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Što je proračun?

• Proračun je temeljni financijski dokument Općine Klinča

Sela koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i

projekata za proračunsku odnosno kalendarsku godinu.

• Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te

utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne

samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i

projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka za dvije godine unaprijed.



Tko donosi proračun?

• Proračun donosi predstavničko tijelo Općine (Općinsko
vijeće Općine Klinča Sela) do konca tekuće godine i to u
roku koji omogućuju primjenu proračuna s 1.siječnjom
godine za koju se donosi.

• Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Načelnik Općine
Klinča Sela kao izvršno tijelo te ih dostavlja Općinskom
vijeću do 15. studenog tekuće godine.

• Proračun Općine Klinča Sela objavljuje se na službenim 
internet stranicama Općine Klinča Sela i u Službenom 
Glasniku Općine Klinča Sela. 



Sadržaj proračuna 

Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini: 

OPĆI DIO 

• sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja 

POSEBNI DIO 

• plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih po

programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

• sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u 

naredne tri godine 



Prihodi i rashodi proračuna 

PRORAČUN MORA BITI URAVNOTEŽEN 

Ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih 
sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu 
visinu planiranih rashoda.



Odakle sve dolazi novac u općinski 

proračun? 

PRIHODI POSLOVANJA 
• Porezi (porez i prirez na dohodak, na promet nekretnina, kuće za 

odmor i tvrtku) 
• Pomoći iz proračuna i inozemstva 
• Prihodi od imovine (zakupi, koncesije...) 
• Komunalni doprinosi i naknade 
• Prihodi od donacija 
• Upravne pristojbe i ostalo 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 
• Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine 
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 
• preneseni višak ili manjak 



Prihodi proračuna po namjeni 

NAMJENSKI PRIHODI za komunalne programe 

• komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete 

• komunalni doprinos – za gradnju i održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina 
(nogostupi, dječja igrališta, pješački mostovi) 

• Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (prostorno planska dokumentacija)

• vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina 

• grobna naknada (održavanje groblja i mrtvačnica)

• spomenička renta (održavanje spomenika)

• šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture 

NENAMJENSKI PRIHODI 

• (porezi, zakupi, ostali prihodi) 

• mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, 
socijalnu skrb i zdravstvo 

PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE 

• za kapitalne rashode 

PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA 

• isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i vlade RH



Što financiramo iz proračuna? 

RASHODI POSLOVANJA 

• Rashodi za zaposlene 

• Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne 
rasvjete...) 

• Financijski rashodi 

• Subvencije 

• Pomoći dane unutar države i u inozemstvo 

• Naknade građanima i kućanstvima 

• Ostali rashodi 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 

• Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini 

• Izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, kupnja 
zemljišta... 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 

• Otplate glavnica primljenih kredita 



Rashodi proračuna po namjeni 

ZADANI RASHODI > zakonske obveze 

• Predškolski odgoj 

• Socijalna skrb i zdravstvo 

• Javne potrebe u sportu i kulturi 

• Protupožarna i civilna zaštita 

• Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata) 

• Zaštita okoliša 

• Prostorno planiranje 

• Materijalni rashodi i plaće 

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA 

• Održavanje manifestacija od lokalnog značaja 

• Sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima 

• Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima) 

• Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje 
prijevoza učenicima i studentima) 

• Dodatni programi u osnovno školskom obrazovanju (školska kuhinja, škola u prirodi, 
maturalna putovanja…)



Da li se proračun može mijenjati?

• Proračun nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može i mijenjati 

tijekom proračunske godine  „rebalans“. 

• Procedura izmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, 

odnosno „rebalans” predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.



Kako se Općina može zaduživati?

➢ Općina se može dugoročno zaduživati

✓ isključivo za kapitalne investicije

✓ Investicija planirana u Proračunu

✓ Prethodna suglasnost Općinskog vijeća

✓ Suglasnost Vlade RH

✓ Ukupan opseg zaduženja (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine uključivo i 

danim jamstvima i suglasnostima) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna (bez 

prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija,sufinanciranja građana )

✓ Ograničenje zaduženosti ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz sredstava 

Europske unije i projekte unapređenja energetske učinkovitosti

➢ Općina se može kratkoročno zaduživati

✓ Bez posebnih suglasnosti

✓ Pokriće nelikvidnosti

✓ Unutar 12 mjeseci



PRORAČUN OPĆINE KLINČA 

SELA ZA 2022. GODINU I 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 

2023. I 2024. GODINU



Proračun Općine Klinča Sela za 2022. 

godinu

Proračun za 2022.godinu

39.354.800,00kuna

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

1 2 3

Chart Title



Opći dio proračuna - struktura prihoda   

u 2022. godini
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Opći dio proračuna - struktura 
rashoda i izdataka u 2022. godini
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