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Lokve, siječanj 2017.

I.

ŠTO JE PRORAČUN I KAKO SE DONOSI ?

Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju
rashodi i izdaci Općine Lokve, a koje donosi Općinsko vijeće. Donosi se za
proračunsku godinu, a to je razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Proračun sadrži i
projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis
kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu (Narodne
novine 87/08, 13/12. i 15/15).
Proračun donosi predstavničko tijelo odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema
Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu. Ako se
Proračun ne donese u roku obavlja se privremeno financiranje u trajanju najduže od
tri mjeseca, raspušta se vijeće, te slijede prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.
II.

SADRŽAJ PRORAČUNA

•

OPĆI DIO–sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji
obuhvaćaju prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

•

POSEBNI DIO–sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po glavama, a
unutar svake glave nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju
financirati.

•

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA–sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine, tj.
Sadrži prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja, a koji su
povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Iz Proračuna se može saznati
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koji su i u kojim iznosima su planirani prihodi Općine
Koliki su ukupni rashodi Općine
Što sve financira Općina
Koliko se novaca troši na vijeće i funkcioniranje redovnog rada Općine
Koliko novaca odlazi na izgradnju infrastrukture, uređenje i opremanje
prostora
Koliko se novaca troši za financiranje programa u poljoprivredi
Koliko se novaca izdvaja za predškolski odgoj i obrazovanje, te socijalnu skrb
Koliko se novaca izdvaja za rad udruga
Koliko se troši na održavanje komunalne infrastrukture

Proračun Općine Lokve se objavljuje u Službenom glasniku Općine Lokve
http://lokve.hr/opcina/sluzbene-novine

Važno je znati!!
•

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen: ukupna
visina planiranih prihoda mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda

•

Proračun se može mijenjati tijekom proračunske godine Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Lokve, koje također donosi Općinsko vijeće, a u
koji se uključuje preneseni višak/manjak iz prethodne proračunske godine

•

Ukoliko se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i/ili izdaci, a smanje
prihodi i/ili primici zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena
gospodarskih kretanja, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje
pojedinih rashoda i/ili izdataka

III.

ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN

Općina Lokve u Proračunu za 2017. godinu planira slijedeće prihode i primitke:
TABLICA PRIHODA-Primjer

IV.

KAMO NOVAC ODLAZI?

U Proračunu Općine Lokve planirani su slijedeći rashodi izdaci:
TABLICA PRIMJER

Grafikon prikazuje postotak pojedinih vrsta rashoda u ukupnom Proračunu Općine.
Od ukupno planiranih rashoda 10,94 % odlazi na zaposlene, 22,08 % su materijalni
rashodi, 0,34% financijski rashodi, 1,66% odlazi na subvencije (Autotrans, Centar za
ruralni razvoj, Radio Gorki kotar). Na financiranje rada udruga odlazi 6,91% a 2,34%
su pomoći građanima, školska kuhinja, udžbenici i sl. dok 5% odlazi na pripremnu
projektne dokumentacije.
Najveći postotak od 47,38% se odnosi na kapitalne projekte među kojima su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gradnja/uređenje šetnice uz Jezero
izgradnja dječjih igrališta
sanacija kapelice na groblju u Lokvama
rekonstrukcija nerazvr. cesta Lazac i Rudnik
rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete
rekonstrukcija Društveno-kulturnog centra (Dom kulture)
uređenje Učiteljske zgrade
Nastavak uređenja sanjkališta na jezeru
Rekonstrukcija stepenica (Kalvarija i želj. stanica)

Izradila
Sanja Čop

Načelnik
Toni Štimac

