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Dragi sumještani i sumještanke,
Pred Vama se nalazi „Proračun u malom“ Općine Vuka za 2021. godinu, iz
kojeg je vidljivo na što će se utrošiti proračunska sredstva u 2021. godini, a
kako bi ih približili svim stanovnicima. Kao i do sada, planirani su
infrastrukturni projekti, socijalni programi, financiranje programa
neprofitnih organizacija, školstva, poljoprivrede, civilne zaštite, i drugo. Neki
od tih projekata su započeti u prethodnim godinama, a neki se planiraju za
sljedeće razdoblje.
Proračun je temeljni dokument Općine u kojem se vide planirani prihodi,
njihovi izvori, te rashodi u okviru definiranih programa i organizacijskih
cjelina, a sve usmjereno ka unapređenju života mještana Općine Vuka.
Ovim proračunom u malom podižemo razinu otvorenosti I transparentnosti,
te upoznajemo svo stanovništvo s mogućnostima i obvezama financiranja iz
općinskog proračuna.
Vaš načelnik
Damir Maričić

ŠTO JE PRORAČUN ?
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani
godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Općine kojeg donosi Općinsko
vijeće.
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja počinje 01. siječnja, a završava
31. prosinca svake kalendarske godine.

„Proračun u malom“ je sažetak Proračuna Općine Vuka za 2021. godinu,
kojim se svim mještanima omogućuje uvid u prihode i rashode Općine,
kako bi dobili potpunu informaciju o tome gdje se i kako troši javni novac.

ŠTO SE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA

•
•
•
•
•
•
•

Koji su i su koliki prihodi općine Vuka?
Koliki su ukupni rashodi Općine?
Što sve Općina financira?
Koliko se troši na funkcioniranje Općine?
Koliko se novaca troši na kulturu, sport, predškolsi odgoj,
osnovno školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb?
Koliko se ulaže u održavanje komunalne infrastrukture?
Koliko se ulaže u izgradnju komunalne infrastrukture?

GDJE SAZNATI VIŠE O PRORAČUNU I DRUGIM OPĆINSKIM
AKTIMA?
•
U Službenom glasniku Općine Vuka
•
Na web stranicama Općine Vuka: www.opcina-vuka.hr
•
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vuka, Osječka
83, Vuka.

KOJE POSLOVE OBAVLJA OPĆINA?

Poslovi od lokalnog značaja kojima se ostvaruju potrebe mještana koje
obavlja Općina:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uređenje naselja i stanovanje
Razvoj poljoprivrede
Protupožarna i civilna zaštita
Briga o djeci
Odgoj i osnovno obrazovanje
Kultura
Socijalna skrb
Sport
Zaštita i unapređenje okoliša

ODAKLE DOLAZI NOVAC PRORAČUN?

Prihodi od poreza:
- porez na dohodak i na promet nekretninama, kojeg Općina
dijeli s državnim proračunom
- na potrošnju, promet nekretnina, koje svojim odlukama
propisuje Općina
Pomoći iz drugih proračuna:
- državnog,
županijskog,
općinskog
subjekata opće države, EU fondova

i

drugih

Prihodi od imovine:
- od kamata, od koncesija, zakupnina, i dr.
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima:
- sufinanciranja, komunalni doprinos, komunalna naknada,
grobna naknada
Kapitalni prihodi:
- prodaje zemljišta

KAMO ODLAZE PRORAČUNSKA SREDSTVA U 2021. GODINI?
•

na održavanje komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta,
groblja i mrtvačnice, uređenje zelenih površina, kanala,
održavanje javne rasvjete, itd.)

•

na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
(rekonstrukciju cesta, pješačkih staza, nogostupa na groblju,
izgradnju nadstrešnice kod kapelice u Lipovcu Hrastinskom,
energetsku obnovu zgrade javne namjene, izgradnju mosta
preko rijeke Vuke i pristupne ceste, itd.)

•

pomoć socijalno ugroženom stanovništvu (plaćanje troškova
stanovanja, jednokratne pomoći)

•

plaćanje pogrebnih troškova mještanima Općine Vuka

•

financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja (sufinanciranje
dječjeg vrtića u Vuki, kupovina radnih bilježnica i pribora
učenicima s područja Općine, sufinanciranje prijevoznih karti
učenicima i studentima, studentske stipendije, itd.)

•

poticanje sportskih i kulturnih aktivnosti (financiranje programa
I projekata koje provide neprofitne organizacije na području
Općine, sufinanciranje manifestacija, itd.)

•

financiranje vatrogastva i civilne zaštite (financiranje DVD-a
Vuka, sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Čepin,
provedba obveza iz zakona o civilnoj zaštiti, itd.)

U 2021. GODINI PLANIRAMO UTROŠITI PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA
SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:
•
•
•
•
•

održavanje javne rasvjete na području cijele Općine
održavanje groblja (površina cca. 9.000 m2)
održavanje nerazvrstanih cesta (površina cca. 17.080 m2)
održavanje kanalske mreže (površina cca. 1.800 m2)
održavanje, uređenje i ozelenjavanje javnih zelenih površina
(30.000 m2)
• sufinanciranje rada komunalnog i poljoprivrednog redara
• dovršetak rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Hrastovcu
• rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza (površina cca.
1.000 m2)
• projektiranje i rekonstrukcija ulice Milka Cepelića, od općine do škole
• nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada, financiranje
skloništa za životinje, provedba deratizacije i dezinsekcije
• provedba projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Aktivno u
trećoj životnoj dobi, kroz koji je organizairan dnevni boravak i aktivnosti za
umirovljenike
• provođenje programa javnih radova i programa "Zaželi – faza II" Programi
Javnih radova i "Zaželi"provodi se na području Općine Vuka. Dok program
Javnih radova obuhvaća poslove uređivanju
dječjih
parkova
i
igrališta,
razvrstavanju i sortiranju otpada,
krčenje raslinja, održavanje i uređenje kanalske mreže. Kroz program
"Zaželi-faza II" (Snaga žena-Skrbim za sebe, brinem za druge, čiji je nositelj
LAG Vuka-Dunav, a Općine Antunovac, Vladislavci, Ernestinovo i Vuka su
partneri) u 2020. je zaposleno 15 žena na razdoblje od 12 mjeseci, koje
vode brigu o starim i nemoćnim osobama na području Općine, a ujedno su
im osigurana primanja kroz navedeno razdoblje
• Očekuje se potpisivanje ugovora i za projekt Zaželi bolji život u Općini
Vuka-Faza II, kroz koji će se na istim poslovima, na razdoblje od 12 mjeseci
zaposliti još 12 žena
• Očekuje se potpisivanje ugovora za projekt Aktivno uključivanje i
poboljšanje zapošljivosti – Urbana aglomeracija Osijek, gdje su predviđene
različite aktivnosti i radionice za mlade s područja Općina Vuka i Čepin.
Općina Vuka je nositelj projekta, dok je partner na projektu Općina Čepin.
• dovršetak izgradnje i opremanje društvenog doma u Vuki
• održavanje i izgradnja igrališta i izgradnja teniskog terena, čija je
izgradnja financirana preko natječaja LAG-a Vuka- Dunav

• izrada projektne dokumentacije za izgradnju višenamjenske zgrade u
kojoj će biti smještena općinska uprava, dom zdravlja, stomatolog,
ljekarna i dječji vrtić
• dodjela jednokratnih pomoći osobama težeg imovinskog
stanja
• pomoć u financiranju ogrjevnog drva za cca. sedam korisnika
• pomoć u financiranju troškova stanovanja korisnicima zajamčene
minimalne naknade
• sufinanciranje troškova priključka građana na vodovodnu
mrežu
• financiranje pogrebnih troškova stanovnicima općine Vuka
• financiranje komunalnog opremanja hrvatskih branitelja
• dodjela naknada za novorođeno dijete, 3.000,00 kn po
novorođenom djetetu
• financiranje rada dječjeg vrtića u Vuki
• stipendiranje studenata (500,00 kn po studentu mjesečno)
• nagrade najboljem učeniku osnovne škole i najboljem
studentu
• sufinanciranje školskog pribora i kupovina udžbenika i
radnih bilježnica osnovnoškolcima
• sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
• sufinanciranje mliječne kuhinje svim učenicima osnovne škole u Vuki
• energetsku obnovu zgrade javne namjene u Vuki, što ćemo aplicirati na
najavljeni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
• sufinanciranje polica osiguranja poljoprivrednicima
• sufinanciranje tehničkih pregleda i registracije traktora i radnih
strojeva poljoprivrednicima
• financiranje programa udruga (kulturnih, sportskih, socijalnih,
itd.)
• financiranje prigodnih poklon paketića djeci predškolskog i školskog
uzrasta, kupovina poklon bonova svoj djeci do navršenih 14 godina s
područja općine

