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Temeljem članka 48. Zakona 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 i 123/17, 

98/19, 144/20), članka 13. Uredbe o Središnjem registru državne imovine (»Narodne novine« 

br. 3/20), (dalje u tekstu Uredba) i članaka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine 

Marina 05/21), ovlaštena osoba obveznika dostave i unosa podataka, Ante Mamut, načelnik 

Općine Marina, za obveznika dostave i unosa podataka (dalje u tekstu Obveznik) Općinu 

Marina, OIB: 84238675791, Ante Rudana 47, Marina, tajnica@marina.hr, donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka 

u Središnji registar državne imovine 

 

Članak 1. 

Odgovornom osobom za elektronički unos i ažuriranje podataka (dalje u tekstu Osoba za unos 

podataka) u Središnji registar državne imovine (dalje u tekstu Središnji registar) gore 

navedenog Obveznika, imenuje se: Mladen Bašić, viši stručni suradnik u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Marina, OIB: 73155352536, referent@marina.hr, tel. 021/889-088. 

 

Članak 2. 

Osoba za unos podataka obavlja sljedeće dužnosti: 

- vodi evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona o 

Središnjem registru državne imovine (dalje u tekstu Zakon) (»Narodne novine« br. 

112/18) kojom Obveznik upravlja, raspolaže ili mu je dana na korištenje, neovisno o 

nositelju vlasničkih prava te imovine; 

- dostavlja i unosi podatke u Središnji registar o pojavnim oblicima državne imovine iz 

članka 2. stavka 2. Zakona kojom Obveznik upravlja ili raspolaže, uz naznaku isprave 

temeljem koje je upis ili promjena provedena te 

- dostavlja i unosi podatke Obveznika u Središnji registar vezane uz promjene u 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima svih pojavnih oblika državne imovine iz članka 

2. stavka 2. Zakona i podatke o ispravama na temelju kojih je promjena izvršena. 

Osoba za unos podataka u Središnji registar vodi brigu o sveobuhvatnoj autentičnoj i redovito 

ažuriranoj evidenciji državne imovine te pravovremenoj dostavi podataka u Središnji registar. 

Za točnost unosa podataka odgovorni su čelnici Obveznika sukladno Uredbi, članak 12., stavak 

2. 

Članak 3. 

Osoba za unos podataka u Središnji registar obavezna je svjesno i odgovorno obavljati 

zaduženja kako bi se ostvarili ciljevi vođenja Središnjeg registra navedeni u članku 5. stavku 1. 

Zakona: 

mailto:tajnica@marina.hr
mailto:referent@marina.hr
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- evidencija, uvid u opseg i strukturu pojavnih oblika državne imovine iz članka 2. stavka 

2. Zakona; 

- učinkovitije upravljanje i nadzor nad raspolaganjem i stanjem državne imovine iz članka 

2. stavka 2. Zakona te 

- kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom 

iz članka 2. stavka 2. Zakona te praćenje koristi i učinaka upravljanja pojavnim oblicima 

imovine iz članka 2. stavka 2. Zakona. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Marina. 

 

KLASA: 003-03/23-01/02 

URBROJ: 2181-31-03/05-23-1 

Marina, 30. siječnja 2023. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

Općinski načelnik: 

 

                                                                                                                                  Ante Mamut 
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Sukladno članku 1. točci 2. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih 

sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (Službeni glasnik Općine Marina br. 03/23) i 

članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/21) Općinski načelnik 

donosi  

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA 

ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za financiranje s 

programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini od interesa za Općinu Marina. 

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo se imenuje: 

 

1. Roko Matijaš, predsjednik, 

2. Ivana Rinčić, član, 

3. Divna Mamut, član. 

Članak 3. 

Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona 

o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 114/22). 

 

Članak 4. 

Naknada za rad članova Povjerenstva regulirat će se posebnom odlukom Općinskog načelnika.  

 

Članak 5. 

Administrativno tehničke poslove za rad Povjerenstva obavljati će Jedinstveni upravni odjel 

Općine Marina.  

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine 

Marina. 

 

 

KLASA: 382-01/23-01/01 

URBROJ: 2181-31-03/05-23-2 

Marina, 31. siječnja 2023. godine 

 

         

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

Općinski načelnik: 

 

                                                                                                                                  Ante Mamut 


