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SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU UZ
odluku o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva

- izvješće o provedenom savjetovanju Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona,
drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09.) provedeno je savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću.
Osnovni podaci o provedenom savjetovanju:
Naziv dokumenta:
odluku o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje
organizacijama civilnog društva
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje:
Ured Grada Zaboka
Svrha dokumenta:
Grad Zabok obvezan je primijeniti Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(„Narodne novine“ br. 26/15.) i na dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama.
Navedeno znači da je Grad Zabok dužan prilikom dodjele svojih nekretnina na
korištenje udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva djelovati transparentno i
odgovorno, raspisivanjem javnog natječaja.
Navedena obveza proizlazi i iz
a) Zakona o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora („Narodne novine“ br. 125/11. i 64/15.)
- članak 6. - poslovni prostor grada daje se u zakup putem javnog natječaja, uz
plaćanje zakupnine te
b) Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
- članak 47. - tijela grada odgovorna su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz
svoje nadležnosti.
Dosadašnja praksa grada bila je dodjeljivanje prostora gradskim udrugama bez
naknade i plaćanja režijskih troškova, obzirom se iste u pravilu financiraju većinom samo iz
gradskog proračuna.
Međutim, gore navedena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, ukida

ovakvu praksu, odnosno obvezuje grad na provođenje javnog natječaja za dodjelu, uz
određivanje odgovarajuće naknade za korištenje. Ovo je osobito bitno, obzirom grad
raspolaže sa dosta poslovnih prostora i nekretnina (ukoliko se uspoređujemo sa ostalim
jedinicama lokalne samouprave u okolici) i više nema opravdanja da se za iste ne plaćaju
naknada i režije.
Naknada za korištenje ne bi se plaćala za privremeno ili povremeno korištenje prostora
te gradskih javnih površina, o čemu bi odlučivao gradonačelnik.
Iznimno, nekretnina bi se mogla dodijeliti izravno, bez provođenja javnog natječaja,
kad se dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom ili drugim aktom povjerene javne ovlasti ili ima
isključivu nadležnost u području djelovanja ili zemljopisnom području ili je jedina operativno
osposobljena za rad na području djelovanja ili zemljopisnom području (npr. Hrvatski crveni
križ, dobrovoljno vatrogasno društvo, sportska zajednica grada).
Po donošenju ove Odluke gradonačelnik će odrediti nekretnine koje će se dodijeliti
udrugama na korištenje te će se raspisati javni natječaj i s udrugama sklopiti ugovori o dodjeli
na korištenje.
Udruge će si morati prilikom donošenja planova za 2016. godinu i nadalje planirati
kao rashode naknadu za prostor i režijske troškove, ali i pronaći izvore prihoda za iste.
Ostavljena im je mogućnost da ulažu u dodijeljeni prostor, što im se može priznati za
smanjenje naknade za korištenje. Uvađanjem naknade za korištenje i plaćanjem režijskih
troškova trebali bi se postići i veća zainteresiranost za uredno korištenje prostora i
racionalno trošenje energenata.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u
rad stručne radne skupine za prijedloga?
Upravi odjeli Grada Zaboka.
Je li prijedlog bio objavljen na internetskim stranicama i na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena
ostavljeno za savjetovanje?
O predloženoj odluci održano je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na mrežnim
stranicama Grada Zaboka od 04. do 10. prosinca 2015.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?
Mreža udruga ZAGOR 3 primjedbe,
Udruga REGENERATOR 2 primjedbe.
Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja
Mreža udruga Zagor
1. Ne prihvaća se. Kod pravnih osoba ne uzima se u obzir broj njenih članova, već ona
sama. Obzirom da se radi o korištenju prostora, a ne o provođenju projekata i
programa prijedlog o broju i opisu korisnika, ne može se prihvatiti.
2. Ne prihvaća se, obzirom da se smatra propisivanje jednog kriterija dovoljnim.
3. Ne prihvaća se. Povjerenstvo provjerava istinitost podataka iz dostavljene
dokumentacije.
Udruga Regenerator
1. Ne prihvaća se, obzirom se isto podrazumijeva.
2. Ne prihvaća se iz istih razloga kao i isti ti prijedlozi Mreže udruge Zagor.

Troškovi provedenog savjetovanja: Nije bilo znatnih troškova vezanih uz savjetovanje
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