
 
                   I Z V J E Š Ć E 
        o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o 

PRIJEDLOGU PRORAČUNA GRADA KLANJCA ZA 
2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu 

 
 

        IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 
                                                     JAVNOŠĆU 
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Prijedlog PRORAČUNA GRADA KLANJCA za 
2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu 
Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od: 11.studenog do 
10.prosinca 2021.godine 
 
Cilj i glavna tema  
savjetovanja 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje primjedbi i prijedloga 
građana za povećanje/smanjenje rashoda Proračuna Grada Klanjca 
za 2022.god.i projekcija za 2023. i 2024.godinu. 

 
 
Rb. 

        Naziv dionika 
(pojedinac, 
organizacija, 
institucija) 

Članak na koji se 
odnosi primjedba/ 
prijedlog 

          Tekst 
primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje 
primjedbe/ prijedloga 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIKOLA FILKO  
ČLAN OGRANKA 
MATICE 
HRVATSKE U 
KLANJCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTAVŠINA 
KARIKATURISTE 
DINKA ŽIBRATA 
 
 
 
 
 
 

Predlaže se 
osnivanje zbirke 
OSTAVŠINA 
KARIKATURISTE 
DINKA ŽIBRATA 
U Proračunu za 2022. 
15.000 kn 
U Projekcijama za 
2023. i 2024. po 
5.000 kn 
 
 
 
 
 

Prijedlog se ne 
prihvaća 
-sredstva za ovu 
namjenu će se 
osigurati kroz program 
Kulturnog centra 
Klanjec koji ga planira 
prijaviti na natječaj za 
Javne potrebe u 
kulturi KZŽ za 2022. 
godinu.  
Slijedom toga 
predloženi program 
dio je Financijskog 
plana Kulturnog 
centra Klanjec za 
2022. 

 
2. 
 

 
 
 
 

Pozicija 727-Tekuće 
donacije u novcu-
Franjevački 
samostan Klanjec 

Predlaže se da se  
planirani iznos  
Proračunu za 2022. 
5.000 kn, poveća na 
25.000 kn, te planira 
u Projekcijama za 
2023. i 2024. po 
15.000 kn za pohranu 
i zaštitu knjižne građe 
i inkanabula 
Franjevačkog 
samostana 
 

Ne prihvaća se 
Grad Klanjec je u 
2021. godinu naručio 
sigurnosni 
vatrozaštitni arhivski 
ormar za potrebe 
smještaja arhiva i 
zbirke RARA 
samostanske knjižnice 
Digitalizacija 
samostanske knjižnice 
spada u stručno i 
tehnološki vrlo 
zahtjevan posao koji 



iziskuje i iznimno 
velika financijska 
sredstva koja je 
moguće osigurati 
isključivo na nekom 
od natječaja 

3.  Arheološka baština-
Cesargrad 

Predlaže se planirati 
u Proračunu za 2022. 
100.000 kn 
U Projekcijama za 
2023. i 2024. po 
100.000 kn 

Ne prihvaća se 
Predmetni projekt će 
se nakon izrade 
planske 
dokumentacije 
prijavljivati na EU 
fondove 

4.  Nema konkretnog 
prijedloga  

 Pod tom točkom je 
svašta navedeno iz 
raznih područja i 
nema konkretnog 
prijedloga, pa se ne 
može dati konkretan 
odgovor 

5.  Park znamenitih 
Klanjčana 

Postavljanje Spomen 
ploče – nema 
konkretnog 
financijskog 
prijedloga 

Nema konkretnog 
prijedloga, pa se ne 
može dati konkretan 
odgovor 

6.  KAPITALNI 
PROJEKT 
„REKONSTRUKCIJA 
POSTOJEĆE 
GRAĐEVINE – 
KULTURNI CENTAR 
U KLANJCU“ 

Traži se promjena 
projekta 

Ne prihvaća se 
Projekt je prijavljen za 
sufinanciranje iz Mjere 
7.4.1. Fonda za ruralni 
razvoj odlukom 
Gradskog vijeća 
Grada Klanjca 

7.  Pozicija 659. u 
Projekciji za 2024. 

Nema konkretnog 
financijskog 
prijedloga 

Nema konkretnog 
prijedloga, pa se ne 
može dati konkretan 
odgovor 

 
Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je jedna primjedba, odnosno prijedlog 
zainteresirane javnosti na Prijedlog Proračuna Grada Klanjca za 2022.godinu. 
 
         Jedinstveni upravni odjel 
               Grada Klanjca 


