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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sastavni dio Proračuna je Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2009.
godinu, Plan Proračuna razrañen po tromjesečnim planovima, Zaključak o usvajanju informacije o
kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2009.-2011., Projekcija Proračuna za
slijedeće dvije fiskalne godine, Plan radnih mjesta za 2009.-2011. godine, Plan nabave dugotrajne
imovine za 2009.-2011. godine i Plan nabave nefinancijske imovine za 2009.-2011. godine.
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama Općine Sveta Nedelja» a
primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.
Klasa: 021-05/08-01/6
Urbroj: 2144/03-01-08-2
Nedešćina, 08. prosinca 2008. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.
Temeljem odredbi članka 6. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08), te članka 36. i
članka 29. Statuta Općine Sveta Nedelja («Službene novine Općine Sveta Nedelja» broj 5/01. i 2/07.),
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na svojoj sjednici održanoj dana 08. prosinca 2008. donosi
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2009. GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureñuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Sveta
Nedelja za 2009.g. (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava,
upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnika), pojedine ovlasti predsjednika Općinskog
poglavarstva i Općinskog poglavarstva Općine Sveta Nedelja u izvršavanju Proračuna, te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i
Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda – tabela A iskazuju se prihodi, kao i prihodi od prodaje nefinacijske
imovine, te rashodi, kao i rashodi za nefinacijsku imovinu utvrñeni za financiranje javnih izdataka na
razini Općine Sveta Nedelja sukladno zakonskim i drugim propisima.
Neutrošena sredstva iz prethodnih godina – tabela B iskazuju se u raspoloživim sredstvima iz
prethodnih godina.
U Računu financiranja – tabela C iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i
zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i kredita.
Posebni dio sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika rasporeñenih u tekuće i
razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika koji
su utvrñeni srednjoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima ili drugim propisima.

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna odreñeni za
nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su odreñene Proračunom, i to do
visine u njegovom Posebnom dijelu.
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Članak 4.
Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog dokumenta (isprave)
iz koje je vidljivo:
•
•
•
•

da je namjena odobrena u Proračunu,
da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa,
da je obveza likvidirana od odgovorne osobe, tj. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
da je ovjerena od Predsjednika Poglavarstva ili po njemu ovlaštene osobe.
Članak 5.

Proračunski korisnici smiju preuzeti obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu
Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu, a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.
Nalozi za isplatu smiju se proslijediti Službi za financije i računovodstvo ako su sukladni Proračunu
uz valjane knjigovodstvene isprave (ugovor, račun, putni nalozi, zaključci Poglavarstva).
Članak 6.
Postupak nabavke dugotrajne imovine i izvoñenje investicijskih radova mora se obavljati uz
odobrenje Poglavarstva, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» 110/07).
Članak 7.
U Proračunu se dio predviñenih proračunskih prihoda ne rasporeñuje unaprijed te se zadržava kao
proračunska zaliha.
Sredstva rasporeñena u proračunsku zalihu u visini do 150.000,00 kuna Proračuna koriste se za
nepredviñene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstava ili za namjene za koje se
tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrñena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije
bilo moguće predvidjeti.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih dogañaja koji mogu ugroziti
okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i
rente te za druge nepredvidive rashode u tijeku godine.
Predsjednik Poglavarstva može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa od
20.000,00 kuna.
Članak 8.
Sredstva rasporeñena u okviru programa Javna uprava i administracija a koje se odnose na plaće za
redovan rad, ostale rashode za zaposlene i doprinose obračunavat će se i isplaćivati sukladno
odredbama Odluke o vrednovanju radnih mjesta dužnosnika i djelatnika tijela Općine Sveta Nedelja,
Kolektivnog ugovora za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave i u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Sveta Nedelja, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.
Članak 9.
Tekuće otplate glavnice duga iskazane u Računu financiranja u visini od 340.000,00 kuna i
pripadajuće kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.
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Članak 10.
Programi čija je realizacija vezana na izvore namjenskih sredstava, mogu se izvršavati samo u visini
prihoda ostvarenih za tu namjenu.
Članak 11.
Program javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi i Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju,
športu i tehničkoj kulturi izvršavat će se sukladno Zaključku Poglavarstva Istarske županije o
izvršavanju istih.
Članak 12.
Prihodi što ih Jedinstveni upravni odjel i Poglavarstvo ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod
su Proračuna.
Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) koriste se
sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika.
Članak 13.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Članak 14.
Ako tijekom godine doñe do znatnije neusklañenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka te
rashoda i izdataka Proračuna predložit će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno
preraspodjele sredstava.
Proračunska sredstva mogu se raspodijeliti unutar pozicija Računa prihoda i rashoda, te izmeñu
pozicija Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja u visini 5% sredstava na stavci koja se
umanjuje.
Članak 15.
Dinamiku korištenja sredstava odreñuje Jedinstveni upravni odjel na temelju ostvarenja prihoda
Proračuna u odreñenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan.
U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, odreñuje se plaćanje po
slijedećim prioritetima: javni dug (anuiteti), plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja,
kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije.
Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnim stavkom, mogu se
isplatiti samo uz suglasnost Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 16.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo i obvezu nadzora nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom
proračunskih sredstava. Proračunski korisnici i ostali korisnici su dužni dati sve potrebite podatke i
izvješća koja se od njih zatraže.

198 stranica - broj 9

Službene novine Općine Sveta Nedelja

9. prosinca 2008.

Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Općine Sveta Nedelja,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2009.godine.
KLASA: 021-05/08-01/6
URBROJ: 2144/03-01-08-3
Nedešćina, 08. prosinca 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.
Na temelju članka 4. stavak 7 Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08.) te članka
29. i 69. Statuta Općine Sveta Nedelja (“Službene novine Općine Sveta Nedelja”, broj 5/01. i 2/07.)
Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj 08. prosinca 2008. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju informacije o kretanju prihoda i izdataka
Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2009. - 2011. godine

Usvaja se informacija o kretanju prihoda i izdataka Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2009. do 2011.
godine te ista čini sastavni dio ovog zaključka.
KLASA: 021-05/08-01/6
URBROJ: 2144/03-01-08-4
Nedešćina, 08. prosinca 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA NEDELJA
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Severino Franković, v.r.
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