnije i brže donošenje
odluka. S obzirom na navedeno izrađena je Odluka o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije kojom se
uređuju uvjeti, način i postupak upravljanja i raspolaganja imovinom
u njezinu vlasništvu, i to nekretninama (zgrade, zemljišta, vodne
građevine i dr. nekretnine) čiji je vlasnik ili posjednik te dionicama i
poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj. Odredbe
ove Odluke primjenjuju se i na raspolaganje i upravljanje
nekretninama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu pravnih osoba čiji
je osnivač ili većinski vlasnik Županija, ako posebnim zakonima ili
općim aktima osnivača za pojedine vrste pravnih osoba ili oblike
raspolaganja nije propisano drugačije. Također, stupanjem na snagu
ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnih
prostora („Službene novine Istarske županije“ broj 8/97, 5/98,7/02),
koja je do sada bila u primjeni.

Objava dokumenata za savjetovanje

www.istra-istria.hr

Razdoblje provedbe savjetovanja

od 18. ožujka 2020. do 18. travnja 2020.

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti
savjetovanja s javnošću

U razdoblju trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba /
prijedlog zainteresirane javnosti.

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

/

Ostali oblici savjetovanja s javnošću

/

Troškovi provedenog savjetovanja

.Nije bilo troškova savjetovanja

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi
Redni
broj

Sudionik
savjetovanja (ime i
prezime pojedinca,
naziv organizacije)

Članak ili drugi dio
nacrta na koji se
odnosi prijedlog ili
mišljenje

Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja

Status prijedloga ili mišljenja (prihvaćanje/neprihvaćanje s
obrazloženjem)

