
 
 

 

 

 

 

 
 

KLASA: 011-01/20-01/30 

URBROJ: 2182/11-02-20-1 

Pirovac, 27. studenoga 2020. 

 

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2020.  

                     godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

 

                   

                   Poštovani, 

 

                   Općinskom vijeću Općine Pirovac, na temelju članka 39. stavka 2. Zakona 

o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 47. stavka 3. 

Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13., 

6/18. i 4/20.), dostavlja se na raspravu i donošenje prijedlog Izmjena i dopuna (I.) 

Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. 
 

                   Sastavni dio prijedloga Izmjena i dopuna (I.) Proračuna i projekcija čine 

Izmjene i dopune (I.) Plana razvojnih programa Općine Pirovac za razdoblje od 2020. 

- 2022. godine. 
 

                   Predlaže se Općinskom vijeću Općine Pirovac da navedene prijedloge 

razmotri i prihvati u predloženom tekstu. 
 

                   Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje će, po potrebi, iznijeti: 

Ivan Gulam, općinski načelnik, i Slavica Savić, voditeljica Službe za financije. 

 

                   S poštovanjem, 

 

 
                  

 

 

 

 

Prilozi: 

- Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Proračuna i projekcija, 

- Prijedlog Izmjena i dopuna (I.) Plana razvojnih programa.   

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Gulam, bacc. oec., v. r. 
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OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu i 

projekcija za 2021. i 2022. godinu 

 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

 

Člankom 39. stavkom 1. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 

136/12. i 15/15.), propisano je da Sabor, odnosno predstavničko tijelo, donosi 

proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i 

projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske 

godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. 

siječnja godine za koju se donosi proračun. 
 

Stavkom 2. je nadalje propisano da se izmjene i dopune proračuna provode po 

postupku za donošenje proračuna i projekcije. 

 

 

 

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 

 

Proračun Općine Pirovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

doneseni su na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac, održanoj 12. prosinca 

2019. godine («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 20/19.).  
 

 

Sukladno promjenama u planiranim programima, a uslijed narušene 

gospodarske situacije uzrokovane epidemijom virusa Covid-19, potrebno je izvršiti 

uravnoteženje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka planiranih Proračunom za 

2020. godinu.  

 

 

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA TE 

NAČIN NA KOJI ĆE SE ISTA OSIGURATI 

 

 Prijedlogom Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu i 

projekcija za 2021. i 2022. godinu planira se ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka 

i izdataka u ukupnom iznosu od 24.326.900,00 kuna. 

 

 

 

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI AKTA 

 

Prijedlogom Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu 

evidentirane su sve promjene prihoda i rashoda odnosno primitaka i izdataka na 

godišnjoj razini s utvrđenim postotnim povećanjem odnosno smanjenjem pojedine 

proračunske stavke. 
 



Prihodovne stavke Proračuna usklađene su sukladno procjeni ostvarenja do 

isteka tekuće proračunske godine, uz značajnije smanjenje prihoda po osnovi pomoći 

iz državnog proračuna. 
 

Značajnije povećanje prihoda se odnosi na ostvareni višak poslovanja iz 

prethodne godine, koji je veći za 1.020.000,00 kuna u odnosu na prvotni plan. 
 

U Posebnom dijelu prijedloga Izmjena i dopuna (I.) Proračuna Općine Pirovac 

za 2020. godinu, rashodi i izdaci su razvrstani po programima i aktivnostima i po 

potonjim namjenama.  
 

Rashodovne stavke usklađene su sukladno dosadašnjoj realizaciji kao i 

procjeni trošenja financijskih sredstava do isteka tekuće proračunske godine. 
 

Uslijed globalne situacije vezane za pandemiju virusa Covid-19 koja uzrokuje 

organizacijske i logističke probleme u provedbi planiranih investicija, dio istih će se 

realizirati tijekom naredne proračunske godine – uređenje općinske zgrade, nabava 

mobilnog reciklažnog dvorišta te zamjena postojeće javne rasvjete putem kreditnog 

zaduženja iz ESIF programa. 

 


