
 
 
 

OBRAZAC 
 IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Plana Proračuna 
za 2019. 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Grad Zlatar 

Svrha dokumenta 
Plan proračuna za 2019. je akt kojim se procjenjuju prihodi i 
primici te utvrđuju iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada 
Zlatara za 2019. godinu. 

Datum dokumenta 12. studenoga 2018.  

Verzija dokumenta I. 

Vrsta dokumenta Izvješće  

Naziv nacrta zakona, drugog propisa  
Ili akta 

Plan Proračuna za 2018.  

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

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
Odsjek za proračun i financije 
Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara 
Gradonačelnik Grada Zlatara 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti 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? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno 
za savjetovanje?  
 
Ako nije, zašto? 

Da Internetska stranica Grada Zlatara 

Da www.zlatar.hr 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo 
je u razdoblju od 12.11.2018. do 18.11.2018. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja 

Udruga „Glasnik“ Zlatar (Prilog 1) 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrta 

Iako se kritički osvrt sadržan u primjedbi prima na znanje, 
obzirom da dostavljeni komentari ne sadrže konkretne 
prijedloge za dodavanjem, povećanjem ili smanjenjem neke 
od proračunskih stavki Grad nije u mogućnosti komentare 
uvrstiti u Prijedlog proračuna za 2019. godinu.  

Troškovi provedenog savjetovanja 

 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove 
 



 

PRILOG 1: 

 

 

Važna napomena: 

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: grad@zlatar.hr do datuma 

navedenog u objavljenom savjetovanju. 

 

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno 

istaknete pri slanju obrasca. 

 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. 

 

 

 

OBRAZAC 

 

za internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana proračuna Grada 

Zlatara za 2019. godinu 

 

 

Nacrt 

 

NACRT PLANA PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2019. GODINU 

 

Grad Zlatar 

Naziv predstavnika zainteresirane javnosti 

koja daje svoje mišljenje, primjedbe i 

prijedloge na predloženi nacrt 

Udruga „GLASNIK“ Zlatar 

Interes, odnosno kategorija i brojnost 

korisnika koje predstavljate 

Članovi Udruge, simpatizeri i čitaoci Biltena 

NOVI GLASNIK 

Načelne primjedbe Razvoj gospodarstva,  zaštita okoliša 

Primjedbe na pojedine članke nacrta općeg 

akta s obrazloženjem 

 

(Ako je primjedaba više, prilažu se u 

obrascu) 

Prijedlozi i Primjedbe su u prilogu obrasca 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je 

sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za 

predstavljanje predstavnika zainteresirane 

javnosti 

Josip Pozaić, predsjednik Udruge 

„GLASNIK“ 

Datum dostavljanja 17. studenog 2018. godine 

mailto:grad@zlatar.hr


PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA NACRT PLANA PRORAČUNA GRADA ZLATARA 

ZA 2019. GODINU 

Prijedlog da se  u Nacrt Plana proračuna Grada Zlatara 2019. godine uvrsti:  

Razvoj gospodarstva 

Prilikom predstavljanja projekta „Kreativni gradovi Hrvatske GRADONAČELNICA Jasenka 

Auguštan Pentek  izjavila je da Grad Zlatar sa šest tisuća stanovnika želi obnoviti 

gospodarsku tradiciju i postati razvojna lokomotiva na području koje obuhvaća još 15.000 

stanovnika. 

Kada smo pogledali Nacrt Plana prihoda proračuna Grada  od 65,5 milijuna kuna za 2019. 

godinu, nigdje nismo našli  da se za razvoj gospodarstva u rashodu planiraju bilo kakva 

financijska sredstva. 

Naime nikakav razvoj se ne može dogoditi a da se iz Izvornog proračuna Grada  i drugih 

izvora ne osiguravaju sredstva. 

Živimo u okruženju kada se u drugim jedinicama lokalne samouprave grade  TEHNOLOŠKI 

PARKOVI. 

 

Tehnološki park 

Tehnološki park prema općoj definiciji je organizirana poslovna jedinica koja stimulira te upravlja 

protokom znanja i tehnologija, između malih i srednjih poduzeća, visokoškolskih ustanova te 

institucija koje se bave istraživanjem i razvojem te tržišta. Nude mogućnost svim zainteresiranim 

tvrtkama da se smjeste na jednom mjestu te da budu u stalnom kontaktu i vezi sa znanstveno - 

istraživačkim centrima s ciljem povećanja vlastite inovativnosti i spremnosti na odgovaranje 

zahtjevima tržišta uvjetovanim novim tehnološkim saznanjima. 

 

Tehnološki park Zagreb d. o. o. u prostorima preuređenih objekata Končara 



Na području naselja Zlatar nalaz se objekt sa prostorima u vlasništvu Trgonoma d. 

o. o. Novi Marof. Vlasnik tih objekata nema u planu te prostore i objekte koristiti u 

poslovne svrhe, nego su ih voljan prodati. 

Prilika je to da se ovi objekti i prostori otkupe i iskoriste u svrhu razvoja 

gospodarstva  kroz Tehnološki park. 

Grad Zlatar će u 2018. godini prihodovati od poreza i doprinosa 6 milijuna kuna više 

nego 2017. godine i normalno bi bilo da se ta sredstva iskoriste za razvoj 

gospodarstva, jer su i pristigla iz gospodarskog  okruženja.  

Na raspolaganju uz ta sredstva treba koristiti i EU fondove i kreditna sredstva. 

Kreditno se zaduživati za 10 milijuna kuna za rekonstrukciju javne rasvjete nije 

produktivno, a ljudi će nam se  dalje iseljavati iz Zlatara u EU ili putovati na posao u 

druge lokalne jedinice i županije. 

Primjedba na Nacrt Plana proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu  u vezi: 

Zaštite okoliša 

Tvrdimo, da se do sada, pa i u ovom Nacrtu Plana proračuna ne vodi dovoljna briga 

o zaštiti okoliša. Donose se odluke, koje se ne provode. Planiraju se sredstva iz 

godine u godinu a ne realizira se ništa. Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 

2017.- 2022. godine  nije donijet. Donijete su Odluke koje se tiču zaštite okoliša, 

međutim provedbu tih odluka nismo vidjeli. Kako planirati sredstva u proračunu ako 

nemamo izrađenu aplikaciju o lokacijama odbačenog otpada? 

Plan da će se 2019. godine utrošiti 30.000 kuna za rješavanje sanacije divljih 

odlagališta te zbrinjavanje otpada 8.000 kuna i zbrinjavanje azbesta 20.000 kuna ne 

govori da će to i ostvariti.  

Grad je posjedu Obavijesti od 13. 11. 2018. godine o nepropisno odbačenom 

otpadu na području Grada Zlatara odnosno naselja Zlatar, koje bi trebalo proslijediti 

vijećnicima prilikom rasprave o Proračunu za 2019. godinui tako doprijeti većoj brizi 

o zaštiti okoliša. 

 

U Zlataru, 17. 11. 2018. godine 

 

Udruga „GLASNIK“ Zlatar 

za zaštitu okoliša, prirode i  

unapređenje demokratskih 

 vrijednosti 

Predsjednik 

Josip Pozaić 


