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PREDMET:  Prijedlog Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i  

          2025. godinu  
-Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću 

 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA AKTA 

 

 
Nositelj izrade izvješća: Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Preloga 

Prelog, 29. studenog 2022. 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Prijedlog Plana proračuna za 2023. godinu s 
projekcijom za 2024. i 2025. godinu 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta akta/dokumenta i provedbu 
savjetovanja  

Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada 
Preloga 

Objava dokumenata za 
savjetovanje  

http://www.prelog.hr 

Cilj i glavne teme savjetovanja 

Temeljem članka 40. Zakona o proračunu („NN“ br. 
144/21) te članka 48. Statuta Grada Preloga 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 
26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst 
i 6/21.) gradonačelnik Grada Preloga utvrđuje i 
predlaže, a temeljem članka 42. Zakona o 
proračunu („NN“ br. 144/21, u daljnjem tekstu: 
Zakon) i članka 36. Statuta Grada Preloga 
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 
26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst 
i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga donosi 
Proračun Grada Preloga. 

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je 
upoznavanje javnosti s predloženim Planom 
Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu s 
projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 



 

Proračun Grada Preloga je akt kojim se procjenjuju 
prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Grada 
za jednu godinu. Ujedno se utvrđuju i projekcije za 
naredne dvije godine, sve u skladu sa Zakonom. 
Prijedlog Plana proračuna Grada Preloga za 2023. 
godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, 
izrađeni su na temelju Zakona te uzimajući u obzir 
vlastite gospodarske i društvene specifičnosti.  

Razdoblje provedbe savjetovanja  
Savjetovanje se provodilo u vremenu od 11. 
studenog 2022. do 28. studenog 2022. godine 

Ostali oblici savjetovanja s 
javnošću  

- 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala 
financijske troškove 

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

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)  

- - - - - 

 

 

- - - - - 

 

 

 
 
Napomena: U otvorenom roku nisu zaprimljene primjedbe ili prijedlozi. 
 
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internet stranici Grada 
Preloga: www.prelog.hr 
 
 

 


