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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 35. Statuta Općine Semeljci («Službeni glasnik» Općine Semeljci, broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Semeljci na 5. sjednici održanoj dana 07.12.2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proraĉuna Općine Semeljci za 2018. godinu

Ĉlanak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Semeljci za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo
izvršavanje, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika Općine Semeljci (u daljnjem
tekstu: Općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u vezi s izvršavanjem
Proračuna.

Ĉlanak 2.
U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci koje sukladno
pozitivnim propisima ostvaruje Općina Semeljci.

Ĉlanak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Sredstva se u proračun osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovom
posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i
to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Broj 19
Službeni glasnik
Stranica 2
___________________________________________________________________________

Ĉlanak 4.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava
planiranih u Posebnom dijelu Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu i dinamici
ostvarenja prihoda Proračuna.
Ĉlanak 5.

Svaki 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.

Ĉlanak 6.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici
tijekom godine, prednost u podmirenju izdataka imat će sredstva za izdatke zaposlenih.
Ĉlanak 7.
Proračunskim korisnicima sredstva se doznačuju mjesečno, prema njihovim
zahtjevima, a smiju ih koristiti samo za namjene i do visine određene Proračunom.
Ostali korisnici proračunskih sredstava dostavljaju izvješće o utrošenim sredstvima
prema pozivu, a najmanje jednom godišnje za utrošena sredstva u prethodnoj godini.
U slučaju neispunjenja obveze iz ovog članka korisnicima sredstava može se
obustaviti isplata iz Proračuna. Odluku o tome donosi Općinski načelnik.
Ĉlanak 8.
U Proračunu se mogu utvrditi sredstva za proračunsku zalihu.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu
nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu
utvrđena dostatna sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Proračunska zaliha može iznositi najviše do 0,5 % planiranih proračunskih prihoda
bez primitaka.
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O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. O utrošku
proračunske zalihe iz prethodnog stavka Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće u
okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ĉlanak 9.
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja, ako bi troškovi
naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili se ustanovi apsolutna
nemogućnost naplate.
Ĉlanak 10.
Općina Semeljci se može zadužiti u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o
izvršavanju Državnog proračuna i Pravilnikom o postupku zaduživanja, te davanja jamstva i
suglasnosti jedinica područne ( regionalne) samouprave.
Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz
Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovi donesenog Proračuna,
uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.
Ĉlanak 11.
Općinski načelnik upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu
Proračuna, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Semeljci, te odlučuje o
stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine Semeljci, sukladno
odredbama Statuta Općine Semeljci.

Ĉlanak 12.
Za izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik koji je ujedno i nalogodavac
za izvršenje Proračuna.
Ĉlanak 13.

Postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova obavlja se u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi.
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Ĉlanak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Semeljci, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/17-2344
Semeljci, 07. prosinca 2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_____________________
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Izdaje: Općina Semeljci
Glavni i odgovorni urednik Grga Lonĉarević - Naĉelnik Općine Semeljci
Tisak: Upravni odjel Općine Semeljci, Kolodvorska 2
OsloboĊeno plaćanja poreza na promet aktom Ministarstva kulture i prosvjete
Kl. oznaka: 612-10/94-01-382, Ur.broj: 532-03-01/5-94-01 od 22. ožujka 1994. godine

