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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

PRORAČUN OPĆINE PIĆAN ZA 2022.g. I PROJEKCIJE ZA 2023.g. i 2024.g. 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta i provedbu 
savjetovanja 

Općina Pićan 

Svrha dokumenta 
Proračunom za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024.g. planiraju se 
prihodi i rashodi Općine Pićan.  

Tko je bio uključen u 
postupak izrade odnosno u 
rad stručne radne skupine 
za izradu nacrta? 

U postupak izrade dokumenta bili su uključeni službenici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Pićan i Općinski načelnik. 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama  
ili na drugi odgovarajući 
način? 

Da, na internetskim stranicama tijela nadležnog za izradu nacrta:  
https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-proracun-opcine-pican-za-2022-
godinu-te-projekcije-za-2023-i-2024-godinu/  

Vrijeme trajanja 
savjetovanja 

Savjetovanje je trajalo od 23. studenoga do 09. prosinca 2021.  

Obrazloženje za 
savjetovanja koja traju 
kraće od 30 dana 

Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao 
što prije početi primjenjivati. 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetskog savjetovanja pristigao je jedan ispunjeni obrazac sa 
prijedlozima, sadržan u privitku ovog Izvješća. 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatna financijska sredstva. 

Tko je i kada izradio 
izvješće o provedenom 
savjetovanju? 

Ime i prezime: Datum: 

Martina Bilić 20.12.2021. godine 
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PREGLED PRIMJEDBI/PRIJEDLOGA PRIHVAĆENIH/NEPRIHVAĆENIH/PRIMLJENIH NA ZNANJE 

Red. 

br. 

Sudionik 

savjetovanja 

Članak ili drugi dio 

nacrta na koji se 

odnosi 

prijedlog/primjedba 

Tekst zaprimljenog prijedloga/ 

primjedbe 

Status prijedloga/ 

primjedbe 

(prihvaćanje/neprihvaćanje 

s obrazloženjem) 

1.  
Boris 

Smoković 

Načelni prijedlozi i 

mišljenja na nacrt 

kompletnog akta ili 

dokumenta 

1. Saniranje lokalne ceste 

Doline – Milanovići 

2. Postavljanje montažne 

čekaone u Dolinama za djecu 

koja čekaju tamo autobus 

Odbija se. 

1. Sredstva za saniranje 

i/ili asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta 

osigurana su u Proračunu 

za 2022. g. a radovi će se 

odvijati sukladno 

utvrđenim planovima. 

2. Već je u tijeku 

postavljanje autobusne 

čekaonice na navedenoj 

lokaciji i u planu je 

realizacija do kraja 2021. 

godine.  

 


