
IZVJEŠĆE 
O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću 

Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi 
Vinodolski za 2017. godinu 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta/provedbu savjetovanja 
 

Grad Novi Vinodolski 
Upravni odjel za financije i javnu nabavu 

 
Razlozi za donošenje akta i ciljevi 

koji se njime žele postići 

Prihodi i rashodi proračuna II. Izmjenama i dopunama proračuna 
utvrđeni su na razini 40,73 mil.kn odnosno 14,5 % manje do 
posljednje usvojenog proračuna (I. rebalans iz lipnja ove godine). 
Smanjenje u odnosu na originalni proračun iznosi 880 tis.kn ili 2,1 
%. Razlozi ovakvih oscilacija su sljedeći: - I. izmjenama i 
dopunama predviđeni su prihodi od bespovratnih sredstava za 
energetsku obnovu dječjeg vrtića, za gradnju infrastrukture unutar 
poslovnih zona, a još originalnim proračunom planirana su i 
znatna sredstva za sanaciju Duplje; - Od navedenog, odobrena su 
sredstva za energetsku obnovu dječjeg vrtića, za koji međutim do 
kraja godine neće doći do značajnije realizacije radova (treba još 
provesti postupke javne nabave); - Projekt Poslovne zone Zapad je 
u početnoj fazi evaluacije, te se ne očekuje Odluka do kraja 
godine; - Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za završnu 
sanaciju Deponije Duplja je tehnički spremna (projekti, dozvole i 
sl.) međutim čeka se otplata povrata više uplaćenih sredstava 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi fond 
mogao uopće zaprimiti novu prijavu. Za otplatu su u ovom 
trenutku ostale dvije rate ili 288 tis.kn.  
Pred ovog značajnije smo korigirali prihode od poreza. Kod 
poreza na dohodak i poreza na nekretnine razlog je nova 
raspodjela (porezna reforma) gdje nije bilo moguće precizno 
planirati prihode, a kod poreza na kuće za odmor dio naplate za 
2016. g. se preselio u ovu godinu. Za 400 % ili 400 ti.kn korigiran 
je i prihod od koncesija na pomorskom dobru radi naplate 
zaostalog duga. Gledajući ukupne prihode 96 % ukupnih prihoda 
ili 39,1 mil.kn odnosi se na prihode Grada, a 4% ili 1,64 milkn na 
prihode korisnika proračuna.  
Na rashodovnoj strani značajnije izmjene i dopune su: - Radi 
isplata najvećeg dijela zaostalih vijećničkih naknada usklađena je 
stavka sa očekivanim izvršenjem do kraja godine; - U stručnim 
službama planirana je nabavka tri nova službena vozila i prodaja 
postojeća tri, a razlog je tehnička neispravnost i visoki troškovi 
održavanja postojećih vozila koja su sada ušla u desetu godinu 
eksploatacije (prosječno po 300 tis. km); - Četvrta faza uređenja 
Bribirske obale predviđena je sa simboličkim iznosom jer će 
nakon dodjele sredstava od strane Ministarstva turizma preostati 
premalo vremena u ovoj godini za ozbiljnije trošenje, slično je i sa 
sredstvima za energetsku obnovu vrtića; - Ostali projekti iz 
područja gospodarstva, gospodarenja prostorom i komunalni 
projekti detaljno su iskazani u posebnom dijelu proračuna. 

 
 
 
 
 



Objava dokumenata za 
savjetovanje 

Poveznica: https://www.novi-
vinodolski.hr/2017/10/14/savjetovanje-sa-zainteresiranom-

javnoscu-nacrt-prijedloga-ii-izmjena-i-dopuna-proracuna-grada-
novi-vinodolski-za-2017-godinu/ 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja 
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je 

u razdoblju od 14. listopada do 19. listopada 2017. godine. 

 
Pregled osnovnih pokazatelja 

uključenosti savjetovanja s 
javnošću 

U postupku provedenog savjetovanja nije bilo podnesenih 
očitovanja, mišljenja i prijedloga na Nacrt prijedloga II. Izmjena i 

dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu. 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s 

obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje 

- 

Ostali oblici savjetovanja s 
javnošću 

- 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova 

Tko je i kada izradio izvješće o 
provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 
 

KOORDINATOR ZA SAVJETOVANJE SA 
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 

GRAD NOVI VINODOLSKI 
Dino Stošić 

 
 
 

Datum: 
 

20. listopada 
2017. godine 

 
 
 
 

 
KLASA: 030-01/17-10/1 
URBROJ: 2107/02-05-17-2 
Novi Vinodolski, dana 20. listopada 2017. godine 
 
 
  


