Na temelju članka 14. stavka 1 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12
i 15/15) te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije
br. 18/13), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj _. sjednici održanoj dana _.
prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE
VELIKI BUKOVEC ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Veliki Bukovec (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, ovlasti načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna u
skladu sa Zakonom o Proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem
tekstu: Zakon) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.
enjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08,136/12, 15/15- u daljnjem
tekstu Zakon).
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja, prihodi od prodaje
nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema svim
Zakonom propisanim proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja, raspoređenim u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa sastoji se od prikaza planiranih rashoda proračuna
namijenjenih za investicije s prikazom izvora financiranja, a u skladu s dokumentima o
planovima razvoja Općine i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.
Članak 3.
Rashodi i izdaci planirani u Proračunu u pravilu se izvršavaju mjesečno, odnosno
sukladno planiranoj dinamici realizacije pojedinih programa, a ovisno od ostvarenja
planiranih prihoda.
Članak 4.
Odlukom ili drugim aktima ne mogu se na teret Proračuna Općine Veliki Bukovec
stvarati obveze, ako za njih nisu osigurana sredstva u Proračunu.
Sukladno članku 86. i 87. Zakona o proračunu, Općina Veliki Bukovec može se
zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala te kod izvođača radova, isključivo za
kapitalni projekt obnove i razvitak (investiciju) koji se financira iz Proračuna, a koji potvrdi
Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Ukupna godišnja obveza Općine Veliki Bukovec za zaduživanje može iznositi najviše
do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje s time da su u

iznos ukupne godišnje obveze uključeni i iznosi dospjelog godišnjeg anuiteta po kreditima iz
prethodne godine, te neizmirene obveze.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Zakonom
o javnoj nabavi te ostalim pozitivnim propisima.
Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na projekte koji bi se financirali iz
fondova Europske unije a u kojima bi Općina sudjelovala.
Odluku o zaduživanju i Odluku o prihvaćanju investicije donosi Općinsko vijeće.
Članak 5.
Korisnici proračunskih sredstava dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
dostaviti financijske planove za narednu proračunsku godinu i financijsko izvješće o utrošku
sredstava za prethodnu godinu.
Članak 6.
Nositelj i korisnici proračunskih sredstava mogu ista koristiti samo za namjene koje su
određene proračunom i to do iznosa utvrđenog u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 7.
Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2017.
godinu prenose se korisnicima u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.
Članak 8.
Ukoliko se prihodi proračuna ne ostvaruju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici
tijekom godine prednost u podmirivanju izdataka imati će sredstva za izdatke poslovanja.
Članak 9.
Korisnici sredstava Proračuna odgovorni su za namjensko i zakonito korištenje
proračunskih sredstava.
Ako se u postupku kontrole poslovanja proračunskih korisnika utvrdi da su sredstva
korištena suprotno Zakonu ili Proračunu, zahtijevati će se povrat sredstava u Proračun.
Članak 10.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda, odnosno
rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između
proračunskih i ostalih korisnika rješavati će se izmjenama i dopunama važećeg Proračuna.
Izmjene i dopune Proračuna predložiti će se Općinskom vijeću na usvajanje.
Članak 11.
Načelnik Općine naredbodavac je za izvršavanje Proračuna, te je odgovoran za
zakonitu uporabu sredstava osiguranih u Proračunu i za izvršenje Proračuna.
Članak 12.
Ukoliko po završetku fiskalne godine bude ostvaren višak prihoda nad rashodima,
odluku o raspodjeli viška prihoda donosi Općinsko vijeće.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Varaždinske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.
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