
           

  

Na temelju  ĉlanka 14 Zakona o proraĉunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12 ) i temeljem ĉlanka 32 

Statuta Općine Barilović («Službeni glasnik Općine Barilović broj:22/09 i 1/13) Općinsko vijeće Barilović 

na svojoj 10. sjednici održanoj  22.12.2014 g. donijelo je slijedeću 

  

O D L U K U 
o izvršavanju Proraĉuna Općine Barilović za 2015. godinu 

 

OPĆE ODREDBE 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom utvrĊuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proraĉuna Općine  

Barilović, njegovo izvršavanje, ovlasti Općinskog naĉelnika u izvršavanju proraĉuna. 

  

Ĉlanak 2. 

U postupku izvršavanja proraĉuna općine Barilović  za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, 

Općinski Naĉelnik  i korisnici proraĉunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrĊene ovom Odlukom. 

 

Ĉlanak 3. 

Proraĉun se sastoji od općeg i posebnog dijela. 

Opći dio proraĉuna ĉini Raĉun prihoda i rashoda i Raĉun financiranja. 

Posebni dio proraĉuna sastoji se od plana rashoda i izdataka rasporeĊenih u tekuće i razvojne programe za 

tekuću proraĉunsku godinu. 

  

Ĉlanak 4. 

Svi prihodi i primici proraĉuna moraju biti rasporeĊeni u proraĉunu i iskazani po izvorima iz kojih 

potjeĉu. 

Svi izdaci proraĉuna moraju biti utvrĊeni u proraĉunu i uravnoteženi sa prihodima i primicima. 

Uravnoteženje se provodi putem izmjene i dopune proraĉuna koje se donose po postupku za donošenje 

proraĉuna. 

 Naĉelnik Općine  odgovoran je  za provedbu i izvršenje  svih  javnih  i bagatelnih nabava  koje se 

financiraju iz Proraĉuna  sukladno propisima koji reguliraju javnu nabavu , te  Odluci o provedbi postupka 

bagatelne  nabave. Nabave pojedinaĉne vrijednosti do 20.000,00 kn može samostalno izvršavati Općinski 

naĉelnik. 

   

II. RASPORED I DOZNAKA SREDSTAVA 

  

Ĉlanka 5. 

Općinski Naĉelnik, te korisnici Proraĉuna obvezni su koristiti sredstva proraĉuna samo za proraĉunom 

utvrĊene namjene do iznosa utvrĊenih proraĉunom u njegovom dijelu izdataka. 

 

Ĉlanak 6. 

Naĉelnik Općine kao nositelj izvršne vlasti i naredbodavac odgovoran je za: planiranje i 

izvršavanje  proraĉuna, prikupljanje prihoda i primitaka te njihovo  uplaćivanje u proraĉun,  

preuzimanje obveza na teret proraĉuna,  plaćanje na teret proraĉunskih sredstava, zakonitost, 

svrhovitost, uĉinkovitost i  ekonomiĉno raspolaganje proraĉunskim sredstvima. 

 

Ĉlanak 7. 
 Za nepredviĊene rashode u toku godine, za koje u proraĉunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za 

koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrĊena dostatna sredstva, koriste se sredstva proraĉunske 

zalihe. 

Sredstva proraĉunske zalihe mogu  iznositi  najviše 0,5 % proraĉunskih prihoda, bez primitaka. 



 

Ĉlanak 8. 

O korištenju proraĉunske zalihe odluĉuje Općinsko vijeće za iznose veće od 10.000,00 kuna, a za iznose 

do 10.000,00 kuna odluĉuje Općinski naĉelnik, koji o korištenju sredstava proraĉunske zalihe obavještava 

Općinsko vijeće. 

Ĉlanak 9. 

Proraĉunska sredstva iznimno se mogu preraspodijeliti izmeĊu pojedinih stavki u proraĉunu do visine 5 % 

rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. 

Odluku o preraspodjeli sredstava donosi Općinski naĉelnik koji o izvršenoj preraspodjeli izvještava 

Općinsko vijeće, najkasnije u roku 2 mjeseca. 

  

Ĉlanak 10. 

Općinski naĉelnik kao naredbodavac te korisnici proraĉuna dužni su trošenje proraĉunskih sredstava 

uskladiti s tekućom dinamikom priljeva prihoda proraĉuna. 

  

Ĉlanak 11. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna dostavlja se Općinskom naĉelniku  do 5. rujna tekuće 

godine. 
Općinski naĉelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proraĉuna do 15 rujna tekuće godine. 

                  Ĉlanka 12.  
Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna dostavlja se Općinskom  naĉelniku do 1. svibnja tekuće 

godine za prethodnu godinu. Općinski  naĉelnik podnosi Općinskom vijeću  na donošenje godišnji 
izvještaj o izvršenju Proraĉuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.  

Općinski naĉelnik godišnji obraĉun Proraĉuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu 
za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće. 

  

Ĉlanak 13. 

 Tijekom 2015 godine Općina Barilović kreditno će se zadužit za iznos od 3.770.000,00 kuna za 

kapitalni projekt asfaltiranje nerazvrstanih cesta. 

 

Ĉlanak 14. 

 Po dosadašnjem kreditnom zaduženju Općina Barilović  tijekom 2015 godine ima obvezu plaćanja 

kamata u iznosu od 90.348,00 kuna prema Hypo alpe adria banci d.d. 

 

 

III ZAVRŠNE ODREDBE 

Ĉlanak 15. 

Ova Odluka ĉini sastavni dio Odluke o proraĉunu Općine  Barilović za 2015. godinu. 

  

Ĉlanak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u «Službenom glasniku  Općine Barilović», a 

primjenjuje se od 01.01.2015. godine. 

Klasa:400-08/14-01/08 

Ur.broj:2133/06-01/14-02 

    

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

        Ivan Milašinĉić    


