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Dragi mještani i mještanke,
U brošuri koja je pred Vama u jednostavnoj i razumljivoj
formi pronaći ćete osnovne informacije o Proračunu Općine Viljevo.
Dio informacija općenitog je karaktera, te objašnjava kako se priprema i
donosi ovaj glavni općinski financijski dokument, zašto je on važan, na
koji se način prihoduju, a kako raspoređuju odnosno koriste
proračunska sredstva i još niz drugih informacija.
Ukratko, zahvaljujući Proračunu u malom može se na jednostavan i
razumljiv način dobiti uvid u inače složeni financijski dokument,
posebno važan za funkcioniranje općine.
Drugi dio informacija odnosi se na konkretan Proračun Općine Viljevo
za 2020. godinu, te donosi osnovne podatke o prihodima i primicima, te
rashodima i izdacima u okviru ovogodišnjeg Proračuna. No kako brojke
iskazane Proračunom nisu same sebi svrha, već se kroz njih iščitavaju
konkretni projekti, investicije i programi koji se Proračunom financiraju,
u nastavku brošure izdvojili smo i približili Vam neke od važnijih
općinskih projekata koji će se u cijelosti ili u nekoj od faza financirati
ovogodišnjim Proračunom Općine Viljevo.
Što se pak samog proračuna za 2020. godinu tiče, kao i svake godine
nastojali smo i nastojimo novcem koji je na raspolaganju našoj jedinici
lokalne samouprave napraviti iskorak u uređenju, komunalnoj
opremljenosti i društvenom i socijalnom standardu.
Uz vašu pomoć uvjeren sam da možemo zadržati pozitivne rezultate i u
budućnosti, a Proračun u malom neka vam bude korisno sredstvo da se
upoznate s projektima i planovima i sudjelujete u upravljanju svojom
općinom.
Vaš Općinski načelnik, Dominik Knežević
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Što je proračun?
Proračun je temeljni financijski akt koji sadrži
planirane prihode i primitke, te rashode i izdatke
općine za Proračunsku godinu, a sadrži i
projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
za slijedeće dvije godine.
Proračun se izrađuje temeljem Smjernica Vlade
RH i Uputa Ministarstva financija o
makroekonomskim pokazateljima za proračunsko razdoblje.
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja počinje 1. siječnja, a završava 31.
prosinca svake kalendarske godine.
Proračun donosi Općinsko Vijeće Općine Viljevo temeljem Zakona o
Proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15.) i to na
prijedlog Općinskog načelnika.
Proračun se sukladno zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće
godine za slijedeću godinu, prema prijedlogu, kojeg utvrđuje Općinski
načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog
tekuće godine.
„Proračun u malom“ je sažetak Proračuna Općine Viljevo za 2020 godinu,
kojim se svim mještanima omogućuje uvid u prihode i rashode općine, kako
bi dobili potpunu informaciju o tome gdje se i kako troši javni novac.
ŠTO SE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA
→ Koliki su ukupni prihodi i rashodi općine?
→ Što sve općina financira?
→ Koliko se novaca troši na kulturu i sport?
→ Koliko sredstava općina izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za
osnovno školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb?
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→ Koliko se ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture?
→ Koliko se sredstva ulaže u poticanje uređenja naselja, zaštitu okoliša i
demografske obnove u cilju povećanja broja stanovnika i smanjenja
depopulacije
GDJE SAZNATI VIŠE O PRORAČUNU I DRUGIM OPĆINSKIM
AKTIMA?
Opći dio Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa
financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
u kunama

PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
(klasa 7)
UKUPNI PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
(klasa 4)
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA višak/manjak

PLAN ZA 2020.
14.960.000
1.600.000
16.560.000
4.980.000
13.780.000
18.760.000
-2.200.000

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
(klasa 8)
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA (klasa 5)
NETO FINANCIRANJE

PLAN ZA 2020.
2.500.000
300.000
+2.200.000

Potpunu verziju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu možete
pronaći:
→ u „Službenom glasniku Općine Viljevo“ broj 10/2019.
→ na web stranicama Općine Viljevo: www.viljevo.hr
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KOJE POSLOVE OBAVLJA OPĆINA
Poslovi od lokalnog značaja kojima se ostvaruju potrebe mještana koje
obavlja općina:

→ Uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje
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→ Razvoj poljoprivrede i gospodarstva, komunalni poslovi
→ Protupožarna i civilna zaštita
→ Briga o djeci
→ Odgoj i osnovno obrazovanje
→ Kultura
→ Socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita
→ Sport
→ Zaštita i unapređenje okoliša, zaštita potrošača, promet
ODAKLE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?

Prihodi od poreza:
→ na dohodak, sredstva izravnanja, promet nekretninama, dio kojih
općina dijeli s državnim i županijskim proračunom
→ na potrošnju, koje svojim odlukama propisuje općina

Pomoći iz drugih proračuna:

→ državnog, županijskog i drugih izvora – fondovi EU i sl.

Prihodi od imovine:

→ od kamata, od koncesija, zakupnina, naftne i šumske rente – prihodi
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od korištenja mineralnih sirovina i dr.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima:
→ komunalni doprinos, komunalna naknada, druge naknade

Kapitalni prihodi:

→ prodaje zemljišta i ostalih nekorištenih objekata u vlasništvu države i
općine

KAMO ODLAZE PRORAČUNSKA SREDSTAVA U 2020. GODINI?

→ na održavanje komunalne infrastrukture (ceste, groblja, uređenje
zelenih površina…)
→ Provođenje Programa Javnih radova
→ na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (asfaltiranje
u ređenje cesta i poljskih puteva, vodoopskrba i odvodnja, izgradnja
javne rasvjete…)
→ pomoć socijalno ugroženom i starijem stanovništvu – provođenje
Programa „Zaželi“
→ financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja
→ poticanje športskih i kulturnih aktivnosti, lovstva, ribolova
→ financiranje vatrogastva i civilne zaštite, zaštite okoliša
→ financiranje komunalnih usluga deratizacije, dezinsekcije, veter.usluga
→ vođenje poslova prostornog planiranja (PPUOV)

8/ Proračun u malom Općine Viljevo za 2020. godinu – Vodič za mještane

U 2020. GODINI PLANIRAMO UTROŠITI PRORAČUNSKA
SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE AKTIVNOSTI:
→ Izgradnja centra u Viljevu – vatrogasni dom, dom zdravlja u iznosu
od 4.300.000 kn
→ Održavanje groblja u svim naseljima općine u iznosu od 100.000 kn
→ Održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih puteva u svim naseljima
općine u iznosu od 900.000 kn
→ Izgradnja javne rasvjete u Kapelni 100.000 kn
→ Održavanje, uređenje i ozelenjavanje javnih zelenih površina, nabave
komunalne opreme u iznosu od 200.000 kn
→ Izgradnja kuće oproštaja u Ivanovu u iznosu od 550.000 kn
→ Izgradnja otresnica 100.000 kn
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→
→
→
→
→
→

Uređenje javnih površina i parkirališnih mjesta 300.000 kn
Vodoopskrba i odvodnja u naseljima Općine Viljevo 250.000 kn
Energetska obnova objekata u vlasništvu općine 1.500.000 kn
Izgradnja Dječjeg vrtića u Viljevu – nastavak 4.800.000 kn
Kupovina građevinskog zemljišta potrebnog za realizaciju općinskih
projekata u iznosu od 500.000 kn
Prijekti, prostorno planiranje, dokumenti strateškog razvoja u iznosu
od 230.000 kn
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Kao i svake godine u Proračunu su osigurana sredstva za naše
sumještane slabijeg imovnog stanja koji ostvaruju pravo na:
• Dodjelu jednokratnih pomoći osobama težeg imovinskog stanja
• Pomoć u financiranju ogrjevnog drva
• Pomoć u financiranju troškova stanovanja osobama težeg
imovinskog stanja
Niz mjera koje smo provodili u prethodnom razdoblju od 2020.
godine provoditi ćemo kroz planirane Programe uređenja naselja i
poticanja demografske obnove kojima smo predvidjeli veliki broj
različitih Mjera za koje se iskreno nadamo da će pridonijeti boljoj
uređenosti naših naselja te demografskoj obnovi.
Programima smo predvidjeli i nastavili realizaciju slijedećih mjera:
Mjera 1. Rekonstrukcija i izgradnja stambenih objekata i kupovina
stambenih objekata na području Općine Viljevo
- u kojoj građani – mlade obitelji mogu ostvariti pravo na
sufinanciranje gradnje novih stambenih objekata ili kupnje
stambenih objekata u visini od 25.000,00 kn
Mjera 2. Sufinanciranje priključenja na vodoopskrbnu mrežu
- u cilju da mještanima omogućimo opskrbu pitkom vodom iz
vodoopskrbnog sustava sufinancirat će mo i priključenja na
vodoopskrbnu mrežu sa iznosom od 2.000,00 kn
Mjera 3. Pomoć novorođenom djetetu
- u nadi da će u našoj općini biti još više dječjeg smijeha planiramo i
sufinanciramo nakanade za novorođeno dijete, na način da će
pomoć za prvo dijete iznositi
- 1.500,00 kn, a za drugo i svako daljnje dijete 500,00 kn
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Mjera 4. Stipendiranje studenata
- nastavljamo i sa stipendiranjem studenata u mjesečnom iznosu od
500,00 kn po studentu
Mjera 5. Prijevoz srednjoškolskih učenika
- kao i u prethodnim godinama za učenike srednjih škola planiramo
sufinancirati razliku cijene prijevoza koji se učenicima sufinancira
iz Državnog Proračuna kako bi učenici imali besplatnu mjesečnu
kartu. Također, korisnicima učeničkih domova i troškove
stanovanja sufinanciramo u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna
Mjera 6. Sufinanciranje školskih udžbenika
- ovo je još jedna od mjera u našoj općini kojom planiramo
roditeljima olakšati školovanje djece na način da će općina
financirati nabavu radnih bilježnica i školskih udžbenika za
učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole
Mjera 7. Sufinanciranje školske prehrane
- ovo je mjera koju smo provodili i u prethodnim godinama, u
sufinanciranje školske prehrane, uključuje se i Osječko-baranjska
Županija te će naši učenici osnovne škole i nadalje imati besplatnu
školsku prehranu
Mjera 8. Sufinanciranje programa predškolskog odgoja
- kao i u prethodim godinama nastavljamo sufinancirati program
predškolskog odgoja, zajedno sa nabavom potrebitog školskog
pribora za provođenje programa predškole
Mjera 9. Sufinanciranje rada zdravstvenih ustanova
- ovo je još jedna mjera koju smo provodili i u prethodnim
godinama, a odnosi se na sufinanciranje troškova Doma zdravlja
Donji Miholjac za ambulantu obiteljske medicine, ordinaciju u
Viljevu
Mjera 10. Nabavka poklon paketa za blagdane
- ovo je još jedna mjera koju smo provodili i u prethodnim
godinama. Pravo na poklon pakete ostvaruju sva djeca s područja
Općine Viljevo, dobi do 15 godina
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JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VILJEVO
Viljevo, Braće Radića 87
Tel: 031/644-014, fax: 031/644-400
voditelj@viljevo.hr

