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Ploče, 17. studenog 2022. godine 
 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 
25/13., 85/15., 69/22.) Grad Ploče, dana  17. studenog 2022. godine objavljuje  

 
 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2023. godinu  

 
Savjetovanje traje do 2. prosinca 2022. godine 

 
  
 Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s 
prijedlogom Proračuna Grada Ploča za 2023. godinu, dobivanje mišljenja i prijedloga te 
prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. 
 

Proračun je temeljni financijski akt grada i sadrži sve planirane programe, aktivnosti i 
projekte koji se planiraju realizirati u trogodišnjem razdoblju. Sukladno odredbama članka 42. 
Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo mora donijeti proračun 
na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini 
skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u 
roku koji omogućuje primjenu od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. 
 

Svi iznosi naznačeni u Prijedlogu Proračuna Grada Ploča za 2023. godinu izraženi su u 
valuti euro. 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. prosinca 2022. godine 
dostave svoja mišljenja i prijedloge na nacrt prijedloga Proračuna Grada Ploča za 2023.godinu, s 
obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem 
pošte odnosno, osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 
20340 Ploče.  
 
 Mišljenja i prijedlozi na Prijedlog Proračuna Grada Ploča za 2023. godinu dostavljaju se 
na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim 
mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću. 



  
Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno 

navođenje dijela Proračuna na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. 
Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj 

savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih rješenja. 
  
Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni 

prijedlog Proračuna Grada Ploča za 2023. godinu dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i 
usvajanje. 
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