
 

IZVJEŠĆE 

o savjetovanju s javnošću  

Nositelj izrade izvješća: Grad Ploče 

Ploče, 3.12.2022. 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje 

s javnošću 

 

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Ploča za 

2023. 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 Proračuna Grada Ploča za 

2023. godinu 

Objava dokumenta za savjetovanje 

 

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Ploča za 

2023. godinu 

Razdoblje provedbe savjetovanja 

 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom 

javnošću provedeno je u razdoblju od 17. 

studenog 2022. godine do 2. prosinca 2022. 

godine 

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 

savjetovanja s javnošću 

 

Tijekom razdoblja trajanja savjetovanja na 

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o 

komunalnom doprinosu pristigla su dva 

prijedloga 

 

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/wp-content/uploads/2022/11/2.-Plan-Prorac%CC%8Cuna-2023.pdf
https://ploce.hr/wp-content/uploads/2022/11/2.-Plan-Prorac%CC%8Cuna-2023.pdf


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. Mještani Komina - 

Molimo da se plan proračuna za 2023. godinu 

predvide sredstva za HSG Komin. HSG Komin je 

tradicija koja traje više od 90 godina, a da bi se i 

dalje očuvala potrebna su sredstva i podrška Grada. 

Ovim putem molimo da se predvide sredstva kojima 

će se financirati vođenje i održavanje glazbe. 

Predlažemo oko 70.000,00 kn, odnosno u skladu s 

mogućnostima. 

Prijedlog se PRIHVAĆA u 

cjelokupnom iznosu. 

2. Dječji vrtić Ploče - 

Molimo cijenjenog nositelja izrade akta da u prijedlog 

Proračuna Grada Ploča za 2023. godinu uvrsti iznos 

od 840.000,00 kn. Iznos je predviđen za povećanje 

materijalnih prava zaposlenika vrtića odnosno za 

usklađenje osnovice plaća radnika Dječjeg vrtića 

sukladno odredbi čl. 51. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju. 

Prijedlog se djelomično 

PRIHVAĆA u iznosu od 

600.000,00 kn.  

 

Pristiglih prijedloga – 2 (dva) 


