REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN

Općinski načelnik
KLASA: 400-08/18-01/01
URBROJ: 2211/07-18-07
Mihovljan, 27.11.2018.
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13 i
85/15) i Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15 ) Općina Mihovljan podnosi
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. -2021.G.
Dana 12.11.2018. godine Općinski načelnik Općine Mihovljan uputio je na savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću prijedlog proračuna za 2019. godinu i projekciju proračuna za 2020.
- 2021.g.
Poziv je objavljen na web stranici Općine Mihovljan www. mihovljan.hr u razdoblju
od 12. do 27. studeni 2018. godine. Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljen niti
jedan prijedlog, primjedba, sugestija ili očitovanje zainteresirane javnosti na predloženi
Nacrt.
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2020. -2021.G.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom
javnošću o prijedlogu Proračuna za 2019. godinu i

Naslov dokumenta

projekcije proračuna za 2020. - 2021.g.
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi
javnu raspravu i savjetovanje
Svrha dokumenta
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Datum dokumenta

12. studeni 2018.

Verzija dokumenta

I

Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili
akta

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcije

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja
zakona, drugih propisa i akata
objavljenog na internetskim stranicama
Vlade

-

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

Općina Mihovljan

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne radne skupine za
izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na internetskim
stranicama ili na drugi odgovarajući
način?

proračuna za 2020. -2021.g.

-

Da

Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. godinu i
projekcije proračuna za 2020. -2021.g.bio je objavljen
na internetskim stranicama Općine Mihovljan
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj
internetskoj stranici i koliko je vremena
ostavljeno za javnu raspravu i
savjetovanje?

www.mihovljan.hr
Javna rasprava i savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću trajala je u periodu od 12.11. 2018. do

27.11.2018. godine.
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

1.) Na Nacrt prijedloga Proračuna za 2019. godinu i

projekcije proračuna za 2020. -2021.g. nije
zaprimljen niti jedan prijedlog, primjedba, sugestija
ili očitovanje zainteresirane javnosti.

Analiza dostavljenih prijedloga

-

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove.
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