KRATKO OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2016.g.
Osnovni razlog izrade Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2016. g. je uključivanje viška
prihoda i primitaka iz prethodnih godina u Proračun za 2016. g., te proporcionalno prihodima planiranje
rashoda. Ukupno povećanje viška prihoda iznosi 2.486.615,00 kn. Isto tako, povećavaju se prihodi od tekućih
pomoći iz državnog proračuna, najvećim dijelom za sufinanciranje javnih radova- Pomoć u kući. Povećavaju
se i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, a temelj povećanja je Ugovor o sufinanciranju projekta Centra
za promatranje ptica od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Ukupno povećanje prihoda
iznosi 2.291.000,00. Zajedno s viškom prihoda iz prethodnih godina povećanje proračuna iznosi 4.777.615,00
kn.
Izmjene i dopune Proračuna se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa kako je
propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun
financiranja. Prema ovom prijedlogu Prvih izmjena i dopuna, Proračun za 2016. g. iznosio bi 25.902.035,00
kn.
Na rashodovnoj strani u proračunu su planirani rashodi za prekogranične projekte PannConn i Horis. Ovi
projekti u pripremi su za nominaciju prema fondovima EU. Projekt Horis je projekt sa Srbijom i obuhvaća
nadopunu turističke ponude, ponajprije u Donjem Novom Selu. Kroz navedeni projekt planira se izgradnja
štaglja za konje, nabava kočija za konje, rekonstrukcija pristupnih cesta i staza i druge aktivnosti. Projekt Pann
ConnAdria je prekogranični projekt sa BiH i Crnom Gorom. Ovaj projekt također je baziran na turizam i
turističku ponudu. Njime se namjerava izgraditi viseći most na rijeci Bosut koja bi prelazio preko rijeke kod
izletišta Sopotac. Od mosta do naselja Podgrađe kroz ovaj projekt planira se izgraditi pješačka staza. Uz
navedeno još je puno aktivnosti koje se planiraju realizirati kroz ovaj projekt.
Na rashodovnoj strani uključeni su i rashodi za javne radove za žene- Pomoć u kući. Također su uključeni i
rashodi za projekt Mladi za EU.
Jedna od većih stavki koje se ovim izmjenama Proračuna uključuju u Proračun je i inkubator „Agrostart“. Plan
je izgraditi inkubator koji će mladima omogućiti bavljenje poljoprivrednim djelatnostima uz minimalne
troškove i unaprijed ugovoreno tržište za njihove proizvode.
U Proračun su uključeni su i rashodi za izmjenu led žarulja na javnoj rasvjeti.
Osigurana su i sredstva za pojačano održavanje poljskog puta u D. N. Selu.
Ostale izmjene odnose se uglavnom na manje izmjene vezane za redovno poslovanje.

