
 

 

                   
REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-

BILOGORSKA ŽUPANIJA          

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:400-01/19-01/ 

URBROJ: 2123/06-01-19-1  

Velika Trnovitica, _________________godine 
 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15) i članka 31. Statuta 

Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj ________________. 

donosi 

 

O D L U K U  O  I Z V R Š E N J U  

P R O R A Č U N A  

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. GOD. 
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo 

izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti načelnika te druga pitanja u 

izvršenju Proračuna. 

 

Članak 2. 

Prihodi i primici Proračuna raspoređeni su u Proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim klasifikacijama, te 

uravnoteženi s prihodima i primicima. 

 

Članak3. 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sastoji 

se od Računa prihoda i rashoda te računa financiranja, a posebni dio sadrži raspored rashoda po osnovnim 

skupinama ekonomske klasifikacije, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, uz oznaku 

izbora financiranja-. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći unutar općeg 

proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima, 

ostali prihodi, kazne, upravne mjere i ostali prihodi prihodi od prodaje neproizvedene imovine i prigodi 

od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski 

rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine od otplate kredita. 
 

Članak 4. 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun sukladno Zakonu ili drugim propisima, neovisno o 

visini prihoda planiranih u Proračunu. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima 

koji su u njegovom posebnom dijelu određeni za nositelja sredstva na pojedinim stavkama.  

Svi rashodi i izdaci iz Proračuna temelje se na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se 

dokazuje obveza plaćanja. Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene 

Proračunom, i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu. Korisnici proračuna mogu imati samo jedan 

žiro-račun. Sredstva raspoređena na korisnike prenosit će sa na žiro-račun korisnika srazmjerno 

ostvarenim sredstvima i u skladu s bilančnim mogućnostima. Proračunski korisnici su obvezni dostaviti 



 

 

sve potrebe podatke i izvješća na zahtjev Općine Velika Trnovitica. Izmjenama i dopunama Proračuna 

za tekuću godinu korigirat će se utrošene, a manje planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda. 

 

Članak 5. 

Sredstva tekuće rezerve Proračuna koriste se za podmirenje nedovoljno planiranih ili 

neplaniranih nepredviđenih ili neplaniranih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. U 2020. 

Godini planiraju se sredstva proračunske pričuve u visini 15.000,00 kuna. O utrošku navedenih sredstava 

odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko Vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna. 

 

Članak 6. 
 

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim po uvjetima i na način kako je utvrđenom 

Zakonom o proračunu i ovom Odlukom. Preraspodjela se može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka 

na stavci koja se umanjuje. Odluko o tome odnosi načelnik, a o izvršenim preraspodjelama izvješćuje 

Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici. 

v 

Članak 7. 
 

U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu. Načelnik raspolaže 

raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu  Općine te odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 

vlasništvu Općine, sukladno odredbama Statuta Općine. 

v 

Članak 6. 
 

Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica, a stupa na snagu 

01.siječnja 2020.godine. Odluka se objavljuje i na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica. 

 

                               

                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 
 

 / Benko Fadljević / 

           


