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OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/02
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U Netretiću, 23. prosinca 2019

Na  temelju  članka  14.  Zakona  o  proračunu  ("Narodne  novine  RH"  broj  87/08,
136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18
i 03/18) Općinsko vijeće Općine Netretić na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 23. prosinca
2019. godine donijelo je

O   D   L   U   K   U

o izvršavanju Proračuna Općine Netretić za 2020. godinu

Članak 1.

Proračunska  sredstva  koriste  se  za  namjene  utvrđene posebnim zakonima  i
odlukama Općinskog vijeća i  Općinskog načelnika.  Svi  korisnici  sredstava moraju sredstva
koristiti  u  granicama sredstava  koja  su  im  ovim  Proračunom odobrena,  i  to  za  određene
namjene, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda  i Račun financiranja.
Posebni  dio  proračuna  sastoji  se  od  plana  rashoda  i  izdataka  iskazanih  po

vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od funkcijske klasifikacije, cilja, aktivnosti,
projekata i izvora financiranja.

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice
lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  povezane  s  programskom  i  organizacijskom
klasifikacijom proračuna.

Članak 3.

Sredstva osigurana u Proračunu stavljaju se na raspolaganje svim nositeljima
odnosno korisnicima Proračuna u okviru ostvarenih prihoda i primitaka i ovisno o dospijeću
obveza.

Članak 4.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi  i primici iz Proračuna, vraćaju se uplatiteljima
na teret tih  prihoda i primitaka.
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Članak 5. 

Proračunski korisnici kojima se sredstva za plaće i materijalne troškove osiguraju
u  ovom  Proračunu  za  isplatu  plaće,  prijevoz  na  rad  i  s  rada  te  ostala  materijalna  prava,
primjenjuju  propise utvrđene Pravilnikom o radu.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski Načelnik Općine Netretić.
Naredbodavatelj za izvršavanje ove Odluke je Općinski načelnik.

Članak 7.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i  nekretnina Općine
Netretić pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 8.

Ako  prihodi  i  primici   tijekom godine  ne  pritječu  u  predviđenoj  visini,  Općinski
načelnik  može,  da  bi  se  održala  uravnoteženost  u  Proračunu,  smanjiti  svote  sredstava  s
pojedine  pozicije  ako  se  time  bitno  ne  ugrožava  obavljanje  poslova  za  koje  su  sredstva
utvrđena.

O Odluci iz prethodnog stavka Općinski načelnik mora izvijestiti Općinsko vijeće na
prvoj slijedećoj  sjednici i predložiti izmjenu.

Članak 9.

Općinski načelnik može izvršiti  preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela
ili između pojedinih razdjela, sukladno članku 46. Zakona o proračunu. Preraspodjela sredstava
može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane
predstavničkog tijela. Iznimno, preraspodjela sredstava može se izvršiti do 15% ako se time
osigurava  povećanje  sredstava  nacionalnog  učešća  planiranih  u  proračunu  za  financiranje
projekata koji se sufinanciraju iz  sredstava Europske unije, ako to odobri Općinski načelnik. 

Općinski načelnik dužan je o izvršenim preraspodjelama izvijestiti Općinsko vijeće u
sklopu polugodišnjeg odnosno godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna Općine Netretić za
2020. godinu. 

Članak 10.

Načelnik  može  na zahtjev dužnika,  uz  primjereno osiguranje  i  kamatu,  odgoditi
plaćanje  i  odobriti  obročnu otplatu  duga,  koji  se  smatraju  javnim  davanjima,  pod uvjetima
propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima.

Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 12 mjeseci
ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 36 mjesečnih obroka.

Načelnik može otpisati potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda za
koja je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu, kao i u slučajevima kada je dužnik umro,
a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug te u drugim slučajevima
kada je nastupila nemogućnost naplate.

Odluku iz stavka 3. ovoga članka Općinski načelnik donosi na temelju obrazloženog
prijedloga nadležnog tijela. 
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Članak 11.

Prijedlog  godišnjeg  obračuna  proračuna  dostavlja  se  Općinskom  vijeću  na
usvajanje  do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski  načelnik  dostavlja  Ministarstvu  financija  i  Državnom  uredu  za  reviziju
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u roku od 15  dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

U  slučaju  kada  predstavničko  tijelo  ne  usvoji   godišnji  izvještaj  o  izvršenju
proračuna Općinski načelnik je dužan isti dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske i
Državnom uredu za  reviziju  u roku od 60  dana od dana podnošenja  godišnjeg  izvještaja
Općinskom vijeću Općine Netretić.
 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Glasniku Općine
Netretić“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

DOSTAVITI:
1. KŽ, Upravni odjel za financije, A. Vran-

iczaniya 2, Karlovac,
2. Općinski načelnik, ovdje,
3. Pročelnica JUO, ovdje,
4. Referent za proračun i financije, ovdje,
5. Dokumentacija, ovdje,
6. Za objavu, ovdje,
7. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić


