


















































































































































































































Grad Ploče

Primljeno: 06.11.2021
Klasa: 400-06/21-01/008
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IZVJEŠĆE 
o savjetovanju s javnošću  

 
Nositelj izrade izvješća: Grad Ploče 
Ploče, 20. studenoga 2021. godine 

 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću 

 

Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada 

Ploča za 2022. godinu 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta/provedbu savjetovanja 

 

 

Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski 

razvoj 

 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 

njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

 

Osnovni cilj savjetovanja bio je 

upoznavanje zainteresirane javnosti te 

dobivanje povratnih informacija u svezi 

predloženog Plana proračuna Grada Ploča 

za 2022. godinu 

Objava dokumenta za savjetovanje 

 

 

Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada 

Ploča za 2022. godinu  

 

Razdoblje provedbe savjetovanja 

 

Internetsko savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću provedeno je u 
razdoblju od 6. studenoga do 20. 
studenoga 2021. godine 

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću 
 

Tijekom razdoblja trajanja savjetovanja na 

Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada 

Ploča za 2022. godinu pristigao je 1 (jedan) 

prijedlog 

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

Tablica u privitku (Prilog 1) 

 
Ostali oblici savjetovanja s javnošću 
 

/ 

 
Troškovi provedenog savjetovanja 
 

Provedba javnog savjetovanja nije 

iziskivala dodatne financijske troškove 

 
Koordinator savjetovanja 
 

Sanja Marić, dipl.iur. 

https://ploce.hr/nacrt-prijedloga-plana-proracuna-grada-ploca-za-2022-godinu/
https://ploce.hr/nacrt-prijedloga-plana-proracuna-grada-ploca-za-2022-godinu/


Prilog 1 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi (prijedloga i mišljenja) 

R.Br. 

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) 

1. Željko Škorić 

Aktivnost A110003 - 

Održavanje zelenih 

površina (parkovi) i to 

R302 i R303 

 

Aktivnost A110005 - 

Ostale komunalne 

djelatnosti i to R311 

Predlažem povećanje proračunske stavke u 

Programu - Javne površine - Aktivnost 

održavanja zelenih površina za iznos od 

108.000,00 kn jer je došlo do povećanja zelenih 

površina u osnovnom planu, a vezano za strojno 

košenje zelenih površina na području Grada i to 

površina koje se periodično uređuju. Tako bi 

sada vrijednost stavke - Održavanje zelenih 

površina iznosila 1.888.000,00 kn. Za tu 

vrijednost  predlažem smanjenje stavke - Ostale 

nepredviđene komunalne usluge - koja je bila 

planirana u iznosu od 1.000.000,00 kn na novi 

iznos u visini od 892.000,00 kn. 

Tako se ukupna vrijednost proračuna neće 

promijeniti niti po prihodovnoj niti po rashodovnoj 

strani. 

Prihvaća se prijedlog. 

Iznos na pozicijama R302 

- Održavanje zelenih 

površina i R303 - Utrošak 

vode povećat će se za 

108.000,00 kuna, odnosno 

sa 1.780.000,00 kn na 

1.888.000,00 kn.  

Iznos na poziciji R311 -

Ostale nepredviđene 

komunalne usluge smanjit 

će se za 108.000,00 kn 

odnosno sa 1.000.000,00 

kn na 892.000,00 kn. 

 


