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SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU UZ
ODLUKU O PRORAČUNU GRADA ZABOKA ZA 2018. GODINU
TE PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
- 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:
Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje:
Upravni odjel za financije Grada Zaboka
Svrha dokumenta:
Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.), te Pravilniku o
proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ Br. 124/14., 115/15. i 87/16.) Upravni odjel
za financije u suradnji sa ostalim Upravnim tijelima Grada Zaboka izradio je prijedlog
Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu.
Člankom 39. navedenog Zakona propisano je kako proračun donosi predstavničko tijelo na
razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina) za iduću proračunsku godinu i
projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina) za sljedeće dvije
proračunske godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s
1. siječnja godine za koju se proračun donosi.
Uzimajući u obzir navedeno, donesene Upute za izradu Proračuna Grada Zaboka za razdoblje
od 2018.-2020. godine, opće stanje u gospodarstvu Republike Hrvatske, mogućnosti rasta i
ostvarenja prihoda s pojedinih naslova, te planirane aktivnosti i projekte izrađen je prijedlog
Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u
rad stručne radne skupine za izradu prijedloga?
- mjesni odbori,
- proračunski korisnici Grada Zaboka,

- Gradski vijećnici 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 nacrtu prijedloga Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu, te projekcije za 2019.
i 2020. godinu održano je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na mrežnim
stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr od 08. prosinca do 14. prosinca 2017. godine, a u
kojem razdoblju nije pristigla niti jedna primjedba ili prijedlog vezano uz izmjenu predmetne
Odluke.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?
Nije bilo niti jednog očitovanja od strane predstavnika zainteresirane javnosti.
Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja
Troškovi provedenog savjetovanja:
Nije bilo znatnih troškova vezanih uz savjetovanje.
PROČELNICA:
Marija Sinković, mag.oec.

