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Dragi sumještani i sumještanke,
Pred Vama se nalazi „Proračun u
malom“ Općine Ivanska za 2019.
godinu, putem kojega ćemo Vam na
slikoviti način prikazati projekte i
programe na koje planiramo utrošiti
proračunska sredstva Općine, a istih
je u 2019. godini planirano dosta.
Prije svega, cilj nam je ostvariti
zacrtane infrastrukturne projekte, od
kojih su neki novi, a neki započeti u
ranijim
godinama, kao i socijalne programe.
U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti,
transparentnosti i komunikacije sa Vama upoznat ćemo Vas s
mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna
s ciljem da putem Vaših prijedloga, ali i kritika usmjerimo
proračunska sredstava na dobrobit svih mještana Općine
Ivanska.
Vaš načelnik
Željko Mavrin

ŠTO JE PRORAČUN ?
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani
svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci
Općine kojeg donosi Općinsko vijeće.
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja počinje 01.
siječnja, a završava 31. prosinca svake kalendarske godine.
„Proračun
u malom“
je sažetak
Proračuna
Općine
Ivanska za
2019.
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

•
•
•
•
•
•
•
•

Koji su i koliki prihodi općine Ivanska?
Koliki su ukupni rashodi Općine?
Što sve Općina financira?
Koliko se troši na funkcioniranje Općine?
Koliko se novaca troši na kulturu i sport?
Koliko sredstava Općina izdvaja za financiranje dječjih
vrtića, koliko za osnovno školstvo, zdravstvo i socijalnu
skrb?
Koliko se ulaže u održavanje komunalne infrastrukture?
Koliko se ulaže u izgradnju?

•
•

GDJE SAZNATI VIŠE O PRORAČUNU I DRUGIM
OPĆINSKIM AKTIMA?
U Službenom glasniku Općine I v a n s k a
Na web stranicama Općine Ivanska: www.ivanska.hr
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ivanska, S. Kolara
1, 43 231 Ivanska

KOJE POSLOVE OBAVLJA OPĆINA?
Poslovi od lokalnog značaja kojima se ostvaruju potrebe
sumještana koje obavlja Općina:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uređenje naselja i stanovanje
Razvoj poljoprivrede
Protupožarna i civilna zaštita
Briga o djeci
Odgoj i osnovno obrazovanje
Kultura
Socijalna skrb
Sport
Zaštita i unapređenje okoliša

ODAKLE DOLAZI NOVAC U
PRORAČUN?
Prihodi od poreza:
- na dohodak ,fiskalnog izravnanja i na promet
nekretninama, kojeg Općina dijeli s državnim
proračunom
- na potrošnju, na korištenju javnih površina, promet
nekretnina, koje svojim odlukama propisuje Općina
Pomoći iz drugih proračuna:
- državnog, županijskog, općinskog i
subjekata opće države, EU fondova
Prihodi od imovine:
- od kamata, od koncesija, zakupnina, i dr .

drugih

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima:
- sufinanciranja, komunalni doprinos, komunalna
naknada
Kapitalni prihodi:
- prodaje zemljišta

KAMO ODLAZE PRORAČUNSKA SREDSTVA U 2019.
GODINI?
•
•

•
•
•

na održavanje komunalne infrastrukture
(nerazvrstanih cesta, uređenje zelenih
površina…)
na izgradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture (rekonstrukciju cesta, pješačkih
staza, nogostupa.)
pomoć socijalno ugroženom stanovništvu (plaćanje
troškova stanovanja, jednokratne pomoći)
financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja
poticanje sportskih i kulturnih aktivnosti
financiranje vatrogastva i civilne zaštite

U 2019. GODINI PLANIRAMO UTROŠITI PRORAČUNSKA
SREDSTVA ZA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:
- Osiguranje rada predstavničkog tijela i izvršne vlasti
- Priprema i donošenje akata
- Aktivna politika zapošljavanja
- Poticanje razvoja gospodarstva
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Zaštita okoliša
- Deratizacija i zbrinjavanje napuštenih životinja
- Zaštita od požara i civilna zaštita
- Javne potrebe u kulturi
- Donacije sportskim društvima
- Socijalna skrb i novčana pomoć socijalno ugroženim obiteljima
- Razvoj zajednice i civilnog društva
- Predškolski odgoj i obrazovanje

