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PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDMET: Prijedlog Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019.
i 2020. sa Planom razvojnih programa i ostalih popratnim Planovima i Programima
PRAVNI TEMELJ: članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članak 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 05/13).
NADLEŽNOST: Općinsko vijeće
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik općinskom vijeću
IZVJESTITELJICA: Ljubica Risek, financijsko-računovodstveni referent
OBRAZLOŽENJE:
Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti
proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz
proračun za narednu godinu donosi se Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obvezni
sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.
Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu
prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a
rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za
financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
U posebnom dijelu Proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim
sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i
aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13).
Temeljem iznesenog predlaže se Općinskom vijeću da donese Proračun Općine Mihovljan za
2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu. Plan razvojnih programa te ostale popratne
Planove i Programe koji se daju u prilog ovome obrazloženju.
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