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Vrsta dokumenta 
Izvješće 
 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Nacrt Proračuna Općine Marina za 2023. 
godinu (s projekcijama za 2024. i 2025. 
godinu) 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Jedinstveni upravni odjel 

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? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko je vremena 
ostavljeno za savjetovanje! 
 
Ako nije, zašto? 
 

Da 
 

Internetska stranica 
Općine 

 

21.10.-20.11.2022. 
Internetska stranica 
Općine 
Savjetovanje je trajalo 
30 dana 

 / 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 
 
 

Tijekom savjetovanja dostavljene su dvije (2) 
primjedbe i to: 
 

1. NIVES ĐURAŠKOVIĆ, BORISLAV 
PAŽANIN I MIROSLAV PAŽANIN-  
a) osiguranje sredstava u proračunu za 

naknadu štete stvarnim vlasnicima 
za zemljište na kojem se nalazi 
društveni dom Vinišće i za slične 
situacije; 



b) U posebnom dijelu Proračuna, 
razdjelu 003-Jedinstveni upravni 
odjel- Glava 003, Programu 0100- 
Izgradnja komunalne infrastrukture- 
Kapitalni projekt k 1400013- Objekti 
društvene djelatnosti naznačiti na 
koje objekte se to odnosi 

 
2. PRIMJEDBA NAČELNIKA OPĆINE 

MARINA-  
           U Proračunu za 2023. godinu: 
 

a) Planirati uređenje zgrade Općine u 
iznosu od 26.550 EUR iz poreznih 
prihoda; 
b) Planirati izgradnju privremenog 
kolnog priključka za Radnu zonu Marina 
u iznosu od 26.550 EUR iz poreznih 
prihoda; 
c) Planirati uređenje dijela obale Sevid 
na moru u iznosu od 16.650 EUR iz 
komunalnog doprinosa; 
d) Povećati poziciju 1038,2 HGSS za 
700 EUR iz poreznih prihoda; 
e) Planirati izradu Idejnog projekta 
Lovačkog doma u iznosu od 700 EUR iz 
poreznih prihoda. 
 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na određene 
odredbe nacrta 
 

1. NIVES ĐURAŠKOVIĆ, BORISLAV 
PAŽANIN I MIROSLAV PAŽANIN –  
a) Ne prihvaća se trenutno zbog 

neriješenih imovinsko- pravnih odnosa; 
b) Prihvaća se u cijelosti te će u 

proračunu biti napravljene izmjene 
sukladno prijedlogu. 

2. NAČELNIK Općine Marina 
- Prihvaća se u cijelosti. 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju objaviti će se na internetskim stranicama Općine Marina 

na www.marina.hr 
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