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 Na temelju članka 14.  Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33. 

Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br. 1/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 

21. sjednici održanoj dana  22. prosinca 2016. godine donijelo je 

 

 

     O D L U K U 

       o izvršavanju Proračuna općine Generalski Stol za 2017. godinu 

 

 

         Članak 1.  

  

 Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna općine Generalski Stol za 

2017. godinu, a obuhvaća se: upravljenje prihodima koji prema važećim Zakonima i 

odlukama Općinskog vijeća pripadaju Općini, upravljanje rashodima i stavljanje na 

raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna. 

 

            Članak 2.  

 

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, projekcija i plana razvojnih programa. 

 Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, te računa financiranja/ 

zaduživanja, a Posebni dio sadrži raspored rashoda po razdjelima i glavama, programima i 

aktivnostima. 

 U Računu prihoda i rashoda iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji prihodi od poreza, 

pomoći, prihodi od imovine, prihodi po posebnim propisima, ostali prihodi (obavljanje 

vlastite djelatnosti), prihodi od prodaje nefinacijske imovine, te rashodi utvrđeni za 

financiranje javnih rashoda na razini općine na temelju zakonskih i drugih propisa. 

 U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju su primici od financijske imovine te 

izdaci za otplatu zajmova.   

             U Planu razvojnih programa za trogodišnje razdoblje sukladno čl.34. Zakona o 

proračunu, iskazani su ciljevi razvoja i mjere za njihovo provođenje preuzeti iz Županijske 

razvojne strategije i Plana ukupnog razvoja općine Generalski Stol. Planirana sredstva 

povezana su sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. 

 

    Članak 3. 

 

 Proračun se izvršava od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine. Kao prihodi 

Proračuna priznaju se samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini dok rashode čine sve 

nastale obaveze u 2017.godini, neovisno o njihovom plaćanju. 

 

 

 



 

    Članak 4.  

 

 Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i 

to do visine utvrđene u Posebnom dijelu.  

            Ostvarenje prihoda i rashoda prati se u Jedinstvenom upravnom odjelu.  

            U slučaju neplaniranog povećanja rashoda ili smanjenja prihoda tijekom godine, 

uravnoteženje Proračuna vrši se kroz izmjene i dopune Proračuna koje donosi Općinsko 

vijeće. 

 

          Članak 5.  

 

 Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzimati obveze najviše do visine sredstava 

osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna, rukovodeći se načelom štednje te namjenskog i 

raconalnog korištenja odobrenih sredstava.  

             Udruge u kulturi, sportu te ostale udruge građana kojima je odobrena tekuća donacija 

iz Proračuna obvezne su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti godišnji financijski plan, 

zapisnik sa godišnje skupštine i izvješće o utrošenim proračunskim sredstvima. Izvješća će se 

uputiti na razmatranje Općinskom vijeću zajedno sa godišnjim izvještajem o izvršenju 

općinskog proračuna.  

 

          Članak 6.  

 

             Sredstva proračunske zalihe za 2017.godinu utvrđuju se u visini od 20.000,00 kn a 

koriste se za nepredviđene namjene ili za namjene za koje nisu utvrđena dovoljna sredstva jer 

ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. 

 O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik i o tome 

izvještava Općinsko vijeće prilikom utvrđivanja godišnjeg obračuna Proračuna.  

 

          Članak 7.  

 

 Postupak nabave roba, usluga i radova u 2017.godini, obavljat će se u skladu sa 

odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), Pravilnika o nabavi 

roba, usluga i radova za koje ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi (Glasnik 

01/15) i na osnovi Procedure stvaranja ugovornih obveza (Glasnik br. 06/13).  

 

          Članak 8.  

 

 Sredstva Proračuna čija je namjena utvrđena u dijelu proračuna po razdjelima i 

glavama, programima i aktivnostima, te korisnicima, izvršavaju se u okviru upravnog odjela 

sukladno zaključenim ugovorima o izvršenju posla, a temeljem ispostavljenih situacija ili 

računa odobrenih od strane Općinskog načelnika, sukladno propisanoj Proceduri zaprimanja, 

provjere i plaćanja računa (Glasnik br. 06/13). 

 

          Članak 9. 

 

 Za izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik i u postupku 

izvršavanja donosi provedbene akte. 

             Za prikupljanje proračunskih prihoda i njihovu pravodobnu naplatu odgovoran je 

Jedinstveni upravni odjel. 



              Općinski načelnik može na prijedlog Povjerenstva za popis imovine, obveza i 

potraživanja donijeti odluku o otpisu potraživanja ako bi troškovi naplate bili u nesrazmjeru s 

visinom potraživanja ili se ustanovi apsolutna nemogućnost naplate. 

 Za zakonsku uporabu raspoređenih sredstava osiguranih u Proračunu odgovorni su 

Općinski načelnik i službenici Općine u okviru svog djelokruga rada.  

 

                                                              Članak 10. 

 

Općina se može dugoročno zadužiti preuzimanjem kredita za investicije planirane općinskim 

Proračunom uz odobrenje Općinskog vijeća i prethodne suglasnosti Vlade Republike 

Hrvatske. Ukupna godišnja obaveza po osnovi preuzetog zaduženja može iznositi najviše do 

20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za 

prihode iz čl.88.stavak 4. Zakona o proračunu.  

 

Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci bez mogućnosti daljnjeg 

reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima uzimanjem novih 

kratkoročnih kredita, isključivo za svladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva 

sredstava i dospijeća obaveza. 

 

         Članak 11. 

 

            Sukladno odredbama iz čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12.19/13 i 

137/15), općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda ostvarenih u prethodnoj godini. 

 

                                                                 Članak 12. 

 

 Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine 

Generalski Stol'' 

 

 

            

                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                 Ivan  Škrtić 

 

      

 

 


