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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 Ervenik. 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“, broj: 87/08, 13/12. i 15/15). Od 1.1.2022. godine na snazi je novi Zakon o 

proračunu („Narodne novine“ broj:  144/21) 

  

Proračun donosi predstavničko tijelo odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema  

Zakonu mora donijeti najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu. Ako se Proračun ne 

donese u roku obavlja se privremeno financiranje u trajanju od tri mjeseca. 

Ukoliko se ni tada ne donese proračun, Vijeće se raspušta pa 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 

planirane investicije i druga kapitalna 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 pojedinih programa iz oblasti predškolskog i 

osnovnog obrazovanja, socijalne skrbi, izgradnje i održavanja komunalne 

infrastrukture, zaštite prirode 

• Koliko se novaca izdvaja za rad udruga i dr. 

 

Proračun Općine Ervenik objavljuje se u „Službenom glasilu Općine Ervenik“, link,   

http://www. http://www.ervenik.hr/glasilo/ i  http://www.ervenik.hr/proracun-2021/ 

  



  

Važno je znati!!  

  

• Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen tj.  da ukupna 

visina planiranih prihoda mora biti jednaka ukupnoj visini planiranih rashoda   

  

• Proračun se može mijenjati tijekom proračunske godine Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Ervenik, 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  

  

Prihodi: Značajan udio u prihodima zauzimaju prihodi od imovine i posebnih propisa te 

sredstva koja Općina povlači  apliciranjem projekta preko resornih ministarstava od EU 

fondova, a manji udio prihoda su potpore države, te prihodi od poreza. U usporedbi s 

prethodnim planovima proračunskih prihoda za općinu Ervenik ovaj  Plan ima tendenciju 

samofinanciranja, što predstavlja određeni zaokret u pozitivnom smislu.    

 

Rashodi : Najveći udio u rashodima zauzimaju materijalni rashodi jer sadržavaju  investicije u 

komunalnu infrastrukturu, čak 72 %, rashodi za zaposlene uključujući projekt „Zaželi“ i „Javni 

rad“ iznose nešto više od 10%, ostalo su rashodi neophodni za funkcioniranje redovne 

djelatnosti.  

 

   

Proračun Općine Ervenik sa svim kasnijim izmjenama se nalazi na službenim internet 

stranicama Općine Ervenik www.ervenik.hr  


