OPĆINA SRAČINEC
PRORAČUN U MALOM ZA 2016. GODINU

Što je Proračun?
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i
primici, te svi izdaci i rashodi Općine Sračinec. Također, Proračun je ujedno i dokument kojim
se planira kako će se prikupljati, kako će se raspodijeliti i na koji način nadzirati korištenje
našeg zajedničkog novca – sredstava koja sa raznih naslova dolaze u Općinsku blagajnu.
Proračun se donosi za fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen. Fiskalna godina je
razdoblje od dvanaest mjeseci, a počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske
godine.
Što je Proračun u malom?
Proračun u malom je sažetak Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu i u kratkim crtama
objašnjava planove i aktivnosti Općine Sračinec u vezi korištenja općinskog novca u 2016.
godini.
Predstavljajući Vam ovaj kratki prikaz Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu, želja nam
je, da se što aktivnije uključite u proces izrade proračuna sa Vašim prijedlozima i planovima.
Naša je dužnost i spremni smo saslušati mišljenje građana o raspolaganju našim zajedničkim
sredstvima.
Što sve možete saznati iz Proračuna Općine Sračinec?
Iz proračuna Općine Sračinec možete saznati koliki su i koji su ukupni prihodi Općine
Sračinec, u što se planira utrošiti prikupljeni novac, koliko se novaca troši na rad
predstavničkih i izvršnih tijela Općine Sračinec te rad Jedinstvenog upravnog odjela, koliko se
troši na odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb, kulturu i javne potrebe, koliko se izdvaja za
održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, koliko se izdvaja za uređenje prostora
Opčine Sračinec te koliko se izdvaja za ostale razvojne programe Općine.
Koliki su i koji su ukupno planirani prihodi Općine Sračinec?
Ukupni prihodi Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu planirani su u iznosu
od 11.070.000,00 kuna. Najveći udio u ukupnim prihodima za 2016. godinu otpada na
prihode od poreza na dohodak i imovinu koji čine 33% ukupnih prihoda te prihode od
prodaje građevinskog zemljišta koji također čine 33% ukupnih prihoda.
Slijede prihodi od imovine Općine Sračinec koji čine 12% ukupnih prihoda te preneseni višak
sredstava iz prethodnih godina koji čine 8% ukupnih prihoda.
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Manji udio u ukupnim
im prihodima imaju prihodi od komunalnih doprinosa i naknada te
prihodi pomoći od države i županija koji čine svaki po 4% ukupnih prigoda,
prigoda slijede prihodi po
posebnim propisima koji čine 3% ukupnih prihoda, pomoći od države čine 2% ukupnih
prohoda te prihodi
di od administrativnih pristojbi koji čine 1% ukupnih prihoda.

Slika 1. Prihodi Proračuna Općine Sračinec za 201
2016. godinu po namjeni

PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE SRAČINEC ZA 201
2016. GODINU PREMA NAMJENI
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U što se planira utrošiti proračunski novac?
Navedeni prihodi planiraju se utrošiti na rashodovnoj strani Proračuna Općine Sračinec za
2016.. godinu također u ukupnom iznosu od 11.070.000,00 kuna.
Najveći udio u ukupnim rashodima otpada na rashode za izgradnju i dodatna ulaganja na
objektima koji čine 35% ukupnih rashoda, a slijede rashodi za održavanje komunalne
infrastrukture koji čine 12% ukupnih rashoda, rashodi za izgradnju komunalne infrastrukture
koji čine 10% ukupnih rashoda te rashodi za predškolski odgoj i rashodi za zaposlene koji čine
po 6% ukupnih rashoda.
Sa manjim udjelima slijede rashodi za kulturu koj
kojii čine 5% ukupnih rashoda, rashodi za
održavanje objekata u vlasništvu Općine čine 4% ukupnih rashoda
rashoda,, rashodi za socijalnu skrb,
rashodi za školstvo i rashodi za intelektualne i ostale usluge čine po 3% ukupnih rashoda.
rashoda
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Najmanji udio sa po 2% ukupnih ras
rashoda
hoda čine rashodi za zaposlene (javni radovi), materijalni
troškovi Jedinstvenog upravnog odjela, rashodi za sport i rashodi za vatrogastvo i civilnu
civiln
zaštitu, a po 1% ukupnih rashoda čine rashodi za rad Općinskog vijeća i komisija, rashodi za
crkvu i crvenii križ, rashodi za udruženja građana i rashodi za objave i informiranje u
medijima.
Slika 2. Rashodi Proračuna Općine Sračinec za 201
2016. godinu po namjeni

RASHODI PRORAČUNA OPĆINE SRAČINEC ZA 201
2016. GODINU PREMA NAMJENI
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Rashodi Proračuna
roračuna Općine Sračinec prema razdjelima
Radi lakšeg snalaženja, a sukladno odredbama Zakona o proračunu, rashodi Proračuna
Općine Sračinec za 2016.. godinu raspoređeni su Razdjele koji se sastoje od programa i
aktivnosti.
U 2016. svi rashodi Proračuna raspoređeni su u pet Razdjela i to:
– Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela,
– Razdjel 02 – Jedinstveni upravni odjel,
– Razdjel 03 – Komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora,
– Razdjel 04 – Socijalna skrb, predškolski odgoj i školstvo, te
– Razdjel 05 – Kultura, crkva, šport i drugo.
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Razdjel 01 – Predstavnička i izvršna tijela
Ovaj Razdjel čini 5% ukupnih rashoda Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu, a rashodi u
okviru ovog Razdjela odnose se na usluge promidžbe i informiranja putem medija, usluge
odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškova objave dokumenata u službenim glasilima,
naknade za rad Općinskog vijeća, odbora i komisija, reprezentaciju, tekuće donacije
političkim strankama te ostale rashode poslovanja.
Razdjel 02 – Jedinstveni upravni odjel
Ovaj razdjel čini 11% ukupnih rashoda Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu, a rashodi
u okviru ovog Razdjela odnose se na plaće za zaposlene, plaću načelnika, plaće za javne
radove, rashode za uredski materijal, rashode za nabavu uredske opreme te njeno
održavanje, rashode telefona, pošte i platnog prometa, ostale intelektualne usluge te
rashode za isplatu subvencija poljoprivrednicima i gospodarstvenicima.
Razdjel 03 – Komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora
Ovaj razdjel čini 62% ukupnih rashoda Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu, a rashodi
u okviru ovog Razdjela raspoređeni su u nekoliko programa i to:
 na program nabave dugotrajne imovine u okviru kojeg je planirana nabava opreme za
održavanje zelenih površina,
 na program održavanja zgrada za redovito korištenje u okviru kojeg su planirani
rashodi za komunalne usluge i režijske troškove objekata u vlasništvu Općine Sračinec
te nabava sitnog inventara,
 na program izgradnje i dodatnih ulaganja na zgradama Općine Sračinec u okviru kojeg
su planirana sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića i za dodatna
ulaganja na zgradi Općine Sračinec,
 na program održavanja komunalne infrastrukture u okviru kojeg su planirani rashodi
za čišćenje javnih površina, održavanja javnih površina, održavanje nerazvrstanih
cesta, održavanje groblja i javnu rasvjetu,
 na program izgradnje komunalne infrastrukture u okviru kojeg su planirani rashodi za
kapitalne pomoći trgovačkim društvima za sufinanciranje rekonstrukcije županijskih
cesta, rashodi za izgradnju prometnice u poslovnoj zoni, rashodi za uređenje dječjih
igrališta, rashodi za izradu strategije razvoja Općine Sračinec, rashodi za izradu
projektne dokumentacije rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, rashodi za izradu
izmjena i dopuna prostornog plana Općine, rashodi za izradu idejnog projekta
uređenja parka uz Vrtnu ulicu u Sračincu, rashodi za implementaciju
geoinformacijskog rješenja, rashodi za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine
Sračinec te rashodi za otkup zemljišta.
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Razdjel 04 – Socijalna skrb, predškolski odgoj i školstvo
Ovaj razdjel čini 12% ukupnih rashoda Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu, a rashodi
u okviru ovog Razdjela raspoređeni su u nekoliko programa i to:
 program socijalne skrbi u okviru kojeg su planirana sredstva za pomoći obiteljima i
kućanstvima, naknade obiteljima s novorođenom djecom te naknade za
sufinanciranje školske kuhinje,
 program predškolskog odgoja u okviru kojeg su planirana sredstva za sufinanciranje
smještaja djece u predškolske ustanove i financiranje predškolskog programa,
 program školstva u okviru kojeg su planirana sredstva za stipendije i školarine,
pomoći studentima, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje
opremanja Osnovne škole Sračinec sa nastavnim pomagalima, tekuće donacije školi
za izvannastavne aktivnosti te sufinanciranje dogradnje Osnovne škole Sračinec po
modelu javno-privatnog partnerstva.
Razdjel 05 – Kultura, crkva, šport i drugo
Ovaj razdjel čini 10% ukupnih rashoda Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu, a u okviru
ovog Razdjela planirana su sredstva za obilježavanje Dana Općine Sračinec i ostalih kulturnih
manifestacija, donacije udruženjima građana, donacije crkvi, donacije športskim udrugama,
vatrogasnom društvu te rashodi za civilnu zaštitu i crveni križ.
Gdje možete pronaći Proračun Općine Sračinec?
Proračun Općine Sračinec možete pronaći:
1. Na stranicama Općine Sračinec na adresi www.sracinec.hr
2. U «Službenom vjesniku Varaždinske županije», na adresi www.glasila.hr,
3. U prostorijama Općine Sračinec, u Sračincu, Varaždinske 188.

Izradio:
Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec
Pročelnik JUO-a
Sandro Miko, dipl.oec.
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