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Poštovani mještani Općine Polača,

pred vama je prikaz Proračuna za građane za 2020. godinu,
kako biste na vrlo jednostavan i razumljiv način bili
informirani kako se troši zajednički novac, te kako bi vam
omogućili uvid u sve naše zajedničke projekte.
Proračun za građane je proračunski dokument, priča o
proračunu ispričana na vrlo jednostavan i svima razumljiv
način, on je sredstvo komunikacije sa građanima te test
transparentnosti Općinske uprave prema svojim mještanima.
Naime u Općinski proračun svakog mjeseca stiže novac
koji svi mi izdvajamo kroz poreze, komunalne naknade,
zakupnine i ostalo, kako bi naša općina mogla napredovati i
razvijati se.
Kao načelnik općine zajedno sa svojim suradnicima,
stavljam pred vas jasan prikaz proračunskog plana, u želji da
se zajedno uključimo u proces izrade proračunskog plana i
iduće godine.
S poštovanjem,
Općinski načelnik
Tomislav Prtenjača
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OPĆENITO O OPĆINI
Naziv općine je : Općina Polača
Sjedište Općine Polača je u naselju Polača, k.b. 231/A, 23423 Polača.
Općina Polača je pravna osoba.
Općina Polača je jedinica lokalne samouprave utvrđena Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Statut Općine Polača je temeljni i najveći akt Općine Polača. Svi ostali opći akti
i pojedinačne odluke tijela općine moraju biti u skladu s odredbama zakona i
Statuta.
Općina Polača obuhvaća područje naselja:
- Polača, Donja Jagodnja, Gornja Jagodnja, Kakma.
Općina Polača u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
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TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
OPĆINSKO VIJEĆE – predstavničko tijelo
- Oliver Kulaš – predsjednik Općinskog vijeća
- Davor Peraić – zamjenik predsjednika
- Ivan Kulaš - član
- Denis Kulaš – član
- Ivana Šiler– član
- Marija Ražnjević - član
- Viktor Prtenjača – član
- Matko Bobanović - član
- Ivica Kulaš – član
- Josip Kaštelanac – član
- Ivica Marković – član
- Ljubomir Marčić – član
OPĆINSKI NAČELNIK – izvršno tijelo
- Tomislav Prtenjača – Općinski načelnik
- Antonio Čakarun – Zamjenik općinskog načelnika
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Ante Samardžija, upr.iur. – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
- Mirela Pilipović,dipl.oec. - viši stručni suradnik za financije i
računovodstvo – neodređeno vrijeme
- Snježana Žepina –administrativni tajnik– neodređeno vrijeme
- Zvonimir Peraić – komunalni redar – određeno vrijeme
- Martina Peraić – referent za razrez i naplatu poreza i naknada u JUOneodređeno vrijeme
- Žaklina Brkljača – administrativni referent – neodređeno vrijeme
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OPĆENITO O PRORAČUNU
ŠTO JE PRORAČUN?
 Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini
jedinica lokalne samouprave.
 Proračun je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici
te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku
godinu sadrži i projekciju 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“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
KAKO SE PRORAČUN DONOSI
 Proračun je temeljni akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju
rashodi i izdaci Općine Polača, a koji donosi Općinsko vijeće Općine
Polača.
 Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće
godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje Općinski
načelnik i dostavlja Općinskom vijeću do 15. studenoga tekuće godine.
 Ako se proračun ne donese u roku obavlja se:
1. Privremeno financiranje (u trajanju najduže 3 mjeseca)
2. Raspuštanje Općinskog vijeća
3. Prijevremeni izbori za Općinsko vijeće
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
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
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.
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RAČUN PRIHODA I RASHODA
 Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema
ekonomskoj klasifikaciji:
1. Prihodi:
 a) prihodi od poreza
 b) pomoći
 c) prihodi od imovine
 d) prihodi od pristojbi i naknada
 e) ostali prihodi
 f) prihodi od prodaje nefinancijske imovine
2. Rashodi:
 a) rashodi za zaposlene
 b) materijalni rashodi
 c) financijski rashodi
 d) subvencije
 e) pomoći
 f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
 g) ostali rashodi
 h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja
te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova
VAŽNO JE ZNATI
 Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen.
 Ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini
planiranih rashoda.
 Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz
prethodne godine mora biti uključen u proračun.
 Proračun Općine Polača se objavljuje u „Službenom glasniku“ Općine
Polača.
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA
 Nenamjenski prihodi (porezi, ostali prihodi) služe za financiranje svih
vrsta izdataka, a u Općini Polača se uglavnom troše na: rashodi za
zaposlene, materijalne rashode općine, za održavanje i gradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
 Komunalni prihodi (komunalna naknada) služe za komunalne programe
(održavanje nerazvrstanih cesta i putova, javna rasvjeta, javne površine,
mjesno groblje)
 Komunalni doprinos – gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
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 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-isključivo za kapitalna
ulaganja-investicije
 Primici od financijske imovine i zaduživanja – za financiranje
investicijskih projekta
PRIHODI I IZDACI PRORAČUNA
Zadani rashodi (zakonske obveze JLS) - Predškolski odgoj, protupožarna zaštita,
izrada prostornih planova, održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture, plaće i
materijalni rashodi tijela JLS, otplate kredita…
Fakultativni rashodi – osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama,
redovan rad udruga u kulturi, manifestacije, sport, socijalni programi, poticanje
poljoprivrednika, zdravstvena zaštita…
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – prema predviđenim
investicijskim projektima
DA LI SE PRORAČUN MOŽE MIJENJATI?
Proračun nije “nepromjenjiv” akt već se sukladno Zakonu može mijenjati
tijekom proračunske godine –Izmjene i dopune ”rebalansom”.
Procedura Izmjena i dopuna Proračuna istovjetna je proceduri njegova
donošenja: “rebalans” predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.
Ako 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.
KAKO SE OPĆINA MOŽE ZADUŽITI?
 Općina se može dugoročno zaduživati:
▪ isključivo za kapitalne investicije,
▪ investicija mora biti planirana u Proračunu
▪ uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća
▪ uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske
 Općina se može kratkoročno zaduživati:
▪ bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa zakonskim
ovlastima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
▪ za pokriće nelikvidnosti
▪ rok povrata unutar jedne godine
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PRIKAZ PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI
 Planirani prihodi/primici za 2020. godinu iznose ukupno 13.395.000 kuna
 Planirani rashodi/izdaci za 2020. godinu iznose ukupno 12.354.000 kuna

PRIHODI PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
 Prihodi od poreza i fiskalnog izravnanja ...……………... 3.985.000 kn
 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ……………….1.280.000 kn
 Prihodi od financijske imovine ........................................ 330.000 kn
 Vlastiti prihodi (zakupnine)………………………………. 20.000 kn
 Ostali prihodi i pristojbe ………………………………….2.004.000 kn
 Prihodi od komunalnog doprinosa ……………………… 400.000 kn
 Prihodi od komunalne naknade ………………………….. 400.000 kn
 Prihodi od nove katastarske izmjere …………………… 1.000.000 kn
 Prihodi od legalizacije …………………………………… 20.000 kn
 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ………………. 150.000 kn
 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ………………. 300.000 kn
 Kapitalne pomoći iz općinskih i gradskih proračuna .......... 350.000 kn
 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ……………. 2.700.000 kn
 Kapitalne pomoći iz EU sredstava ……………………… 200.000 kn
 Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba……………… 50.000 kn
 Primici od financijske imovine i zaduživanja……………..
6.000 kn
 Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša ………….. 200.000 kn
UKUPNO:…………………………………………… 13.395.000 kn
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STRUKTURA PRIHODA

Prihodi od poreza

Pomoći iz inozemstva i od
subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi po
posebnim propisima i
naknada
Ostali prihodi

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine

PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE PLANIRAJU
FINANCIRATI IZ PRORAČUNA ZA 2020. GODINU










Financiranje rada Općinskog vijeća i načelnik …… 880.200 kn
Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela .1.374.000 kn
Tekuća pomoć DVD Polača……………………… 185.000 kn
Protupožarna zaštita (civilna zaštita)………………. 55.000 kn
Nova katastarska izmjera ………………………….. 100.000 kn
Održavanje javne rasvjete …………………………. 140.000 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa………. 250.000 kn
Održavanje javnih površina
…………………… 250.000 kn
Zaštita okoliša i deponij…………………………… 570.000 kn
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 Mjesna groblje i mrtvačnica …………………… 165.000 kn
 Asfaltiranje cesta .....................…………………… 760.000 kn
 Nogostupi ............................................................. 250.000 kn
 Izgradnja javne rasvjete…………………………… 450.000 kn
 Održavanje ostale komunalne infrastrukture .........
55.000 kn
 Projektna dokumentacija za ceste i staze…………
35.000 kn
 Ostala infrastruktura……………………………… 275.000 kn
 Ostalo održavanje………………………………….. 55.000 kn
 Poslovna zona……………………………………... 50.000 kn
 Poticanje razvoja turizma………………………….
3.800 kn
 Upravljanje imovinom……………………………. 870.000 kn
 Dječji vrtići ........................................................... 4.010.000 kn
 Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe…….
185.000 kn
 Razvoj sporta…………………………………… . 945.000 kn
 Javne potrebe u kulturi …………………………..
65.000 kn
 Vjerska zajednica …………………………………
10.000 kn
 Školstvo…………………………………………..
40.000 kn
 Stipendije …………………………………………
40.000 kn
 Socijalna skrb…………………………………….
246.000 kn
 Ostale donacije……………………………………
40.000 kn
UKUPNO: ……………………………………………… 12.354.000 kn

PLANIRANI VIŠAK PRIHODA iznosi 1.041.000 kuna
kojim će se pokriti manjak prihoda iz prošlih godina
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STRUKTURA RASHODA

Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade

Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. i 2022. GODINU
Zakon o proračunu definira projekciju proračuna i propisuje da je projekcija
proračuna procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za
višegodišnje razdoblje, a na razini jedinice lokalne samouprave je donosi
Općinsko vijeće.
Prema projekcijama prihodi proračuna za 2021. godinu iznosit će 12.744.000
kuna, a prihodi proračuna za 2022. godinu 12.904.000 kuna

