
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  
Nacrt Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu 

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 10 dana odnosno od dana 1.12.2015. 
godine pa do dana 10.12.2015. godine. 

Cilj i glavne teme 
savjetovanja 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje 

zainteresirane 

javnosti sa Nacrtom Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije 
za 2017. i 2018. godinu te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga 

 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 

neprihvaćanj

e primjedbe 

ili prijedloga 

 

 

Razlozi prihvaćanja/ 

neprihvaćanja primjedbe 

ili prijedloga 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

VARAŽDINSKI 

FOLKLORNI 

ANSAMBL 

 
Pozicija u 

nacrtu 

proračuna br. 
72 

SUFINANCI

RANJE 
USTANOVA

, UDRUGA I 

PROGRAMA 
U KULTURI 

A 720011 – 

Sufinanciranj

e programa 

udruga i 

KUD-ova u 
kulturi 

158 000,00 

 

 
 

 

 
Nedostatna financijska sredstva 

namijenjena financiranju udruga; 

iznos pozicije povećati na 200. 000,00 
za 2016. godinu,  220 000,00 za 2017. 

godinu i 240 000,00 za 2018 godinu. 
Prijedlog se ne 

prihvaća 

Sukladno proračunskim 
mogućnostima prijedlog će se 

razmatrati u toku godini 

2. NARODNA 

STRANKA - 

REFORMISTI 

 Nepoznati kriteriji po kojima se 

dodjeljuju novci za pojedini mjesni 

odbor 

Prijedlog se ne 

prihvaća 

U proračunu Grada Varaždina 

unutar Razdjela 13-Upravni odjel 

za poslove Gradskog 
vijeća,mjesnu samoupravu i opće 

poslove,Glava 13-2 Mjesna 

samouprava osiguravaju se 
prvenstveno sredstva za rad i 

nesmetano funkcioniranje mjesne 

samouprave i to: 
- sredstva za pokriće 

funkcioniranja hladnog pogona 

(režijski troškovi- struja 
grijanje,voda i dr.) Visina 

navedenih troškova utvrđuje se na 

temelju stvarne potrošnje u 
prethodnom razdoblju i  ovisi o 

veličini objekta i prostorija 

mjesnog odbora. 
- sredstva za  naknade  za rad 

predsjednika Vijeća mjesnog 

odbora i naknade za čišćenje 
prostorija mjesnog odbora. 

Navedeni troškovi raspoređuju se 

po mjesnim odborima u skladu sa 
odlukama kojima se uređuju 

mjesečne naknade predsjednicima 

vijeća mjesnih odbora kao i 

naknade za čišćenje prostorija 

mjesnih odbora. 
- sredstva za tekuće i investicijsko 

održavanje objekata i prostorija 

mjesnih odbora iskazanu su u 
proračunu  zbirno. Ova sredstva 

raspoređuju se tijekom tekuće 

proračunske godine temeljem 
zahtjeva pojedinog mjesnog 

odbora te utvrđenog prioriteta na 

osnovu stanja objekata. 



Preostali dio raspoloživih 

sredstava raspoređuje se po 

kriteriju broja stanovnika 

pojedinog mjesnog odbora i 

predviđen  je za programe i 

aktivnosti Vijeća mjesnih odbora. 
Po donošenju Proračuna Grada 

Varaždina za 2016. godinu Vijeća 

mjesnih odbora određuju 
prioritete unutar svojih 

predloženih programa i aktivnosti 

koji će se financirati  iz odobrenih 
raspoloživih proračunskih 

sredstava za 2016. 

 
Prioritetne komunalne potrebe na 

području pojedinog mjesnog 

odbora određuje se unutar 
Razdjela 2- Upravni odjel za 

komunalni sustav i urbanizam. 

 
Sve ostale potrebe 

(kulturne,socijalne obrazovne i 

dr.) mjesna samouprava ostvaruje 
putem aktivnosti i  kroz programe 

proračuna Grada. 
 

3. MIROSLAV 

HRELJAC 

 primjedba na netransparentnost 

proračuna u dijelu koji se odnosi na 

financirenje udruga posebno u dijelu 
programske djelatnosti; 

primjedba se odnosi na obrazloženje 

prihoda od pomoći odnsono njihovog 
izvora 

Prijedlog se ne 

prihvaća 

Sukladno odredbama Zakona o 

udrugama (“Narodne novine” 

broj 74/14), Zakona o 
financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih 

organizacija 
(“Narodne novine” broj 121/14) i 

nove Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa 

za 
opće dobro koje provode udruge 

(“Narodne novine” broj 26/15) 
Gradsko vijeće Grada Varaždina 

na sjednici održanoj 3. 12. 2015. 

godine donijelo je 
Odluku o financiranju javnih 

potreba Grada Varaždina 

(“Službeni vjesnik Grada 
Varaždina”, broj 10/15) u kojoj je 

navedeno kako će nadležni 

upravni 
odjel Grada u roku od 30 dana od 

usvajanja proračuna za sljedeću 

kalendarsku godinu, izraditi i na 

mrežnim stranicama Grada 

objaviti godišnji plan 

raspisivanja javnih natječaja i 
drugih programa za financiranje 

svih oblika programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje 
provode udruge, 

kao i najavu javnih 

natječaja/poziva i drugih 
programa financiranja programa 

ili projekata udruga, koje planira 

provesti u tijeku jedne 
kalendarske godine. 

 

Godišnji plan natječaja sadržavat 
će podatke o davatelju 

financijskih sredstava, području, 

nazivu i planiranom vremenu 
objave natječaja/poziva, 

ukupnom iznosu raspoloživih 

sredstava, rasponu sredstava 
namijenjenom za financiranje 

pojedinog programa odnosno 

projekta, 
očekivanom broju programa i 

projekata koji će se ugovoriti za 

financiranje i eventualno druge 
podatke.  



 

Slijedom navedenog , financiranje 

svih programa i projekata provest 

će se putem natječaja/ poziva, 

čime će se osigurati 

transparentnost dodjele 
financijskih sredstava i omogućiti 

dobivanje što je moguće većeg 

broja kvalificiranih prijava, 
odnosno odabir najkvalitetnijih 

programa i projekata 

te će se šira javnost obavijestiti o 
prioritetnim područjima 

djelovanja. 

Što se tiče druge primjedbe, za 
sada ne postoji zakonska obveza 

prikazivanja izvora financiranja u 

Proračunu. Izvore fnanciranja za 
ovu vrstu prihoda posebno 

opisujemo u Obrazloženju 

Proračuna. 
 

 

 

 
 


