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             Obrazložene 

 

PRIJEDLOGA TREĆIH 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) i na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine 

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

 

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 osam 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 novih kapitalnih projekata.  

 

 

I. Prihodi poslovanja 

 

Ovim izmjenama Proračuna  povećani su prihodi poslovanja za 649.000,00  kn, od toga: 

-  planirano je povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina, u iznosu 118.000,00 kn, jer je realiziran 

promet (prodaja) nekretnina na području Općine Lovran s temelja kojeg se planira povećanje ove vrste 

prihoda,  

- planirano je povećanje prihoda od pomoći izvanproračunskih korisnika, u iznosu 376.000,00 kn, s osnove 

dobivanja bespovratnih sredstava po prijavi na natječaj iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe 

"Terra liburna",  mjera M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Po ovom natječaju Općina Lovran prijavit će 

Projekt: Uređenje dječjeg igrališta Školarovo. 

- planirano je povećanje prihoda od boravišne pristojbe, u iznosu 42.000,00 kn i  

- planirano je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa, u iznosu 113.000,00 kn.   

 

 

 

II. Rashodi  poslovanja  

 

Prijedlogom Proračuna planirano je povećanje rashoda poslovanja u iznosu 160.000,00 kn, a odnosi se na 

povećanje sljedećih rashoda: 

 

32 – materijalni rashodi, povećani su za 22.000,00 kn, a povećanje sačinjavaju: 

- rashodi za ostale usluge u iznosu 2.000,00 kn, odnose se na usluge realizirane za potrebe održavanja 

manifestacije Karneval,  

- planirano je povećanje rashoda za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 20.000,00 kn, 

povećanje se odnosi na premije osiguranja koje su povećane za 5.000,00 kn, zbog potrebe osiguranja novog 

službenog vozila i  povećanje troškova sudskih postupaka koji su povećani za 15.000,00 kn.  

 

35 – subvencije, povećani su rashodi za subvencije u iznosu 128.000,00 kn, povećanje se odnosi na  

subvenciju KD Komunalac d.o.o. Jurdani za potrebe osiguranja sredstava za redovan rad reciklažnog 

dvorišta u Lovranu.  

 

38 – ostali rashodi,  planirano je povećanje ostalih rashoda u iznosu 10.000,00 kn, povećanje se odnosi na 

tekuće donacije u novcu udrugama koje su sudjelovale u programu manifestacije Karneval.   

 



 2 

 

III. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

 

Planirano je povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 489.000,00  kn, za rashode za 

nabavu proizvodne dugotrajne imovine i to za građevinske objekte. 

 

421 – građevinski objekti, planirano je povećanje u iznosu 489.000,00 kn, za gradnju kapitalnih projekata 

koji čine  Program uređenja javnih površina, a odnosi se na slijedeće kapitalne projekte: 

 

- Uređenje parkirališta Peharovo, projekt je realiziran u cijelosti, tijekom izgradnje parkirališta realizirani su 

rashodi koji su bili neophodni za cjelovitu izvedbu projekta (sječa stabala, prometna signalizacija i dodatni 

građevinski radovi) pa je s toga potrebno planirati dodatna sredstva u iznosu 86.000,00 kn,  

 

- Uređenje zelenih površina s pristupnim putem u Školarovu, projekt je proširen dječjim igralištem, pa je isti 

ukinu i planiran je novi kapitalni projekt Uređenje dječjeg igrališta Školarovo koji će sadržavati i uređenje 

zelenih površina s pristupnim putem.   

 

- Uređenje dječjeg igrališta Školarovo, je projekt za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu 

550.000,00 kn, dijelom će se financirati iz komunalnog doprinosa, a dijelom iz kapitalnih pomoći koje se 

planiraju ostvariti povlačenjem bespovratnih sredstava po prijavi na natječaj iz Lokalne razvojne strategije 

Lokalne akcijske grupe "Terra liburna",  mjera M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu tipa operacije 7.4.1. 

„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projekt uključuje 

hortikulturno uređenje s pristupnim putem i uređenje dječjeg igrališta.  

 

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

Općine Lovran na razmatranje i usvajanje.   

 

U Lovranu, 06. rujna 2018.                                 

         Općinski načelnik                                                           

                         Bojan Simonič,mag.oec 


