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SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU UZ 

ODLUKU O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA  

PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2017. 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 III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje:  

Upravni odjel za financije Grada Zaboka 

 

Svrha dokumenta:  

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu donijeta je na 33. sjednici Gradskog 

vijeća Grada Zaboka održanoj dana 19. prosinca 2016. godine.  

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.), predviđeno je da se 

tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i 

dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.  

Obzirom na procjene ostvarenje prihoda i rashoda do kraja proračunske 2017. godine u 

odnosu na Plan kao i potrebu uvrštavanja rasporeda viška prihoda iz protekle godine bilo je 

potrebno izvršiti usklađenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, odnosno 

izvršiti izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu.  

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Odluke o  III. izmjenama i dopunama Proračuna 

Grada Zaboka za 2017. 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 III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. 

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. 


