
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv akta 
NACRT Prijedloga I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu i projekcije za 

2022. i 2023. godinu 

Nositelj izrade 

akta 
OPĆINA KRŠAN 

Vrijeme trajanja 

savjetovanja 
od  07. rujna do 15. rujna 2021. godine 

Cilj 

savjetovanja 
Prikupljanje mišljenja i primjedbi  zainteresirane javnosti na Nacrt Prijedloga I. izmjene i dopune 

Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu 

Način objave 

poziva za 

savjetovanje 

Službene Internetske stranice Općine Kršan 

 

Redni 

broj 

Naziv 

predstavnika 

zainteresirane 

javnosti koji su 

dali primjedbe 

Tekst primjedbe 
Razlozi prihvaćanja/neprihvaćanja 

primjedbe 

1. Vladimir Licul 

Predvidjeti u Proračunu za 2022/2023. godinu 

po 500.000,00 Kn za svaku godinu, za 

vodoopskrbu naselja Kušari, Kamenjari i 

Načinovići 

 

Ne prihvaća se 

Obrazloženje: 
 

Prijedlog  gosp. Vladimira Licul 

zaprimljen dana  13.09.2021. 

godine odbija se iz razloga jer se 

odnosi na proračunsko razdoblje 

za 2022/2023. godinu. Isti će biti 

predmet razmatranja kod izrade 

Nacrta  Prijedloga Proračuna 

Općine Kršan za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu 

   

 

 



Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je jedna primjedba/prijedlog  zainteresirane javnosti na Nacrt 

Prijedloga I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu 

 

 

                 Člankom 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) 

određeno je: ''(4) Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti 

na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću odnosno internetskoj stranici 

izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za 

neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta 

obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.''  

Slijedom navedenog, ovo se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću po Nacrtu prijedloga I. Izmjene i 

dopune Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, objavljuje na web 

stranici Općine Kršan, te će se uputiti vijećnicima Općinskog vijeća Općine Kršan, tijelu koje usvaja / donosi 

Odluku o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. 

godinu. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 

 

 

 

KLASA: 400-08/20-01/3 

URBROJ: 2144/04-01/1-21-35 

Kršan, 16. rujna 2021.godine.  

 

 

 

 

 

 

 

 


