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Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 
2/13, 4/15 i 5/18), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donosi  
 

ODLUKU 
O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU  

PRORAČUNA OPĆINE FUNTANA-FONTANE ZA 2019. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU 

 

1. Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane izradio je prijedlog Proračuna 
Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu te ga dostavio 
Općinskom načelniku koji ga upućuje na javnu raspravu.  

2. Javna rasprava traje zaključno do srijede, 12. prosinca 2018. godine do 15:00 sati. 

3. Zainteresirani mogu svoje prijedloge i primjedbe dostaviti u roku utvrđenom u točki 
2. ove Odluke u obliku amandmana koji se podnosi  u pisanom obliku na Obrascu za 
podnošenje amandmana, dostupnom na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane 
(www.funtana.hr) i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-Fontane. 

4. Amandman se dostavlja osobno ili poštom na adresu: Općina Funtana-Fontane, 
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana ili putem e-maila: funtana@funtana.hr, a dostavljen je u 
roku ako je na prijemnom žigu vidljivo da je u pisarnici Općine Funtana-Fontane zaprimljen 
zaključno do datuma i vremena iz točke 2. ove Odluke (uključujući i navedeni datum). 

5. Amandman kojim se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad 
iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna Općine Funtana-Fontane može se prihvatiti pod 
uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu 
Proračuna.  

6. Prijedlog iz točke 5. ove Odluke ne smije biti na teret proračunske zalihe, na teret 
dodatnog zaduživanja ili već ranije preuzetih obveza.  

7. U razmatranje će se uzeti u obzir samo amandmani koji budu u skladu s uvjetima iz 
točaka 3.-6. ove Odluke.  

8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na službenim web 
stranicama (www.funtana.hr) i oglasnim pločama Općine Funtana-Fontane.  

 
OPĆINSKI NA ČELNIK  

Mladen Grgeta, v.r. 


