OPĆINA HERCEGOVAC

BILJEŠKE UZ KRATKE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2015. GODINU

Općinsko vijeće Hercegovac je 27. 11. 2014. godine donijelo je Proračun Općine
Hercegovac za 2015. godinu. Zakon o proračunu dozvoljava u toku godine izmjene i dopune
proračuna tako se sada predlažu dopune i izmjene našeg Proračuna. Ukupni plan Proračuna se ne
mijenja već se mijenjaju stavke unutar rashodovne strane kako slijedi:
U Glavi: Općinsko vijeće i izvršna tijela nije se promijenio ukupan iznos već se unutar aktivnosti
mijenjanju stavke kako slijedi:
Aktivnost: Izvršna tijela – općinski načelnik – unutar aktivnosti je došlo do izmjena: briše se
stavka Ostali rashodi za zaposlene, a povećava se stavka za telefone i stavka za osiguranje službenog
automobila (plaća se kasko osiguranje za službeni automobil)
U Glavi: Jedinstveni upravni odjel mijenjaju se aktivnosti Nabava dugotrajne imovine i
Unapređenje stanovanja kako slijedi:
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine – povećana je za 30.000,00, Stavka je bila planirana u
iznosu 230.000,00 kn, a isto se odnosi na kupnju poslovne zgrade u Hercegovcu.
Aktivnost: Održavanje zgrada za korištenje -domovi i opć.posl.prost.- stavka se povećava za
13.000,00 kn , a isto se odnosi na nabavu materijala za uređenje doma u Velikoj Trnavi (uređenje
podova i zidova).
Aktivnost: Unapređenje stanovanja – stavka se smanjuje za 189.000,00 kn i sada se planira u
iznosu 1.220.500,00 kn.
U Glavi: Gospodarstvo mijenja se Aktivnost Manifestacije – Dani krumpira kako slijedi:
Aktivnost: Manifestacije – Dani krumpira u Hercegovcu – u ovoj aktivnosti povećavaju se stavke
za intelektualne i osobne usluge (nastupi klapa, tamburaškog sastava i troškovi predavanja). Kod
planiranja Proračuna nije se znao točan broj klapa i sastava koji će nastupati tako da sad moramo
stavku povećati. Također se povećava stavka Tekuće donacije u novcu jer se za sudjelovanje za Dane
krumpira prijavilo više Udruga nego prijašnjih godina.
U Glavi: Komunalna infrastruktura promijenjene su aktivnosti kako slijedi:
Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina – u ovoj aktivnosti povećavaju se
stavke: plaće i doprinosi na plaće i putni troškovi djelatnika na javnim radovima i stavka za materijal
za uređenje javnih površina (materijal za klupe). Smanjuje se stavka Sitni inventar jer se neće
kupovati nove klupe za javne površine. Planira se samo kupnja koševa za smeće. Hrvatski zavod za
zapošljavanje odobrio nam je zapošljavanje deset osoba za javne radove te je zato stavka za plaće
povećana. Općina je kupila materijal za obnovu klupa, a djelatnici na održavanju javnih površina sami
su obavili radove te je zato stavka za materijal povećana.
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu – unutar aktivnosti došlo je do promjene stavaka.
Povećana je stavka Usluge za tekuće i investicijsko održavanje jer se planira popravak javne rasvjete
na Trgu. Smanjena je stavka Ostali građevinski objekti jer u ovoj godini se izrađuje potrebna
dokumentacija, a sama gradnja će ovisiti
povoljnom rješavanju prijava na javne pozive za
sufinanciranje.
Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica - unutar aktivnosti došlo je do promjene stavaka.
Povećava se stavka Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje jer je kupljen materijal za
popravak ograda na grobljima. Briše se stavka Sitni inventar jer se neće ništa od sitnog inventara u
ovoj godini nabavljati.

Aktivnost: Održavanje mjesne vage – planirana je sa 3.500.00 kn, a isto se odnosi na uređenje
vage na sajmištu.
U Glavi Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja ne mijenjaju se iznosi već samo broj konta
koji je propisan novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.
U Glavama Programska djelatnost kulture i Programska djelatnost športa stavke su povećane
jer se planira pomoći KUD-ovima u obnovi domova i povećana je aktivnost športskih klubova s našeg
područja što će Općina pomoći svojim sredstvima.
Sve ostale stavke u prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna ostaju nepromijenjene.
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