PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE ZA 2018. GODINU

Dragi stanovnici Općine Kravarsko,

s ciljem približavanja Proračuna Općine Kravarsko za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i
2020. godinu, kao temeljnog financijskog godišnjeg dokumenta Općine Kravarsko, predstavljamo
Vam „Proračunski vodič za građane” kako bi na jednostavan način mogli dobiti pregled planiranih
prihoda i programa koji će se financirati tijekom godine.
U nastavku ćemo prezentirati Proračun za 2018. godinu, te projekcije Proračuna za 2019. i 2020.
godinu s naglaskom na značajnije projekte, a upoznati ćemo Vas i s osnovnim pojmovima vezanim uz
proračun i proračunsko planiranje.

ŠTO JE PRORAČUN?
Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne
samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za
sljedeće dvije godine.
Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine
87/08 i 136/12; 15/15)

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?
Općina Kravarsko mora donijeti proračun prema Zakonu o proračunu (Narodne novine broj
87/08,136/12,15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije
Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom
planu.
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12,15/15)
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne samouprave (Općinsko vijeće) obvezno je, na prijedlog
izvršnog tijela (Načelnika), do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku
godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.
Izvršno tijelo (Načelnik) mora prijedlog proračuna predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) predati
najkasnije 15. studenog za iduću godinu.

Ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a
najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju,
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i
drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca predstavničko
tijelo u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika.

SADRŽAJ PRORAČUNA
Proračun se sastoji od:




OPĆEG DIJELA (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja)
POSEBNOG DIJELA (sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih
po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA (dokument jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna)

Koje će biti ključne aktivnosti u 2018. godini?
Najveći dio sredstava namijenili smo unapređenju komunalne i društvene infrastrukture, od
kojih su najznačajniji projekti: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste KR-02, Rekonstrukcija
sportskih terena u Kravarskom, , Izgradnja društvenog doma u Gladovcu Kravarskom ,
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine, proširenje javne rasvjete, poboljšanje
sustava zbrinjavanja otpada na području Općine , priprema projektnih dokumentacija za
nove projekte…
Značajna sredstva u Proračunu predviđena su za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih
škola i studenata, školske prehrane, škole u prirodi, predškolskog odgoja, sufinanciranje
programa i projekata udruga, jednokratnu pomoć za novorođenčad.
Isto tako velika sredstva se izdvajaju za održavanje komunalne infrastrukture , znači
održavanje cesta i javne rasvjete kao i plaćanje režijskih troškova za javnu rasvjetu i
održavanje objekata.

Prihodi i primici
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim
propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
UKUPNO

2.682.000,00 kn
14.737.500,00 kn
100.000,00 kn
559.500,00 kn
5.000,00 kn
140.000,00 kn
18.224.000,00

Rashodi i izdaci
RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Donacije i ostali rashodi
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA
Izdaci za otplate zajmova
UKUPNO

3.951.000,00 kn
506.000,00 kn
2.362.500,00 kn
41.500,00 kn
100.000,00 kn
10.000,00 kn
666.000,00 kn
265.000,00 kn
14.106.000,00 kn
2.640.000,00 kn
1.471.000,00 kn
9.995.000,00 kn
167.000,00 kn
167.000,00 kn
18.224.000,00 kn

Proračun Općine Kravarsko za 2018. godinu možete pronaći na Internet stranici
www.kravarsko.hr

Da li se proračun može mijenjati?
- Proračun nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine „rebalans“. Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja.
Izmjene i dopune proračuna („rebalans”) predlaže izvršno tijelo (Načelnik) , a donosi ga
predstavničko tijelo (Općinsko vijeće) u slučaju da se zbog nastanka novih obveza ili promjena
gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i /ili primici.
Promatrajući tablicu prihodi i primici vidljivo je kako je najveći dio prihoda planiran iz Pomoći od
subjekata unutar općeg proračuna, što znači da se Općina planira javiti na čim više natječaja za
sredstva iz EU fondova, kao i državnih i županijskih natječaja kako bi uspjela ostvariti planirane
prihode odnosno realizirati zadane ciljeve.
Ovisno o rezultatima natječaja ići će se sa prijedlogom izmjena i dopuna proračuna.

CILJEVI

Osnovni cilj proračunskoga planiranja u 2018. godini je osiguranje stabilnosti Proračuna općine i
uredno izvršavanje svih preuzetih obveza, kao i napredak i poboljšanje životnog standarda na
području Općine Kravarsko.

Načelnik Općine Kravarsko
Vlado Kolarec

