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             Obrazložene 

 

PRIJEDLOGA PETIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN ZA 2018. GODINU 

 

 

Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 30. studenog 2017.g. donijelo je Proračun  Općine 

Lovran za 2018.g. i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 13/17), na 

sjednici održanoj 27. travnja 2018. godine donijelo je Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 

2018. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 6/18), na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine 

donijelo je Druge izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 8/18), 

na sjednici održanoj 13. rujna 2018. donijelo je Treće izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu 

(„Službene novine Općine Lovran“ br. 10/18) i na sjednici održanoj 18. listopada 2018. donijelo je Četvrte 

izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu („Službene novine Općine Lovran“ br. 11/18) 

 

Člankom 9. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Lovrana za 2018. godinu (“Službene novine Općine 

Lovran” br. 13/17 i 6/18) utvrđeno je da ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda-

primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću donošenje 

izmjena i dopuna Proračuna. 

Nakon izvršenog uvida u strukturu i visinu planiranih prihoda i rashoda Proračuna, izvršenje Proračuna u 

prvih deset mjeseci 2018. godine, Općinski načelnik predlaže da se ovim izmjenama i dopunama Proračuna 

pristupi iz razloga što se pojedini planirani prihodi neće realizirati u planiranom iznosu, pojedini rashodi nisu 

planirani u dostatnoj visini kao i zbog potrebe planiranja povoljnijeg načina realizacije pojedinih kapitalnih 

projekata.  

 

 

I. Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

 

Predloženim izmjenama i dopunama proračuna nije se promijenila visina, kao niti struktura planiranih  

prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine u odnosu na tekući proračun.  

Visina planiranih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka ostala je nepromijenjena u odnosu na tekući 

proračun te iznosi 55.162.282,42 kuna. Predloženim izmjenama proračuna mijenja se samo struktura 

planiranih rashoda proračuna.    

 

II. Rashodi  poslovanja  
Prijedlogom Proračuna planirano je povećanje rashoda poslovanja u iznosu 517.000,00 kn, a odnosi se na 

povećanje i smanjenje sljedećih rashoda: 

31 – rashodi za zaposlene, smanjeni su u odnosu na prethodno planirane za 8.000,00 kn jer je neutrošena 

sredstva bilo potrebno usmjeriti na materijalne rashode  

32 – materijalni rashodi, povećani su za 199.000,00, a povećanje/smanjenje sačinjavaju: 

- rashodi za službena putovanja, koji su povećani za 8.000,00 kn i  

- rashodi za komunalne usluge u iznosu 191.000,00 kn, odnose se na usluge u svezi rashoda vezanih uz rad 

reciklažnog dvorišta u Lovranu. Tekućim proračunom planirano je davanje subvencije komunalnom društvu 

Komunalac d.o.o. u iznosu 191.000,00 kn, namijenjenih radu reciklažnog dvorišta u Lovranu. Predloženim 

izmjenama proračuna planirano je smanjenje  rashoda za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 

(35- subvencije) jer će Komunalno društvo za izvršene usluge u svezi rada reciklažnog dvorišta u Lovranu 

izdati fakturu Općini Lovran kao i ostalim jedinicama lokalne samouprave koje koriste reciklažno dvorište u 

Lovranu.   

 

35 – subvencije, smanjeni su rashodi za subvencije planirane za rad reciklažnog dvorišta u Lovranu za 

191.000,00 kn.  

 

36 – pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, planirano je povećanje pomoći proračunskim 

korisnicima drugih proračuna, u iznosu 30.000,00 kn, kapitalna pomoć proračunskom korisniku Grada 

Opatije, Dječjem vrtiću Opatija, pomoć je namijenjena kupnji neophodne opreme, zamjena dotrajalog bojlera 

u prostoru Dječjeg vrtića u Lovranu. 
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38 – ostali rashodi,  planirano je povećanje ostalih rashoda, u iznosu 517.000,00 kn, planirano povećanje 

odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno kapitalnu pomoć 

komunalnom društvu Komunalac d.o.o., za nabavu komunalne opreme, posuda za prikupljanje mješovitog 

komunalno otpada, za potrebe građana Općine Lovran, u iznosu 517.000,00 kn.  

Po provedenom uvidu u komunalnu opremu, spremnike za prikupljanje otpada, kojom raspolaže komunalno 

društvo Komunalac d.o.o. Jurdani, odnosno broj spremnika, njihova litraža (kapacitet), kvaliteta  kao i 

mogućnost njihove prilagodbe potrebama i dodjele određenom korisniku, utvrđeno je da je za potrebe 

Općine Lovran potrebno nabaviti manji broj spremnika od prethodno planiranih jer će se nastaviti koristiti 

spremnici koji se trenutno koriste, uz određene prilagodbe. Slijedom navedenog, predlaže se da nedostajuće  

posude za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada za potrebe građana Općine Lovran nabavi 

komunalno društvo Komunalac d.o.o., pa se ovim predloženim izmjenama proračuna planira davanje 

kapitalne pomoći društvu Komunalac d.o.o. za te namjene, u iznosu 517.000,00 kn.  

 

   

III. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

 

Planirano je smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u iznosu 517.000,00 kn.  

 

42- rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine, smanjeni su za iznos 517.000,00 kn jer će dio posuda 

za prikupljanje mješovitog komunalnog otpada nabavit komunalno društvo Komunalac d.o.o. iz sredstava 

kapitalne pomoći koja će mu dati Općina Lovran, a dio posuda za korisni otpad kupit će Općina Lovran uz 

sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

 

 

Prijedlog Petih izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovran za 2018.g. upućuje se Općinskom vijeću Općine 

Lovran na razmatranje i usvajanje.   

 

U Lovranu, 22. studeni 2018. godine                                

         Općinski načelnik                                                           

                         Bojan Simonič,mag.oec 


