REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/47
URBROJ: 2140/05-18-1
Gornje Jesenje, 26. 11. 2018.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,
136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinsko –
zagorske županije» broj 15/09, 11/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 09.
sjednici održanoj dana 26. 11. 2018. godine donijelo je
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka
Proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i njegovo
izvršavanje, te obveze korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa
financiranja, a Posebni dio proračuna sastoji se od rashoda i izdataka proračunskih
korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, pomoći iz
Državnog proračuna i proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave, prihodi
od imovine i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za financiranje
rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, subvencija, pomoći,
naknada, donacija i ostalih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine te izdaci za
financijsku imovinu. U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi
proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u
sljedeće tri godine razrađeni po programima, po godinama u kojima će rashodi za
programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima prihoda za cjelovitu
izvedbu programa.
Članak 3.
Korisnici proračuna dužni su koristiti proračunska sredstva samo za namjene
predviđene u Proračunu.
Članak 4.
Proračun se izvršava u pravilu na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja
proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.
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Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava
osiguranih u posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s
mjesečnom proračunskom dodjelom.
Mjesečna proračunska dodjela određuje se na temelju visine sredstava
utvrđenih godišnjim i mjesečnim planovima korisnika i raspoloživim prihodima.
Članak 5.
Udruge i druge pravne osobe koje se financiraju iz proračuna dužne su
izvješća o izvršenju financijskog plana dostaviti nositelju izvršne vlasti u rokovima u
kojima to nositelj izvršne vlasti zatraži.
Članak 6.
Preraspodjela sredstva po proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika
ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka
na stavci koja se umanjuje po odobrenju nositelja izvršne vlasti.
Članak 7.
Sredstva proračunske zalihe utvrđuju se u iznosu od 20.000,00 kuna.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u
proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da
za njih nisu utvrđena 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 događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredviđenih nesreća, za
izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge
nepredviđene rashode u tijeku godine.
Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.
Korištenje sredstava proračunske zalihe odobrava nositelj izvršne vlasti do
iznosa utvrđenog godišnjim proračunom.
Nositelj izvršne vlasti u zakonskom roku izvješćuje Općinsko vijeće o
korištenju proračunske zalihe.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zdenko Brodar

