Proračunski vodič Općine Jakšić za građane za 2022. godinu

Poštovani građani,
Poštovane mještanke i mještani Općine Jakšić, čast
mi je ponuditi Vam prikaz Proračuna Općine Jakšić
kako bismo Vam približili općinske financije i što
bolje Vas upoznali s najvažnijim dokumentom
potrebnim za funkcioniranje naše Općine. U tu svrhu
pripremili smo Proračun u malom za 2022. godinu
koji se nalazi pred Vama.
Kao i ranijih godina i ovaj će Proračun za sve stanovnike naše općine osigurati najvišu
razinu javnih usluga. Posebno smo vodili računa o zadržavanju standarda javnih potreba
stanovnika, osobito u segmentu socijalnih prava te davanja za djecu svih dobi od
predškole do studenata, ali smo isto tako zadržali visoki komunalni standard uređenja
naše općine (nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, javne površine, pješačke staze, ceste,
groblja i društveni domovi).
Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama
financiranja iz općinskog proračuna te da tako možemo zajedno, kroz Vaše prijedloge i
sugestije, usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih građana Općine Jakšić.
Pozivam Vas da sudjelujete u stvaranju naše zajedničke budućnosti kakvu želimo, jer
svoje potencijale možemo razviti samo ako vjerujemo da ćemo na taj način održati i
unaprijediti svoju sredinu.
Vaš Načelnik!

ŠTO JE PRORAČUN?
Proračun je temeljni financijski akt koji sadrži planirane prihode i primitke te rashode i
izdatke općine za proračunsku godinu a sadrži projekcije prihoda i primitaka te rashoda
i izdataka za slijedeće dvije godine.
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca
svake kalendarske godine.
Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine te na jednostavan i svima
razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Jakšić u svezi
korištenja općinskog novca.
KAKO SE DONOSI PRORAČUN?
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Općinsko
vijeće Općine Jakšić do konca tekuće godine za narednu proračunsku godinu.
Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje
Općinskog vijeća i prijevremeni izbori.
OD ČEGA SE SASTOJI PRORAČUN?
Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj
klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu
nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za
zaposlene, financijski rashodi).
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi.
Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne
godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji
se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i
otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim
prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od
priliva prihoda.
2. Poseban dio proračuna sačinjava:
Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i
proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se
sastoje od aktivnosti i projekata.

ŠTO SE SVE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA?

→ Koliki su i koji ukupni prihodi i primici općine?
→ Koliki su i koji ukupni rashodi i izdaci općine?
→ Koliko se novca troši na održavanje postojeće komunalne infrastrukture a koliko na
izgradnju novih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine?

→ Koliko se novca troši na kulturu i sport?
→ Koliko sredstava općina izdvaja za financiranje dječjih vrtića, programa obvezne
predškole, te osnovno, srednje i visoko školstvo?

→

Kolika su izdvajanja općine za socijalne kategorije stanovništva kroz program
socijalne skrbi a koliko se troši za zdravstvo?
Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može
mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna.
Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja
Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač.
Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili
suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne
postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…
Zakoni i sankcije
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina
poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni
predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne
samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito,
učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi
(izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka
proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine,
na osnovi Odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca,
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne
samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen,
do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja
izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju
nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže
povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni
ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

PRIHODI I PRIMICI kn
- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar
općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi po posebnim propisima
- Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga
i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
- Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine
- Primici od financijske imovine i zaduživanja
RASHODI I IZDACI

kn

32.172.000,00
3.956.000,00
23.140.560,00
790.050,00
1.457.390,00
116.000,00
7.000,00
800.000,00
1.905.000,00
0,00
32.172.000,00

-

Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

2.473.090,00
3.923.310,00
33.000,00
370.000,00
430.000,00

-

Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvodne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nef. imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

345.000,00
2.321.600,00
100.000,00
14.722.000,00
7.354.000,00
100.000,00

PROJEKTI OPĆINE JAKŠIĆ PLANIRANI U 2022. GODINI
Proračunska sredstva planirana su za sljedeće kapitalne projekte i to za:
- Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Cerovac-Granje
- Izgradnja komunalne, cestovne i druge infrastrukture Gospodarske
zone Jakšić
- Izgradnja nerazvrstanih cesta
- Izgradnja društvenog doma- Stanica Jakšić
- Energetska obnova i rekonstrukcija mjesnih domova
- Izgradnja Doma za starije i nemoćne u Jakšiću
- Dogradnja Dječjeg vrtića Jakšić

Izgradnja kanalizacije

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Uređenje i rekonstrukcija društvenog doma Cerovac

