
PRORAČUN U MALOM 
OPĆINE PETRIJEVCI ZA 2020 GODINU 

 

 
I. UVODNA RIJEČ 

 
Poštovani mještani Petrijevaca i Satnice, 
 
Na jednom mjestu možete pronaći sve što Vas zanima o Proračunu Općine Petrijevci za 2020. 
godinu, saznati zašto je on bitan te na koji se način prikupljaju i investiraju sredstva 
Proračuna. 
 
Nastojali smo prijedloge i sugestije mještana uvrstiti u Proračun. Time smo ispunili naš cilj da 
Proračun Općine Petrijevci odgovara potrebama i željama lokalne zajednice naših mještana. 
 
Želeći dodatno unaprijediti transparentnost i komunikaciju s mještanima informiramo o 
načinu korištenja proračunskih sredstava. 
U prilog tomu važno je napomenuti kako je Institut za javne financije u srpnju 2019. godine 
objavio rezultate svog istraživanja proračunske transparentnosti jedinica lokalne 
samouprave u 2019. godini, gdje je prema podacima o proračunskoj transparentnosti svih 
576 hrvatskih lokalnih jedinica u razdoblju studeni 2018.- ožujak 2019. Općina Petrijevci 
svrstana u skupinu najtransparentnijih u Hrvatskoj. 
  
„Proračun u malom“ nastoji Vam približiti i planirane programe, mjere i potpore za poticanje 
razvoja Općine u komunalnom, društvenom, obrazovnom, socijalnom i gospodarskom dijelu. 
 
Kroz „Proračun u malom“ kao sažetku Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu s 
najvažnijim smjernicama razvoja, koji u osnovnim crtama pojašnjava planove i aktivnosti 
Općine, nadamo se kako ćete bolje razumjeti gdje se i na koji način troši proračunski novac 
te kako se odgovornim vođenjem Općine mogu ostvariti strateški projekti koji će u 
konačnosti dodatno podignuti kvalitetu življenja naših mještana. 
 

 

II. OPĆENITO O PRORAČUNU I NJEGOVOM SADRŽAJU 

 

- Što je Proračun i zašto je bitan? 
 

Proračun je temeljni financijski dokument, godišnji plan prihoda i rashoda Općine za 
određeno vremensko razdoblje, u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve tekuće i 
kapitalne aktivnosti i projekte općinske uprave vezane uz funkcioniranje, održavanje i 
unapređenje Općine. 
Drugim riječima, proračun je najvažniji financijsko planski dokument neophodan za 
funkcioniranje Općine i financiranje svih funkcija koje obavljamo tijekom jedne fiskalne 
godine koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. 
Na prijedlog načelnika Proračun donosi predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine 
Petrijevci najkasnije do 31. prosinca tekuće za sljedeću proračunsku godinu. 
Proračunski proces obuhvaća planiranje, izradu, donošenje i izvršavanje proračuna te potom 
i njegov nadzor odnosno reviziju. 
 



Želja nam je da ovim pregledom općinskog Proračuna omogućimo svim mještanima uvid u 
prihode i rashode Općine kako bismo potaknuli sve mještane na aktivno sudjelovanje u 
predlaganju, komentiranju i odlučivanju o načinu upravljanja Općinom. 

 

 
III. KRATKI PRIKAZ PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU 

 

- Odakle dolazi novac u Proračun? 

 

U prihodima Proračuna Općine Petrijevci najveći udio imaju prihodi od poreza na dohodak i 
ostalih općinskih poreza te od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi. Osim toga Općina 
određeni dio prihoda ostvaruje od imovine te od pruženih usluga i prihoda od donacija. 
 
Nominacijom projekata prema fondovima Europske unije, državnih ministarstava, 
izvanproračunskih fondova i Osječko-baranjske županije veliki dio sredstava Općina planira 
povući i iz navedenih izvora. Na taj način kroz te očekivane priljeve za realizaciju tekućih ili 
kapitalnih projekata, Općina će manje vlastitih sredstava uložiti u realizaciju istih, te na taj 
način slobodna proračunska sredstva usmjeriti u druge potrebe. 
 

 

- Što sve možete saznati iz Proračuna Općine Petrijevci? 
 

• Koliki su i koji prihodi ? 

• Koliko iznose ukupni rashodi ? 

• Što sve Općina financira i čime upravlja ? 

• Koliko se novaca koristi za unapređenje komunalne djelatnosti i prostornog 
uređenja ? 

• Koliko se novca izdvaja za financiranje predškolskog odgoja, školstva, sporta, 
kulturne i socijalne skrbi, te vatrogastva ?   

 

- Gdje možete pronaći Proračun? 
 

•   U Službenom glasniku Općine Petrijevci broj 10/2019 

•   Na web stranicama Općine pod Proračun: www.petrijevci.hr 

•   U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci 
 

- Proračunom 2020. godine zajednički radimo na daljnjem razvoju Općine kroz : 
 

• Uređenje zgrada u vlasništvu Općine  

• Održavanje i uređenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

• Projektiranje i izgradnju nerazvrstanih cesta (putova) 

• Završetak izgradnje parkirališta u dvorištu Stare škole i Općine 

• Izgradnju biciklističke staze  Petrijevci-Satnica 

• Izgradnju javne rasvjete u Petrijevcima 

• Projekt izgradnje spojne ceste između ulica S.Radića i A.M.Reljkovića u     
     Petrijevcima s pješačkom stazom i javnom rasvjetom 

• Završetak energetske obnove i rekonstrukcije zgrade NK „Omladinac“ Petrijevci 

• Unapređenje sustava vatrogastva kroz rekonstrukciju zgrade DVD-a Satnica i  
     opremanje vatrogasnog vozila DVD-a Petrijevci 

• Praćenje i sufinanciranje projekata koje provodi Dvorac d.o.o. na području   
     projekta vodoopskrbe i odvodnje 
 

http://www.petrijevci.hr/


IV. PRIHODI PRORAČUNA 

 

- Prihodi i primici 
 

Sveukupni planirani prihodi i primici Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu planirani su 
u iznosu 17.698.476,00 kuna. 
 

Od ukupno planiranih prihoda, vlastiti prihodi Općine Petrijevci iznose 7.755.476,00 kuna što 
čini 43,8 % od ukupnih prihoda i primitaka. Unutar istih planiran je u 2020. godini preneseni 
višak prihoda iz 2019. godine u iznosu 1.100.000,00 kn. Primici od dugoročnog zaduživanja za 
projekt izgradnje parkirališta iza dvorišta stare škole i Općine iznose 800.000,00 kn ili 4,5%.  
 

Nasuprot vlastitim prihodima, planirani prihodi od pomoći iz inozemstva (EU fondovi) i od 
subjekata unutar općeg proračuna (državna ministarstva, fondovi, županija), te prihodi od 
donacija iznose 9.143.000,00 kn ili 51,7% Proračuna Općine. Navedeni podatak pokazuje 
usmjerenost Općine ka povlačenju sredstava iz drugih izvora i povećanje udjela istih unutar 
ukupnog Proračuna, poglavito u kapitalnom dijelu Proračuna. 
 
Tablica 1. Planirani prihodi i primici u Proračunu Općine Petrijevci za 2020. godinu 

VRSTA PRIHODA 2020. IZNOS 
UDIO U 

PRIHODIMA % 

PRIHODI OD POREZA  5.320.000,00 32,05 

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG 
PRORAČUNA 

9.127.000,00 54,98 

PRIHODI OD IMOVINE 316.650,00 1,91 

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH  PRISTOJBI, 
PRISTOJBI  PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 

1.012.826,00 6,10 

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I 
PRIHODI OD DONACIJA 

16.000,00 0,10 

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 3.000,00 0,02 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000,00 0,02 

PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA 800.000,00 4,82 

UKUPNO 16.598.476,00 
 

100,00 
 

 

 
Grafikon 1. Struktura planiranih prihoda i primitaka u Proračunu Općine Petrijevci za 2020. godinu 

 



- Namjenski prihodi Općine Petrijevci su : 
 

• Komunalni doprinos 

• Prodaja zemljišta 

• Prodaja stanova i poslovnih prostora 

• Naknada za koncesije 

• Sredstva drugih proračuna 
 

 - Iz namjenskih prihoda financira se : 
 

• Održavanje komunalne infrastrukture 

• Izgradnja komunalne infrastrukture 

• Izgradnja kapitalnih objekata 

• Održavanje javnih površina 

 

 

V. RASHODI I IZDACI 

 
Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020. godinu planirani su u svoti od 17.698.476,00 kn. 
U ukupnoj planskoj strukturi rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji najveći udio čine 
rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10.572.000,00 kn koji obuhvaćaju najveći broj 
planiranih investicijskih projekata u 2020. godini s udjelom od 59,7 % ukupnih rashoda 
Proračuna. Drugi po redu su materijalni rashodi (skupina 32) sa 2.488.200,00 kn koji se 
odnose na tekuće i investicijsko održavanje nepokretne imovine i opreme Općine, Program 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, rashode tekućeg projekta „Zaželi-
ostvari u Petrijevcima“ koji se financiraju iz EU sredstava, te rashode poslovanja 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Rashodi za zaposlene iznose 1.613.000,00 kn, a u tom iznosu osim plaća zaposlenika 
Jedinstvenog upravnog odjela i načelnik Općine Petrijevci nalaze se i planirani rashodi za 
zaposlene na javnim radovima, gdje se planira financiranje preko mjere HZZ-a, kao i rashodi 
za zaposlenice (njih 15) na projektu „Zaželi-ostvari u Petrijevcima“ kroz financiranje EU. 
 
Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci u Proračunu Općine Petrijevci za 2020. godinu  
 

VRSTA RASHODA I IZDATAKA IZNOS 
UDIO  U 

RASHODIMA % 

RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.613.000,00 9,1 

MATERIJALNI RASHODI 2.488.200,00 14,1 

FINANCIJSKI RASHODI 46.800,00 0,3 

SUBVENCIJE 214.676,00 1,2 

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 670.000,00 3,8 

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 
I DRUGE NAKNADE 

795.000,00 4,5 

OSTALI RASHODI (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i sl.) 1.208.800,00 6,8 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (INVESTICIJE) 10.572.000,00 59,7 

IZDACI ZA OTPLATU KREDITA DUGOROČNOG ZADUŽENJA 90.000,00 0,5 

UKUPNO 17.698.476,00 100,00 

     



   Grafikon 2. Struktura planiranih rashoda i izdataka u Proračunu Općine Petrijevci za 2020. godinu 
 

 
 

 

 

KLJUČNI PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA 

                                                             

- Uređujemo Općinu po mjeri naših mještana 
 

U 2020. godini nastavljamo s uređenjem i održavanjem zgrada i ostalih objekata u vlasništvu 
Općine. Planiran je završetak započetog u 2019. godini projekta energetske obnove zgrade 
NK „Omladinac“, kao i rekonstrukcija zgrade za potrebe DVD-a Satnica za što su se osigurala 
sredstva putem natječaja EU fondova.  
 

Važni razvojni programi u Proračunu Općine Petrijevci planirani su i kroz Program izgradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to završetak izgradnje parkirališta u dvorištu 
stare škole i Općine, izgradnja biciklističke staze Petrijevci-Satnica, izgradnja javne rasvjete u 
Petrijevcima, projekt izgradnje spojne ceste između ulica S.Radića i A.M.Reljkovića u    
Petrijevcima s pješačkom stazom i javnom rasvjetom. Kroz potpisane ugovore s komunalnim 
poduzećem Dvorac d.o.o. sufinancirati će se i pratiti projekti na području vodoopskrbe i 
odvodnje (kanalizacije). 
 
Planirano je održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje i zaštita 
prostora: održavanje i uređenje kuće oproštaja u Satnici, staza i ograda na groblju, 
održavanje nerazvrstanih cesta u na našem području, održavanje javne rasvjete, održavanje 
prometnih površina, ulica, trgova, nogostupa i prometne signalizacije, održavanje javnih 
zelenih površina i poljskih putova, održavanje kanala, deratizacija, uništavanje komaraca, 
uklanjanje otpada i pasa lutalica. 

 



Unapređujemo kvalitetu života Općine kroz javne potrebe prema udrugama koje djeluju u 
području kulturnog, društvenog i sportskog života, gdje u 2020. godini donacije udrugama u 
kulturi bilježe u planu povećanje u odnosu na 2019. godinu za 29,0%, a u športu za 23,0%.  
 
Kulturna manifestacija „Petrijevačke žetvene svečanosti“ bilježi 26. godišnjicu održavanja za 
koju su se u Proračunu predvidjela sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, dok se za 
manifestaciju „Tri sam dana kukuruze brala – 13. bruljenje u Satnici“  osiguralo 17.000,00 kn, 
odnosno 12.000,00 kn za 6. Gužvarijadu u Petrijevcima. 

 
Ulažemo u budućnost naših mladih: 

 

• izdvajamo sredstva za rekreaciju mladih u dvorani OŠ „Petrijevci“ u iznosu 
60.000,00 kuna, 

• za predškolski odgoj i obrazovanje izdvajamo 580.000,00 kuna, 

• za potrebe nastave u Osnovne škole izdvajamo sredstva u iznosu 50.000,00 kuna, 

• podmirujemo troškove školske kuhinje učenika Osnovne škole s 50.000,00 kn 

• za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata izdvajamo 160.000,00 kuna 

• za stipendije učenicima i studentima izdvajamo 75.000,00 kn. 

• povećala se naknada za novorođenčad i to na način da za prvo dijete iznosi 
4.000,00 kn, drugo 7.000,00 kn, te za treće i više djece 10.000,00 kn 

• po prvi puta u proračunu je planirana pozicija za pomoć mladim obiteljima u 
stambenom zbrinjavanju u ukupnom iznosu 100.000,00 kn za što će se donijeti 
program s kriterijima financiranja. 

 
Skrbimo o našim starima i socijalno ugroženim obiteljima i izdvajamo sredstva u ukupnom 
iznosu 270.000,00  kuna. 
 
Vodimo brigu o zaštiti od požara i civilnoj zaštiti, te izdvajamo sredstva za tu namjenu u 
iznosu 199.200,00 kuna i na taj način održavamo i unapređujemo sustav vatrogastva, te 
zaštite i spašavanja na području Općine Petrijevci. 
 


