
Poštovani stanovnici Općine Saborsko 

 

Predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji 

način Općina Saborsko prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad 

naše Općine sve podatke o proračunu možete naći na našoj službenoj stranici   

www.saborsko.hr 

 

Izabrali smo upravo ovaj način za pokazati Vam u koje projekte želimo uložiti proračunski 

novac, a sve u cilju podizanja standarda i kvalitete života u Saborskom, kako za nas koji tu 

živimo, tako i za naše goste. 

Naša specifičnost i prednost je u prirodnoj ljepoti našeg mjesta, a kao jedna mala općina 

možemo se pohvaliti prirodnom i kulturnom baštinom.  

Veliki dio novca iz našeg proračuna usmjeren je na razvoj gospodarske i komunalne 

infrastrukture kao i na razvoj turizma. Besplatni smještaj učenika srednje škole, sufinanciranje 

prijevoza i prehrane samo su dijelovi proračuna kojima se želi utjecati i poboljšati socijalni 

status naših mještana.  

Dragi stanovnici, ako i Vi imate prijedloge što i kako bismo trebali unaprijediti u našem mjestu 

i općini u cilju uspostave što kvalitetnije podloge za bolji život našeg stanovništva i za daljnji 

razvoj, molimo Vas da nam uputite prijedloge i komentare. 

 

Općinski Načelnik 

Marko Bićanić 

 

 

Što je proračun? 

 

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine 

Saborsko za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 

za slijedeće dvije godine.  

 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Saborsko 

za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Saborsko koji pojašnjava planove i 

aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u 

prihode i rashode Općine Saborsko kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju. 

 

 

 

 

http://www.saborsko.hr/


Proračun sadržava: 

1. Opći dio proračuna sačinjavaju: 

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj 

klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, 

financijski rashodi).  

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na 

računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te 

primici od financijske imovine i zaduživanja. 

 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

1. Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga 

se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od 

financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na 

račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te 

manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda. 

 

2. Poseban dio proračuna sačinjava: plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim 

jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u 

programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.  

 

3. Plan razvojnih programa 

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan 

kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da 

se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji 

moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u 

ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna. Treba 

napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom 

proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa 

Proračuna identična je proceduri njegova donošenja 

 

Zakoni i sankcije 

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa 

s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna 

je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito 

planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje 

proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U 

slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka 

o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom 

financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti 

Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove 

Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore. 



Projekti u Općini Saborsko koji  se financiraju ili će se financirat  kroz proračun u 2018 

godini te u 2019 i 2020 godini. 

Red 

broj 

Naziv projekta Vrijednost projekta Stanje - faza 

1. Asfaltiranje nerazvrstanih 

cesta  

500.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje prema MRRFEU 

2. Društveni dom Saborsko 2.065.336,80 Kandidiran na natječaj, čeka 

se rezultat natječaja 

3. Sanacija vodovoda 150.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje 

4. Obnova i uređenje crpnih 

stanica 

200.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje 

5. Igralište Saborsko 40.000,00 Priprema dokumentacije za 

projektiranje 

6.  Izrada projektne 

dokumentacije za nogostup 

180.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje 

7. Uređenje šumskih cesta 150.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje prema Fondu EU 

8.  Sanacija i zatvaranje divljeg 

odlagališta Sivnik 

200.000,00 Priprema dokumentacije 

9.  Reciklažno dvorište 250.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje prema Fondu EU 

10.  Proširenje javne rasvjete 100.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje 

11.  Nabava radnog stroja, ralice i 

malčera 

240.000,00 Priprema podataka za 

kandiranje 

 

 

 

                                    Načelnik Općine Saborsko 

                                     Marko Bićanić 

 

 


