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Poštovani predsjedniče,
Općina Ljubešćica je do 2015. godine bila u sustavu potpomognutih općina, tj. bila je
općina sa statusom brdsko-planinskog područa zbog koje smo koristili određene financijske
pomoći. Nakon provedene nove indeksacije Općina Ljubešćica više nije u sustavu
potpomognutih općina jer je indeks razvijenosti veći od 75% državnog prosjeka (84%). Novi
sustav potpomognutih područja počeo se primjenjivati od 1.siječnja 2015. godine. Za općine
koje više nisu u sustavu potpomognutih općina donesena je Odluka o prijelaznim pomoćima
koje su bile u sklopu Zakona o izvršavanju proračuna, a koju je Usvojio Hrvatski Sabor
2.prosinca 2014.godine. Općina Ljubešćica trebala je u naredne 3 godine dobiti ukupno
6.155.977,00 kuna, po godinama kako slijedi:
za 2015.godinu 2.971.851,00 kuna
za 2016.godinu 1.910.476,00 kuna
za 2017.godinu 1.273.650,00 kuna.
Vlada Republike Hrvatske je, nažalost 10.rujna 2015. godine na izvanrednoj sjednici
Hrvatskog Sabora predložila izmjenu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Novim zakonom općinama sa statusom brdsko-planinskog područja
povećava se udio poreza na dobit sa 60% na 70,50%, osigurava se i dodatnih 10% udjela u
porezu na dohodak za financiranje kapitalnih projekata na svom području. Ova mjera će u
općinski proračun kroz porez na dohodak donijeti povećanje udjela poreza na dohodak od
30%. Dosadašnji godišnji porez na dohodak bio je oko 1.500.000,00 kuna, znači riječ je o
povećanju od oko 450.000,00 kuna na godišnjoj razini.
Međutim, novim zakonom ukinute su nam prijelazne pomoći za 2016. i 2017. godinu. Općina
je u 2016. godini trebala dobiti 1.910.476,00 kuna, a u 2017. godini 1.273.650,00 kuna.

Novim Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Općina
Ljubešćica će u 2016. i 2017. godini dobiti 900.000,00 kuna više poreza na dohodak, a u te 2
godine izgubiti 3.184.126,00 kuna prijelaznih pomoći.
Nažalost, novim zakonom opet će se drastično oštetiti Proračun Općine Ljubešćica koji je u
ovoj godini već doživio udar zbog povrata poreza svojim mještanima. Novim zakonom trebat
će nam 7 godina da bi izjednačili povećanje poreza na dohodak sa prijelaznim pomoćima koje
smo trebali dobiti u 2 godine, jer samo u 2016. godini razlika je u 1.500.000,00 kuna što čini
1/3 Proračuna.
Stoga Vas molim predsjedniče, da o ovoj temi raspravimo na sjednici Općinskog vijeća
Općine Ljubešćica te da svi zajedno donesemo određene zaključke, a sve na dobrobit svih
stanovnika općine Ljubešćica.
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