Uvodna riječ načelnika
Poštovani mještani,
predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Mikleuš za 2020. godinu. U njemu su na
pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti
sredstva Proračuna Općine Mikleuš tijekom 2020. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad
naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici
www.mikleus.hr.
Naš cilj u 2020. godini, a i na dalje je očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih
investicija, od izgradnje i održavanja postojeće komunalne infrastrukture (ceste, nogostupi,
nastavak zamjene postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete energetski učinkovitijom led
javnom rasvjetom, parkirališta, poljskih puteva, kanala), uređenje sportskih objekata, dječjih
igrališta i drugih objekata u vlasništvu Općine.
U 2017.g. započela je izrada Idejnog i glavnog projekta odvodnje naselja Mikleuš i Borik i
izgradnje pročistača otpadnih voda. Ishodovana je lokacijska dozvola za mrežu i UPOV. Isti se
mogu nominirati na natječaje. U postupku je ishodovanje građevinske dozvole (očekuje se do

sredine 2020.g.). Nositelj Projekta je „Komrad“ d.o.o. Slatina. Općina sufinancira izradu
navedenih dokumenata, sukladno dinamici izrade, sa 20 % vrijednosti investicije.
Uz ulaganje u komunalnu infrastrukturu i objekte, početkom 2018.godine, Općina je
pokrenula rad Dječjeg vrtića u Mikleušu i naravno sufinancira rada istog. Do sada su roditelji
plaćali 280,00 kuna mjesečno za troškove smještaja u Dječjem vrtiću no od 2020.godine, taj
trošak smanjit će se za 30,00 kuna, tj. roditelji će plaćati 250,00 kuna mjesečno dok će razliku
preuzeti Općina Mikleuš.
Općina sufinancira školsku kuhinju za djecu čiji roditelji nisu oslobođeni plaćanja školske
kuhinje , rad Školskog športskog kluba, osigurana su sredstva pomoći za kupnju školskog
pribora ili nastavnih sredstava za učenike OŠ Mikleuš, sufinancira troškove prijevoza učenika
srednjih škola, daje novčane potpore redovitim studentima, sufinancira troškove smještaja
učenika koji srednju školu pohađaju izvan VPŽ ili na području VPŽ ali su smještena u mjestu
pohađanja Škole, isplaćuje naknade roditeljima za novorođenu djecu ( od 01.siječnja 2020.g.
naknada za prvo dijete iznosi 3.000,00 kuna, za drugo i svako naredno 4.000,00 kuna). Također,
nastavit ćemo sa sufinanciranjem Udruga civilnog društva, ulaganjem u zaštitu okoliša,
vatrogasnu i civilnu zaštitu, sport i kulturu, pomoći vjerskim zajednicama.
Uz Grad Slatinu, susjedne općine i Udrugu osoba s invaliditetom Slatina, i u 2020.g. Općina
Mikleuš sufinancira Projekt pomoć u kući.
Uz Virovitičko-podravsku županiju, gradove i općine sa područja VPŽ, i općina Mikleuš,
sufinancirat će sklonište za smještaj osoba žrtava obiteljskog nasilja.
Također, i Općina Mikleuš potpisala je Sporazum za izradu Projekta razvoja infrastrukture
širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za
ulaganja.
U cijelosti Općina financira sustavnu preventivnu deratizaciju te veterinarsko-higijeničarsku
službu.
Iz Proračuna općine i u 2020.g. , sufinancira se dolazak dva specijalista u Dom zdravlja Slatina
(urolog i oftalmolog), rad hitne medicinske pomoći te rad Visoke škole za menadžment u
turizmu i informatici Virovitica.
Sufinancira se i rad Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Orahovica, rad Organizacije
slijepih Virovitičko-podravske županije te rad Gradskog društva Crvenog križa Slatina.
U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti i komunikacije sa Vama,
upoznat ćemo Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna s ciljem da
putem Vaših prijedloga usmjerimo proračunska sredstva na dobrobit svih građana Općine
Mikleuš.

Vaš načelnik,
Milan Dundović

Za sve informacije i Vaše upite stojim Vam na raspolaganju.

Email: opcina-mikleus@vt.htnet.hr
tel.: 033/563-066
mob.: 098/ 253 066

Što je Proračun?
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i
primici, te svi rashodi i izdaci Općine koje odobrava Općinsko vijeće.
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu. Fiskalna godina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje
od 01. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine. Uz proračun se donose i
projekcije za naredne dvije godine.
Proračun u malom je sažetak Proračuna Općine Mikleuš za 2020. godinu koji u kratkim
crtama pojašnjava programe, tekuće i kapitalne projekte i aktivnosti Općine u svezi korištenja
proračunskog novca u 2020. godini.
Želja nam je da ovakvim prikazom Općinskog Proračuna svim mještanima Općine Mikleuš
omogućimo uvid, kako u prihode tako i rashode Općine te da mještani dobiju potpunu i
razumljivu informaciju gdje i kako se troši njihov novac.

Što sve možete saznati iz Proračuna?






Koliki su i koji ukupni prihodi Općine?
Koliki su ukupni rashodi Općine?
Što sve Općina financira?
Koliko se novca troši na funkcioniranje Općine?
Koliko novca odlazi na komunalnu i stambenu djelatnost?




Koliko se novca troši na kulturu i sport?
Koliko novca Općina izdvaja za financiranje školstva, vatrogasnu službu, civilno
društvo i socijalnu skrb.

Gdje možete pronaći Proračun?




U „Službenom glasniku Općine Mikleuš“ broj 10, objavljenog na internetskim
stranicama Općine Mikleuš.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mikleuš, N.Š.Zrinskog 93, 33517 Mikleuš
Na Web stranici Općine Mikleuš- www.mikleus.hr

Tko donosi Proračun?
Prijedlog Proračuna i projekcije utvrđuje načelnik kao izvršno tijelo općine te ih podnosi
Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.
Proračun donosi predstavničko tijelo općine- Općinsko vijeće Općine Mikleuš- do kraja tekuće
godine (2019.) za narednu (2020.) godinu.

Odakle dolazi novac u općinski Proračun- Prihod proračuna
PRIHODI POSLOVANJA
- Porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, te porez na robu i sluge
- Pomoći iz općeg proračuna i inozemstva
- Prihodi od imovine (zakup i koncesija)
- Komunalni doprinos i naknade
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, i pristojbi po posebnim propisima
(komunalna i druge naknade, šumski doprinos, komunalni doprinos)
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
- Prihodi od prodaje neproizvedene i proizvedene imovine
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
- Preneseni višak ili manjak
- Višak- neočekivano veći priliv sredstava u Proračun
- Manjak- neočekivano manji priliv sredstava u Proračun
PRIHODI PRORAČUNA I NJIHOVA NAMJENA- ZA ŠTO SE KORISTE

- Komunalna naknada- za održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja, odvoz
kontejnera sa zelenih otoka i groblja, deratizacija, veterinarsko-higijeničarska služba
- Komunalni doprinos- za gradnju komunalne infrastrukture
- Šumski doprinos- za izgradnju komunalne infrastrukture
- Porezi, prihodi od zakupa, te ostali prihodi- za sve vrste rashoda: vatrogastvo, školstvo,
sufinanciranje rada dječjeg vrtića, sport, kulturu, socijalnu skrb, civilno društvo, tekuće i
investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine, izgradnja komunalne infrastrukture,
rashodi za plaće, naknade i materijalni rashodi
- Prihodi od prodaje imovine- za kapitalne rashode
ŠTO FINANCIRAMO IZ PRORAČUNA- RASHODI PRORAČUNA
RASHODI POSLOVANJA
- Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije- poljoprivrednicima, trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora
- Pomoći dane unutar države i inozemstvu
- Naknade građanima i kućanstvima
Socijalni program
- Ostali rashodi
Tekuće i kapitalne donacije

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
- Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini
- Izgradnja objekata komunalne infrastrukture- nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta,
objekti u vlasništvu Općine (sportski objekti, mjesni domovi), kapitalna ulaganja u opremuopremanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i dr.
RASHODI PRORAČUNA I NJIHOVA NAMJENA – ZA ŠTO SE KORISTE
RASHODI ODREĐENI ZAKONIMA REPUBLIKE HRVATSKE
- Predškolski odgoj
o Program predškolskog odgoja
- Socijalna skrb
o Troškovi ogrijeva za socijalno ugroženo stanovništvo
- Javne potrebe u sportu i kulturi
o Sportske udruge s područja Općine, KUD
- Protupožarna i civilna zaštita
o Vatrogastvo, HGSS, civilna zaštita

- Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
- Zaštita okoliša
- Rashodi za plaće i materijalni rashodi

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA
- Briga o najosjetljivijim članovima društva
o Naknade roditeljima za novorođenčad, sufinanciranje rada dječjeg vrtića,
sufinanciranje prehrane učenika, potpore studentima, sufinanciranje troškova
prijevoza učenika SŠ, sufinanciranje kupnje udžbenika ili nastavnih sredstava
za učenike OŠ Mikleuš, financiranje toplih obroka ugroženim osobama

PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2019.GODINU
- UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA ZA 2019.G……………….4.733.951,00 KUNA
- UKUPNI RASHODI PRORAČUNA ZA 2019.G………………4.733.951,00 KUNA

Odakle novac dolazi u Proračun?
PRIKAZ PRORAČUNSKIH PRIHODA ZA 2020.

Kamo novac odlazi?
PRIKAZ RASHODA – PO PROGRAMIMA

FINANCIRANJE PO PROGRAMIMA
Razdjel

001 OPĆINA MIKLEUŠ, ukupno………… 4.733.951,00kn

Glava 00101

OPĆINSKO VIJEĆE,
OPĆINSKI NAČELNIK ……………..........429.860,00 kn
Program 1001
Javna uprava ……………….………………429.860,00 kn
- donošenje akata……………………………288.930,00 kn
- usluge promidžbe i informiranja…………...4.460,00 kn
- financijski rashodi…………………………..99.150,00 kn
- redovne aktivnosti političkih stranaka…….12.500,00 kn
- lokalna akcijska grupa (članarina)…………7.320,00 kn
- Informativni centar Virovitica i
ostale usluge informiranja………………….17.500,00 kn
Glava
00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL…......4.304.091,00 kn
Program 1002
Javna uprava i administracija
Jedinstveni upravni odjel…..…………….485.808,00 kn
Program 1003
Održavanje komunalne
infrastrukture……………………………...721.030,00 kn
- Javna rasvjeta……………………………..320.000,00 kn
(električna energija, održavanje i rekonstrukcija u led

Program 1004

Program 1005

Program 1006

Program 1007

rasvjetu)
- Održavanje čistoće
javnih i zelenih površina…………………....24.000,00 kn
- opskrba vodom………………………………..2.100,00 kn
- održavanje nerazvrstanih cesta ……………200.000,00 kn
- Deratizacija………………………………......28.000,00 kn
- Veterinarsko higijeničarska služba…………35.000,00 kn
- Zbrinjavanje otpada i
ostale komunalne usluge…………………….33.500,00 kn
- Investicijsko održavanje
građevinskih objekata i opreme……………..65.590,00 kn
- električna energija u objektima
u vlasništvu općine ………………………….12.840,00 kn
Program izgradnje objekata ……………..1.945.055,00 kn
( uređenje objekata u vlasništvu općine,
uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta,
parkirališta, izgradnja nogostupa,
uređenje sportskih objekata i dječjih
igrališta, uređenje groblja,
opremanje Društvenog
doma u Mikleušu audio-vizualnom opremom, spremnici za
odvojeno sakupljanje otpada, videonadzor objekata u vlasništvu
Općine, kupnja građevinskog zemljišta i dr.)
Organiziranje i provođenje
zaštite i spašavanja………………………….80.000,00 kn
- Vatrogastvo………………………………...60.000,00 kn
- HGSS ………………………………………..5.000,00 kn
- Civilna zaštita .………………………..……15.000,00 kn
Poticanje i razvoj poljoprivrede…………….52.532,00kn

Socijalna skrb ……………………….……...127.892,00 kn
- pomoći Odlukom (obiteljima i
pojedincima)..................………………….…10.000,00 kn
- donacija zdravstvenim ustanovama (Dom zdravlja
Slatina i Zavod za hitnu medicinu….….….36.892,00 kn
- sufinanciranje školske kuhinje OŠ
Mikleuš……………………………….………9.000,00 kn
- financiranje dostave toplih obroka
ugroženim osobama………………………….9.000,00 kn
- sredstva za ogrjev korisnicima Centra za
socijalnu skrb………………………………38.000,00 kn
- Naknada za novorođenčad…………….….25.000,00 kn

Program 1008

Obrazovanje …………………………......359.500,00 kn
- Sufinanciranje privatnog dječjeg vrtića „Suncokret“
Slatina, Područni odjel Mikleuš……….220.000,00 kn
- Srednjoškolsko obrazovanje………..…..34.000,00 kn
(sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i sufinanciranje
smještaja učenika koji srednju školu pohađaju izvan VPŽ i na
području VPŽ ali su smještena u mjestu pohađanja Škole)
- Visokoškolsko obrazovanje……………..82.500,00 kn
( financijske potpore redovitim studentima i sufinanciranje rada
VŠ za menadžment u turizmu i informatici Virovitica)
- Osnovnoškolsko obrazovanje………......23.000,00 kn

Program 1009

Sport i rekreacija ………………………205.000,00 kn
- Tekuće donacije NK „ Mikleuš“,
NK „Dinamo“ Četekovac, RK Mikleuš
ŠRU „Klen“Mikleuš i
Kapitalne donacije NK…………………..205.000,00 kn

Program 1010

Kultura …………………………………….84.000,00kn
- KUD Mikleuš ……………………………..40.000,00 kn
- obilježavanje značajnih datuma
za Općinu Mikleuš ……………………….31.500,00 kn
- ostala kulturna događanja……………….12.500,00 kn

Program 1011

Razvoj civilnog društva…………………182.000,00 kn
- Udruge iz domovinskog rata …………...14.500,00 kn
- Gradsko društvo Crvenog križa
Slatina ……………………………………15.000,00 kn
- Organizacija slijepih VPŽ ……………….1.000,00 kn
- ostale udruge
(Društvo naša djeca, LU Zec, i dr.)….… 41.500,00 kn
- Udruga osoba s invaliditetom, Projekt
pomoć u kući …………………..…………20.000,00 kn
- sufinanciranje skloništa za smještaj osoba
žrtava obiteljskog nasilja…………………20.000,00 kn
- Vjerske zajednice…………………….….....70.000,00 kn
Projekt razvoja infrastrukture
širokopojasnog pristupa u područjima
u kojima ne postoji dostatan komercijalni
interes za ulaganja………………………….20.000,00 kn
Odvodnja……………………………………41.274,00 kn

Program 1012

Program 1013
Zaključak:

Sve ove godine Proračun Općine Mikleuš jedan je od manjih Proračuna, no
prikupljene prihode i primitke te sve raspoložive izvore financiranja Općina Mikleuš
koristi za financiranje projekata i aktivnosti u svrhu unapređenja kvalitete života
mještana na području Općine i to tako da unatoč Proračunu koliki je, nikada nije
dovedeno u pitanje rad Općine i podmirenje preuzetih obveza.

