
OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. 
Statuta Općine Jasenice («Glasnik Općine Jasenice“ broj 1/13 i 2/13), Općinsko vijeće općine 
Jasenice na svojoj 4. sjednici održanoj dana 27. prosinca  2017. godine donosi 
 

O D L U K U 
o izvršenju Proračuna Općine Jasenice 

za 2018.godinu 
 
I. OPĆE ODREDBE 

članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Jasenice za 2018. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i 
izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te 
druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 

 
II. STRUKTURA PRORAČUNA 
 

Članak 2. 
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. 
Opći dio proračuna sadrži  Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni 

prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. 
 Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 

iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2018.-

2020. godine. Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i kapitalne 
donacije, a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna. 
 
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

Članak 3. 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu, 
Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom  dijelu Proračuna smatraju se najvišim 

iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od 
odobrenih iznosa. 
 

Članak 4. 
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik. 
Za nabavu roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti, čija je procijenjena vrijednost nabave 

jednaka ili veća od 70.000,00 kuna Općinsko vijeće mora dati suglasnost. 
Korištenje sredstva za izvršenje javnih potreba i nabavu do 70.000,00 kuna odobrava 

Općinski načelnik. 
 

Članak 5. 
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici 

ostvarenja prihoda Proračuna, time će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog 
upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava. 

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstva Općinski načelnik može samostalno 
utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka. 

 
Članak 6. 

Zaključivanje ugovora obvezno je: 
- za sve nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, 
- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci, 
- za izradu projektne dokumentacije, 
- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba, 
- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije,  
 
 

Članak 7. 



Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2018. godinu. 
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2017. godine, podmirit će se iz 

namjenski odobrenih sredstava  Proračuna za 2018. godinu. 
O viškovima prihoda ostvarenim u 2017. godini odlučuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 8. 
Odsjek za proračun i financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine 

Jasenice za prvo polugodište 2018. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 05. rujna 2018. 
godine. 

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna do 15. rujna 2018. godine. 

 
Članak 9. 

Odsjek za proračun i financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine 
Jasenice za  2017. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 01. svibnja  2018. godine. 

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Jasenice  do 01. lipnja  2018. godine. 

Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jasenice za 2017. godinu u roku od 15 dana nakon što ga 
usvoji Općinsko vijeće. 
 
III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 
 

Članak 10. 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke. 
Odluku o oročavanju donosi Općinski načelnik. 

 
Članak 11. 

Općinski načelnik može otpisati ili  djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate 
potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja. 
 
IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 

Članak 12. 
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti  planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka  

Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće 
izmjenom i dopunom važećeg Proračuna. 

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između 
pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% 
sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje. 
 

Članak 13. 
Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine 

Jasenice za 2018. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava. 
Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinski načelnik 

će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika. 
 
V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA 

Članak 14. 
Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine 

Općine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno Zakonu. 
 

Članak 15. 
Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, 

a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. 
Ukupna godišnja obveza Općine iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% 

ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. 
U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz 

prethodnih godina. 



 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Glasniku Općine 

Jasenice». 
 
KLASA: 400-06/17-01/08 
URBROJ: 2198/21-01-17-1 
Jasenice, 27. prosinca  2017.  
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                                                                                                                 Šime Maruna 

 


