REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA: 400-06/19-01/1
URBROJ: 2133/18-01-19-4
Žakanje, 19. prosinca 2019. g.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12 i 15/15), te članka 27. Statuta
Općine Žakanje (»Službeni glasnik Općine Žakanje« br. 03/09, 01/13 i 01/18) Općinsko vijeće Općine
Žakanje na 15. sjednici održanoj dana 19. 12. 2019. godine donijelo je
O D L U K U
o izvršavanju proračuna
Općine Žakanje za 2020. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo
izvršenje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom
imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti načelnika u izvršavanju
proračuna, kazne za neispunjavanje obaveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te od plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i
prioritete razvoja Općine Žakanje povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj
klasifikaciji:
1. Prihodi: prihodi od poreza, doprinosi za obvezna osiguranja, pomoći, prihodi od imovine, prihodi
od pristojbi i naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.
2. Rashodi: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći,
naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi
za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za
financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama:
organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska, programska, izvori financiranja.
III.POSTUPAK DONOŠENJA PRORAČUNA
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel razmatra prijedloge i usklađuje planove s procijenjenim prihodima i
primicima.
Jedinstvenu upravni odjel izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće
dvije godine te ih dostavlja Općinskom načelniku do 15. listopada tekuće godine.
Općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi Općinskom vijeću na
donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Članak 4.
U tijeku rasprave o prijedlogu proračuna i projekcija podneseni se amandmani kojima se predlaže
povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna i projekcija
mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom
dijelu proračuna.
Prijedlozi iz stavka 1. Ovog članka ne smiju biti na teret dodatnog zaduživanja ili već ranije
preuzetih obveza.
Članak 5.
Općinsko vijeće donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću
proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske
godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju
se donosi proračun.
Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcija.
Članak 6.
Općinski načelnik dostavlja proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna te izmjene i
dopune proračuna Ministarstvu financija na način i u obliku utvrđenom uputom za izradu proračuna, u
roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.
Članak 7.
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine , privremeno se, na
osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela
općine u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje te prava primatelja sredstava
proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.
Privremeno financiranje, u smislu stavka 1. ovog članka, obavlja se razmjerno rashodima
izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka.
Iznimno od stavka 3. ovog članka, uplaćene i prenesene, a manje planirane ili neplanirane
pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati
iznad visine utvrđene u stavku 3. Ovog članka uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.
Nakon isteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni
rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine.
IV.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 8.
Tijela Općine Žakanje odgovorna su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje
nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima,
neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Članak 9.
Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene,
prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu države, odnosno općine, te naknade s naslova
osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se u proračun.
Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za
tekuću proračunsku godinu.
Članak 10.
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u proračunu,
korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se
izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visini uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati
iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu
suglasnost Općinskog načelnika.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski
primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u
proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Članak 11.
U Proračunu Općine Žakanje za 2020. g. u Računu financiranja predviđeno je zaduživanje Općine
Žakanje u iznosu od 1.060.000,00 kuna za financiranje projekta „Energetska obnova sustava javne
rasvjete na području Općine Žakanje“.
Ukupni očekivani iznos po osnovi dugoročnog zaduženja na kraju 2020. g. (bez pripadajuće kamate)
iznositi će 1.006.999,99 kn.
Općina se može dugoročno zadužiti uz suglasnost Ministarstva financija.
Tekuće otplate glavnice duga iskazane su u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 106.000,00 kuna a
pripadajuće kamate u iznosu od 10.388,00 kuna, iskazane u Posebnom dijelu Proračuna, Program: 1002,
Javna uprava i administracija, Aktivnost: K100203.
Kratkoročno i dugoročno zaduživanje imaju u izvršenju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.
Članak 12.
Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi
kojom se dokazuje obveza plaćanja.
Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja
proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Članak 13.
Općina je obvezna provjeriti zakonito i namjensko korištenje sredstava isplaćenih temeljem
posebnih propisa.
Članak 14.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.
Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni
rashodi i izdaci Proračuna u 2020. godini ne smiju biti veći od odobrenog Proračuna.
Ako prihodi Proračuna tijekom godine ne pritječu u predviđenoj visini, općinski načelnik može,
da bi održalo uravnoteženost u Proračunu privremeno smanjiti svote sredstava koje su u posebnom dijelu
Proračuna predviđena za posebne namjene i investicije, ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova
za koje su sredstva utvrđena.
U slučaju potrebe općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih
proračunskih korisnika ili pojedinih izdataka. Preraspodjela sredstava može se izvršiti do visine od 5% i
to na stavci koja se umanjuje.
Članak 15.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama, a na osnovu
pismenih zahtjeva proračunskih korisnika, primljenih računa, privremenih i okončanih situacija te Odluka
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 16.
Sredstva naknada, troškova i drugih materijalnih prava zaposlenih isplaćivat će se u skladu sa
zakonom, podzakonskim aktima i Pravilnicima i drugim aktima Općine u okviru proračunskih
mogućnosti.
Članak 17.
Proračun općine Žakanje ima jedan račun za sva plaćanja.
Općinski načelnik otvara račun iz stavka 1. ovog članka.

V. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 18.
Načelnik Općine Žakanje odgovoran je za:
1. planiranje i izvršavanje proračuna
2. prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo upućivanje u proračun,
3. preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih
sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih
sredstava.
4. zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.
Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, ovlastiti druge osobe posebnom
odlukom u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje.
Prenošenjem ovlasti prenose se i odgovornosti, čime se isključuje odgovornost čelnika.
Članak 19.
Općinski načelnik odgovoran je za ustroj te za zakonito i pravilno vođenje proračunskog
računovodstva, potpisuje financijske izvještaje i odgovoran je za njihovo podnošenje.
Članak 20.
Postupci javne nabave provode se sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", 120/16).
VI.

POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 21.
Jedinstveni upravni odjel, Odjeljak za proračun i financijsko- računovodstvene poslove dostavlja
Općinskom načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine do
5. rujna tekuće godine.
Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do
15. rujna tekuće godine za tekuću godinu.
Jedinstveni upravni odjel, Odjeljak za proračun i financijsko- računovodstvene poslove dostavlja
načelniku godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnje izvješće o izvršenju
proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Načelnik dostavlja ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna u roku 15 dana od dana nakon što ga donese Općinsko vijeće.
VII. PRORAČUNSKI NADZOR
Članak 22.
Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja
proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
Proračunski nadzor obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih
dokumenata Općine Žakanje.
Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.
VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“ a
primjenjivati će se od 01. siječnja 2020. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bućan

