PRORAČUN U MALOM ZA
VODIČ ZA GRAĐANE
2022.

Općina Zrinski Topolovac

Uvodna riječ načelnice
Poštovani mještani,
predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Zrinski Topolovac za 2022. godinu. U njemu su na
pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva
Proračuna Općine Zrinski Topolovac tijekom 2022. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i
učinili je što transparentnijom, molimo Vas da nas posjetite na našoj službenoj stranici: www.zrtopolovac.hr
Ove godine pred nama je veliki izazov., jer Općina Zrinski Topolovac dobiva dugo očekivani dječji vrtić.
Tijekom 2021. započela je gradnja mrtvačnice i uređenje groblja u Zrinskom Topolovcu, a druga faza radova
planira se u 2022. godini. Raditi će se i na dovršetku modernizacije i rekonstrukcije preostalih nerazvrstanih
cesta te održavanje postojećih na području Općine. U 2022. godini krenuti će s radom i Komunalno poduzeće,
pa će se svi komunalni radovi koje su obavljali vanjski suradnici, povjeriti našem lokalnom poduzeću što će
znatno poboljšati uređenje i održavanje komunalne infrastrukture i površina od interesa svih mještana. Kroz
godinu će se i dalje pomagati školama na području Općine kroz nabavu opreme i stvari koje su im potrebne, a
čiju nabavu dogovaramo u suradnji sa učiteljima. Učenicima ćemo financirati dio cijene prijevoza, kao što
ćemo i sufinancirati trošak dječjeg vrtića. Općina financira i program Male škole, te darivanje najmanjih
stanovnika pred blagdane. Od 2022. krećemo i sa stipendiranjem naših vrijednih studenata s područja Općine.
Dio sredstava odvaja se za potrebe Crvenog križa ,zaštitu od požara i civilnu zaštitu, zaštitu potrošača
te Hrvatsku gorsku službu spašavanja kao i za poticanje sportskih aktivnosti, te za djelatnosti svih udruga
s područja Općine.
Općina planira nastavak provođenja projekta „Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“ , koji
se pokazao iznimno uspješan kroz ove dvije godine koliko se provodi.
U 2022. godini očekuju nas puno posla kroz razne projekte i događanja ,i nadamo se da ćemo ih sve i
ostvariti . Svoje ideje i prijedloge za poboljšanje naše Općine slobodno nam pošaljite ili javite na naš kontakt
telefon ili mail.

Vaša načelnica,

Jasna Mikles Horvat

PRORAČUN ZA GRAĐANE ZA 2022. GODINU

Što je proračun ?
Proračun Općine Zrinski Topolovac je temeljni financijski dokument u kojem se utvrđuju
programi ,aktivnosti i projekti za proračunsku odnosno kalendarsku godinu.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici , te 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 naredne dvije godine (Zakon o proračunu).
Proračun mora biti uravnotežen, dakle ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih
sredstava iz prethodnog razdoblja mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.
Proračun se može mijenjati tijekom proračunske godine Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Zrinski Topolovac, koje također donosi Općinsko vijeće.
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.

Proračunska načela su:
• načelo jedinstva i točnosti,
• načelo jedne godine,
• načelo uravnoteženosti,
• načelo obračunske jedinice,
• načelo univerzalnosti,
• načelo specifikacije,
• načelo dobrog financijskog upravljanja,
• načelo transparentnosti.

Od čega se proračun sastoji ?
Proračun se sastoji od :
1.Općeg dijela proračuna – Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja ;
2.Posebnog dijela proračuna – plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata ;

3. Plan razvojnih programa – koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje , a sadrži ciljeve i
prioritete razvoja Općine.
Iz proračuna možemo saznati :
Ukupne planirane prihode i primitke Općine
Ukupne planirane rashode i izdatke Općine
Što Općine financira ( programe , aktivnosti i projekte )
Koliko proračunskih sredstava troši na funkcioniranje Općine;
Koliko se proračunskih sredstava ulaže u komunalnu infrastrukturu ,
održavanje prostora, te zaštitu okoliša ;
Koliko se proračunskih sredstava ulaže u poljoprivredu ,
Koliko se proračunskih sredstava odnosi na socijalnu skrb, vatrogastvo , zaštitu i
spašavanje ,
Koliko se proračunskih sredstava troši na kulturu , sport , civilno društvo, zdravstvo i
školstvo .
Tko donosi proračun ?
Prijedlog proračuna i projekcije utvrđuje načelnica kao izvršno tijelo općine te ih podnosi
Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.
Proračun donosi predstavničko tijelo općine, Općinsko vijeće - do kraja tekuće godine (2021.)
za narednu ( 2022.) godinu.
Gdje možete pronaći Proračun ?
Proračun Općine Zrinski Topolovac objavljuje se na službenim internetskim stranicama
općine www.zrtopolovac.hr te u Službenom glasniku Općine Zrinski Topolovac.
Odakle dolazi novac u općinski proračun - Prihodi proračuna ?
PRIHODI POSLOVANJA
- POREZI :
- Porez na dohodak , porez na imovinu , te porez na robu i usluge
- Pomoći iz proračuna i inozemstva
- Prihodi od imovine
- Komunalni doprinosi i naknade
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, i pristojbi po posebnim propisima
- Ostali prihodi

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
- Prihodi od prodaje neproizvedene i proizvedene imovine
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
- Preneseni višak ili manjak
- Višak – neočekivano veći priliv sredstava u proračun
- Manjak – neočekivano manji priliv sredstava u proračun

Prihodi proračuna i njihova namjena – za što se koriste . . . . .

-

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

-

Komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta , javne rasvjete , odvodnju
Šumski doprinos – za izgradnju komunalne infrastrukture
Porezi , prihodi od zakupa , te ostali prihodi - za sve vrste rashoda : vatrogastvo ,
školstvo , predškolski odgoj , sport , kulturu , socijalnu skrb , civilno društvo
Prihodi od prodaje imovine – za kapitalne rashode

-

Kako to izgleda u brojkama?
Općina Zrinski Topolovac u Proračunu za 2021. godinu planira sljedeće prihode i primitke:
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

1.735.000,00 kn
4.170.000,00 kn

Prihod od imovine
120.000,00 kn
Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te
pristojbi po posebnim propisima i naknadama
307.500,00 kn
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00
kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

7.000,00 kn

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima
1.307.750,00 kn

SVEUKUPNO:

7.677.250,00 kn

Što financiramo iz proračuna - rashodi proračuna ?
RASHODI POSLOVANJA
- Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije – poljoprivrednicima
- Pomoći dane unutar države
Javni radovi
- Naknade građanima i kućanstvima
Socijalni program
- Ostali rashodi
Tekuće i kapitalne donacije

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
-

Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini
Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - ceste , odvodnja ,javna rasvjeta ,
nogostupi , mrtvačnice i dr.
Izgradnja društvene infrastrukture – domovi

Rashodi proračuna i njihova namjena – za što se koriste . . . . .
RASHODI ODREĐENI ZAKONIMA REPUBLIKE HRVATSKE
-

Predškolski odgoj

-

Mala škola i igraonica
Socijalna skrb
Javne potrebe u sportu i kulturi
o Sportske udruge i druge udruge s područja Općine

-

Protupožarna i civilna zaštita

o Vatrogasci
-

Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
Zaštita okoliša
Rashodi za plaće i materijalni rashodi
RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA

-

Rad udruga u društvenim djelatnostima
o Udruga umirovljenika , Udruga žena , Udruga mladih
Briga o najosjetljivijim članovima društva

o Sufinanciranje prijevoza školskoj djeci

Stipendiranje studenata
Kako to izgleda u brojkama?
Općina Zrinski Topolovac u Proračunu za 2021. godinu planira sljedeće rashode i izdatke:
Rashodi za zaposlene
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima
Tekuće donacije
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine

1.194.000,00 kn
109.000,00 kn
400.000,00 kn
26.000,00 kn
22.000,00 kn
8.000,00 kn
25.000,00 kn
481.100,00 kn

SVEUKUPNO:

7.677.250,00 kn

KONTAKT:
Općina Zrinski Topolovac
Zrinski Topolovac 274
43202 Zrinski Topolovac
043 877241
www.zrtopolovac.hr

300.000,00 kn
5.112.150,00 kn

