
  

 
 

OBRAZAC SADRŽAJA DOKUMENTA ZA SAVJETOVANJE 

 
 

Naslov dokumenta 

 

 Proračun Općine Punat za 2017. godinu 
 

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Općina Punat 

Svrha dokumenta Proračun jedinice lokalne samouprave jest akt kojim se procjenjuju prihodi i 
primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu 
godinu u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a 
donosi ga njezino predstavničko tijelo: Općinsko vijeće Općine Punat.do 
kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu. 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s 
prijedlogom dokumenta, te prikupljanje prijedloga I primjedbi 
zainteresirane javnosti koji će se razmotriti i eventualno prihvatiti 

 

 

 

 

Datum dokumenta 15. studenog 2016. godine 

– opis teme, prijedloga ili problema o kojemu se provodi savjetovanje 

   Savjetovanje se provodi o prijedlogu Proračuna Općine Punat za 2017. godinu 

 

– svrha savjetovanja i cilj koji bi se prijedlogom želio postići 
  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s prijedlogom dokumenta, 
  te  prikupljanje prijedloga I primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmotriti i eventualno  
  prihvatiti 

 
– metoda savjetovanja koja će se primijeniti  

Savjetovanje putem propisanog obrasca. 

– rok zaprimanja odgovora i način na koji će biti pružena povratna informacija 

Savjetovanje traje od 15. studenog 2016. godine do 15. prosinca 2016. godine.  

  Povratna informacija na upućeni prijedlog, mišljenje bit će pružena objavom primljenih prijedloga 
i odgovora na Internet stranici Općine Punat.  

– ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa osobe kojoj se sudionici savjetovanja mogu 
obratiti za dodatne upite 
Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat – Vesna Žic, dipl.oec., voditeljica Odsjeka za proračun, 
financije, društvene i imovinsko-pravne poslove, e-mail: vesna.zic@punat.hr  

– zahtjev onima koji sudjeluju u savjetovanju  

Molimo sve sudionike u savjetovanju da navedu svoje osobne podatke, u čije ime daju 
mišljenja, odnosno koga predstavljaju te da li su koga posebno dodatno konzultirali. 

– Dostupnost odgovora  
Odgovori će biti dostupni na službenoj internet stranici Općine Punat, osim kada je sastavljač      
odgovora tražio da ostanu povjerljivi. 

– poziv za dostavu povratnih informacija o samom procesu savjetovanja te prijedloga za 
poboljšanje savjetovanja u budućnosti 

    Pozivaju se svi korisnici savjetovanja da dostave povratne informacije o samom procesu      
savjetovanja te prijedloge za poboljšanje savjetovanja u budućnosti. 

 
 


