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Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv nacrta općeg akta
Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga

Prijedlog Proračuna Grada Ivanca za 2016.
godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Upravni odjel za proračun, financije i
gospodarstvo

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, www.ivanec.hr
Internetsko savjetovanje trajalo je od 30.
studenog do 14. prosinca 2015. godine

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti
dostavili svoja očekivanja?

Vatrogasna zajednica Grada Ivanca

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi
zainteresirane javnosti na određene odredbe
nacrta

U izradi Proračuna za 2016. godinu, kod
planiranja
rashoda
za
financiranje
vatrogastva, a kao i prethodnih godina, vodili
smo se Zakonom o vatrogastvu („Narodne
novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
174/04, 38/09 i 80/10), točnije člankom 43. i
člankom 45. spomenutog Zakona, koji govore
o financiranju vatrogastva. Baza za izračun,
odnosno prihodi koji su korišteni u računici
jesu ostvareni prihodi 2014. godine, obzirom
da Zakon nije jasno definirao koji se prihodi
uzimaju u obzir kod izračuna, a obzirom na

činjenicu da realizirane prihode 2015. godine
u trenutku planiranja nemamo, a prihodi
2016. godine jesu planski prihodi, koji i ne
moraju na kraju godine biti i stvarno
ostvareni. Stav za takav izračun vežemo sa
financiranjem Crvenog križa, gdje je Zakon
jasno definirao da kod izračuna sredstava za
financiranje djelatnosti Crvenog križa prihodi
koji se koriste kod izračuna jesu ostvareni
prihodi u prethodnoj godini, a u trenutku
izrade plana za 2016. godinu to jesu prihodi
ostvareni 2014. godine.
Planiranjem
i
osiguravanjem
novčanih
sredstva
za
funkcioniranje vatrogastva ispunjava se
zakonska obveza, a što Grad Ivanec uvijek i
poštuje. Vezano uz zahtjev za dodatnih
40.000,00 kuna u Proračunu za sufinanciranje
nabave navalnog vozila za DVD Radovan, a
nastavno na održani sastanak, ističemo da će
se po dostavljenoj informaciji o konačnoj
odluci za nabavku vozila i detaljnijim
informacijama, Grad Ivanec uključiti i
sukladno
proračunskim
mogućnostima
osigurati sredstva izmjenama i dopunama
Proračuna.
O zahtjevu za oslobođenje od plaćanja
komunalne
naknade
domaćinstava
operativnih vatrogasaca na području Grada
Ivanca, za što ste već ranije tražili očitovanje,
Grad Ivanec se referirao svojim dopisom
tijekom 2015. godine.
Troškovi provedenog savjetovanja

Savjetovanje nije iziskivalo dodatne troškove

