Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i
15/15) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
broj 4/2014), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 4. sjednici održanoj 19.12.2017. godine
donosi

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2018.GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Nova Kapela za 2018.
godinu
( u daljnjem tekstu : Proračun ) koji obuhvaća :
- Strukturu Prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
- Izvršavanje Proračuna
- Upravljanje prihodima i rashodima
- Pomoći iz državnog proračuna i potpore iz Proračuna
- Odgoda plaćanja , obročna otplata te prodaja , otpis ili djelomični otpis potražvanja
- Proračunski nadzor i unutarnja revizija
- Isplata sredstava iz Proračuna
- Uravnoteženje proračuna i preraspodjela
- Zaduživanje Proračuna i jamstva
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i izdataka , Račun financiranja , te
raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i projekcija za 2019. i 2020.godinu.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja,prihodi od prodaje
nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja , kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja , te izdaci
za financijsku imovinu i otplatu zajmova .
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju preneseni manjak ili višak
prethodnog razdoblja.
Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i
razvojne programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
U postupku izvršavanja Proračuna, korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i
obveze utvrđene ovom Odlukom.
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih potreba korisnika, a sredstva dodjeljuju na
temelju raspoloživih sredstava Proračuna.
Članak 4.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u
Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 5.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici
tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će sredstva za redovitu
djelatnost upravnih tijela Općine.
Članak 6.
Sredstva Proračuna dodjeljuju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu proračuna
određeni za nositelje, odnosno raspoređuju se samo za predviđene namjene.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene i do visine utvrđene u
Posebnom dijelu i o namjenskom utrošku sredstava izvjestiti Općinskog načelnika .
Članak 7.
Korisnici moraju koristiti sredstva štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno
raspolaganju tim sredstvima.
Sukladno Zakonu o proračunu proračunski korisnici imaju pravo korištenja naplaćenih
namjenskih prihoda.
Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanju Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
Članak 8.
Općinski načelnik daje suglasnost da se isplata sredstava iz Proračuna iznimno može
izvršiti predujmom. O plaćnju predujma iznad 50.000 kuna Načelnik će izvijestiti Općinsko
vijeće na narednoj sjednici.
Članak 9.
Godišnji proračun izvršava se do 31.prosinca 2018.godine.
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.prosinca 2017.godine, podmirit će se
iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna slijedeće fiskalne godine.
Članak 10.
Općinski načelnik donosi provedbene akte za izvršavanje Proračuna.
Općinski načelnik naredbodavatelj je za izvršavanje proračuna i odgovoran je za njegovo
izvršavanje.
Općinski načelnik može u okviru ukupno utvrđenog iznosa izdataka proračuna izvršiti
preraspodjelu sredstava između pojedinih proračunskih korisnika do 5 % sredstava utvrđenih
na stavci koja se mijenja.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 3. ovoga članka načelnik izvještava
Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna .
Članak 11.
Ako se tijekom fiskalne godine , zbog izvanrednih prilika i potreba, povećavaju ili
umanjuju prihodi i primici , odnosno izdaci , proračun se mora uravnotežiti po postupku za
donošenje proračuna.
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Članak 12.
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu proračuna za plaće zaposlenih, naknade plaća i
naknade izdataka zaposlenima u Upravnom odjelu, Službi komunalnih djelatnosti i Općinskom
vijeću izvršavati će se preko žiro računa Proračuna do visine i za namjenu utvrđenu općim aktom
odnosnog tijela i sukladno općim propisima.
Sredstva raspoređena za proračunskog korisnika i udruge građana doznačivati će se
putem njihovih žiro računa.
Sredstva raspoređena za tekuće poslovanje i nabavku kapitalnih sredstava izvršavati će
se putem žiro računa Proračuna, a na temelju odluka Općinskog načelnika odnosno Općinskog
vijeća
Članak 13.
Općinski načelnik može odgoditi plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga.
Općinski načelnik može prodati ,otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.
Plaćanje duga iz stavka 1. i 2. ovog članka može se odgoditi za jedan mjesec.
Obročna otplata duga iz stavka 1. i 2. ovog članka može se odobriti za razdoblje do deset
mjeseci.
Sukladno Uredbi o kriterijima , mjerilima i postupku za odgodu plaćanja ,obročnu otplatu
duga te prodaju ,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 76/12) dugom se
podrazumjeva svaka dospjela , a nepodmirena obveza prema Općini koja bi bila prihod
Proračuna , osim obveza s naslova javnih davanja (izuzev naknada za koncesije) , a
potraživanjem se smatra svako potraživanje Općine koje bi bilo prihod Proračuna , osim za
potraživanja s naslova javnih davanja.
Članak 14.
Općina se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u sukladnosti sa
Zakonom o proračunu i ostalim propisima.
Odluku o zaduživanju Općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće , uz suglasnost i
po postupku propisanim Zakonom.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela s
primjenom od 01.siječnja 2018.godine

Klasa: 400-01/17-01/12
Ur.broj: 2178/20-03-17-3
Nova Kapela,27. rujan 2017.
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