REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/15-01/___
URBROJ: 2111/02-01-15-1
Končanica, 21. prosinac 2015.
Na temelju članka 47. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31.
Statuta Općine Končanica («Službeni glasnik Općine Končanica», broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. prosinca 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu
Članak 1.
Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda,
potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun Proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima
donesenim na temelju zakona.
Članak 2.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o
visini prihoda planiranih u Proračunu.
Članak 3.
Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, smatraju se maksimalnim svotama i ne smiju biti veći.
Članak 4.
Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad
planiranih.
Članak 5.
Iznimno pod uvjetima propisanim zakonom, odnosno odlukom o izvršavanju Proračuna, preraspodjela
sredstava na proračunskim stavkama unutar skupine, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci
koja se umanjuje. Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo na njegovom slijedećem
zasjedanju.
Članak 6.
Ako tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka, Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna, koje će
uravnotežiti prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke.
Članak 7.
Za financijske odnose radi pozajmljivanja sredstava ovlašten je načelnik na osnovu odluke izvršnog tijela.
Članak 8.
Općina Končanica može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih
papira samo radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Proračunom, uz prethodnu suglasnost Vlade
Republike Hrvatske a na prijedlog ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovu Proračuna, odluke predstavničkog tijela i uz
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Ukupna godišnja obveza po zaduženju Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini
koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, kao i
neplaćene dospjele obveze iz prethodnih godina.

Članak 9.
Sredstva se tijekom godine prenose svim korisnicima proračunskih sredstava u okviru ostvarenih
prihoda i primitaka.
Članak 10.
U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku pričuvu. Sredstva proračunske pričuve koriste se za
nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili se pokaže da za njih nisu utvrđena
dostatna sredstva pri planiranju Proračuna.
Članak 11.
O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik je obvezan
polugodišnje izvjestiti predstavničko tijelo o trošenju sredstava proračunske pričuve.
Članak 12.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište do 05.
kolovoza tekuće proračunske godine.
Članak 13.
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna, Općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje
najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.
Članak 14.
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna jedinice lokalne samouprave dostavlja Općinski načelnik
Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju do 31. ožujka tekuće godine.
Članak 15.
Usvojeni godišnji obračun Proračuna jedinice lokalne samouprave objavljuje se u lokalnom službenom
glasilu, a u roku 15 dana nakon što ga usvoji predstavničko tijelo o tome izvještava Ministarstvo financija.
Članak 16.
Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava
a obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih dokumenata.
Članak 17.
Proračunski nadzor poslovanja proračunskog korisnika obavlja se izravnim nadzorom kod proračunskih
korisnika. Osoba ovlaštena za proračunski nadzor dužna je čuvati državnu, vojnu, profesionalnu i poslovnu tajnu.
Članak 18.
Za cjelovito izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti u
granicama tog ovlaštenja.
Članak 19.
Ova Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.
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