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NACRT PRIJEDLOGA (I. ČITANJE) 

Proračuna Općine Kršan za 2018. godine i projekcija  

za 2019. i 2020. godinu - RADNI MATERIJAL 

 

           Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Općinski 

načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu, na 

donošenje do 15. studenoga tekuće godine. 

 Člankom 39. istog zakona predstavničko tijelo donosi proračun na trećoj razini (razina 

podskupine) ekonomske klasifikacije, a projekcije na drugoj razini (razina skupine) 

ekonomske klasifikacije. Iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u radnom 

materijalu Nacrta prijedloga proračuna za 2018. godinu, podaci su prikazani na razini 

osnovnog računa (analitički).   

 Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim 

aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14). 

 Temeljem navedenih propisa Proračun se sastoji od:  

♦ Općeg dijela  koji čini:  

A. Račun prihoda i rashoda u kojem su iskazani svi prihodi od poslovanja i prihodi od 

prodaje nefinancijske imovine i svi tekući rashodi poslovanja i rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine 

B. Račun zaduživanja/financiranja u kojem su iskazani svi primici od financijske 

imovine i zaduživanja i svi izdaci vezani za financijsku imovinu i otplatu kredita i 

zajmova. 

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda ili manjak prihoda) 

♦ Posebnog dijela koji čini plan rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj, 

ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od 

aktivnosti i projekata. 

  Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje 

primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.  

 Proračun Općine Kršan  za 2018. godinu, te projekcija za razdoblje od 2019. do 

2020.godine izrađen je  u skladu sa navedenim propisima, a na temelju: 

1. Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 

razdoblje od   2018.  do 2020. godine. 

2. Procjeni  izvršenja proračuna za 2017. godinu, a na temelju izvršenja Proračuna za 

razdoblje  siječanj-listopad 2017. godine, kao i dosadašnjim saznanjima o trendu 

prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u budućem razdoblju, uz pretpostavku da 

će do kraja godine manjak iz prethodnih godina iznositi 3.450.000,00 kn. 
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 U dostavljenom radnom materijalu, Programi nisu posebno obrađeni, ali je njihov 

sadržaj prezentiran u Posebnom dijelu Nacrta prijedloga proračuna za 2018. godinu, i to 

analitički za sve, osim za financiranje programa javnih potreba udruga koje se financiraju 

sredstvima proračuna Općine Kršan. Razlog promjene je stupanje na snagu  Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). Temeljem odredbi Uredbe, kao i Odluke o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine 

Kršan, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti će 

objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 

2018. godinu.  

 U tijeku rasprave o prijedlogu  proračuna i projekcija, prijedlozi za izmjenu i dopunu 

podnose se pisano u obliku amandmana. Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje 

proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna i projekcija 

mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka 

u posebnom dijelu proračuna (Članak 38. Zakona o proračunu). Za pomoć potencijalnim 

predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Kršan za 2018. godinu u prilogu je 

dostavljen obrazac sa naznačenim podacima koji trebaju biti sastavni dio svakog prijedloga ili 

primjedbe na nacrt proračuna. Obrazac nije obvezan. 
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Kršan, 15. studenoga 2017. godine 










































































