Općinski načelnik
Čavle, 22. studenog 2016.
PRIJEDLOG
PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. i 2019. GODINU
Obrazloženje
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo donosi proračun za iduću godinu
i sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine kako bi primjena Proračuna bila
omogućena s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.
Prijedlog proračuna Općine Čavle za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu izrađen
je na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
razdoblje 2017. – 2019. godine, koje je izrađeno od strane Ministarstva financija RH.
Za izradu ovog prijedloga Proračuna postojao je cijeli niz nepoznanica. Poznato je da Vlada RH
priprema poreznu reformu, koja bi prema najavama trebala biti u primjeni od 1.1.2017 godine, i koja
bi mogla značajno utjecati na prihode Proračuna. Najave su da dolazi do promjene kod poreza na
dohodak, a to je najznačajniji prihod Proračuna Općine Čavle. Prihod s osnova poreza na dohodak u
strukturi prihoda čini cca 45 ‐ 50% od ukupnih prihoda i bilo kakvo zadiranje u taj prihod bitno utječe
na visinu prihoda. Iz tih razloga ovaj prijedlog Proračuna baziran je na postojećoj zakonskoj regulativi.
Tijekom ove godine nije došlo niti do izmjena Odluka koje donosi Općinsko vijeće, a temeljem
kojih se ostvaruje dio prihoda u proračunu (komunalna naknada, komunalni doprinos i porezi koji su u
nadležnosti Općinskog vijeća). Zato se ovaj prijedlog u velikom dijelu oslanja na II. Izmjene i dopune
Proračuna za 2016. godinu. Najveći dio pozicija u dijelu prihoda i rashoda planira se na razini 2016.
godine. Značajne promjene predlažu se u dijelu kapitalnih ulaganja.
Ovim prijedlogom Proračuna predlažu se slijedeći kapitalni projekti:
‐ Izgradnja aneksa zgradi osnovne škole u 2017. god.
‐ nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik
‐ objekt NK Grobničan – zatvaranje tribina
‐ izgradnja dječjih igrališta Soboli i Frlani
‐ Radna zona Soboli – komunalna infrastruktura.
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Na web stranicama Općine Čavle objavljen je prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2017. i
projekcije za 2018. i 2019. godinu te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Rok za podnošenje prijedloga je do 29. studenog 2016. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti
pisanim putem ili na elektroničku adresu: dolores.buric@cavle.hr.
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim
sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine
Čavle.
Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat
će se konačni tekst prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu o
kojoj će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja.
Prijedlog Proračuna Općine Čavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.godinu upućuje se na
raspravu i eventualno donošenje Općinskom vijeću Općine Čavle na sjednicu koja će se održati dana
1. prosinca 2016. godine.

Općina Čavle:
načelnik Željko Lambaša

