
Na temelju članka 14. st.1. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 
i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Špišić Bukovica ("Službeni vjesnik" broj 02/13. i 03/18) 
Općinsko vijeće Općine Špišić Bukovica na 32. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine, 
donosi 

Odluka o izvršenju proračuna  
u 2021. godini 

I. UVOD 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitka, te rashoda i izdataka 
proračuna Općine Špišić Bukovica za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo 
izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom 
imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog 
Načelnika te upravnog tijela nadležnog za financije u izvršavanju proračuna, kazne za 
neispunjenje obveza i druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 

Članak 2. 
 Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i računa rashoda. U računu prihoda i 
rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva 
za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

Članak 3. 
 Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel obavezan je izvijestiti korisnike 
sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima. 

Članak 4. 
 Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i 
izdataka, Načelnik će predložiti Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg 
proračuna. 

Članak 5. 
 Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim 
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 

Sredstva se u Proračunu osiguravaju korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu 
određeni  za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. 



Iznos ukupnih izdataka  prema ovom proračunu ne smije biti veći od 39.206.000,00 
kuna. 

Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti 
i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama. 

Proračunski korisnici mogu sklapati Ugovore o nabavi roba, obavljanje usluga i 
ustupanja radova u visini dodijeljenih sredstava, u skladu sa godišnjim planom nabave, 
zakonom ili drugim propisom koji uređuje ovo područje. Proračunski korisnici mogu preuzeti 
obveze na teret proračuna samo za namjene do visine utvrđene Proračunom ako su za to 
ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. 

Članak 6. 
Jedinstveni upravni odjel planira likvidnost Proračuna u skladu s novčanim tijekom. 

Članak 7. 
 Jedinstveni upravni odjel izvršava Proračun i o tome izvještava Načelnika, Načelnik je 
odgovoran Općinskom vijeću za izvršavanje Proračuna, te ga je dužno izvijestiti o izvršavanju 
Proračuna u zakonskom roku. 
 Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno 
izvršavanje Proračuna. 
 Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je Načelnik. 
 U slučaju da se sredstva koriste suprotno proračunu i propisima, Načelnik može 
obustaviti isplatu proračunskih sredstava. 

Članak 8. 
 Za planirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva Proračunske zalihe 
koja iznose ukupno 20.000,00 kuna. O korištenju ovih sredstava odlučuje Načelnik. 

Članak 9. 
 Plaćanje predujma proračunski korisnici mogu izvršiti samo iznimno i to na temelju 
prethodne suglasnosti Načelnika. 

Članak 10. 
 Pogrešno uplaćeni prihodi ili višak uplaćenih prihoda u Proračun, vraća se 
uplatiteljima na teret tih sredstava. 

Članak 11. 
 Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna izvršena nezakonito ili 
neopravdano, proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat sredstava u proračun. 
   

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM I DUGOVIMA 



Članak 12. 
 Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja Načelnik i može ih ulagati u 
banke i vrijednosne papire poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. 

Članak 13. 
 Sredstva od prodaje i zamjene  nefinancijske dugotrajne imovine i naknade  šteta s 
osnova osiguranja, mogu se koristiti isključivo za održavanje ili kupnju nefinancijske 
imovine. 
 Upravljanje nefinancijskom imovinom podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i 
davanje u zakup. Čelnik proračunskog korisnika mora upravljati imovinom pažnjom dobrog 
gospodara i voditi popis o toj imovini sukladan propisima. 

      

Članak 14. 
 Općina Špišić Bukovica može se zadužiti samo za investiciju koja se financira iz 
njegovog proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH.  
 Općina Špišić Bukovica ne planira kreditno zaduženje za 2021. godinu. 

V. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA 

Članak 15. 
 Prihodi koje ostvare proračunski korisnici od vlastite djelatnosti ostaju na računu 
korisnika te se konsolidiraju i iskazuju u financijskom izvješću Općine Špišić Bukovica. 
 Korisnici mogu preuzeti obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su 
financiranje planirani vlastiti prihodi isključivo od iznosa naplaćenih vlastitih prihoda. 

VI. NADZOR 

Članak 16. 
 Općina Špišić Bukovica ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 
računovodstvenim poslovanjem svog proračunskog korisnika. Proračunski korisnici su 
obvezni dati sve potrebite podatke isprave i izvješća koja se od njih zatraže. 
 Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu o 
proračunu, poduzet će se mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno 
obustaviti isplata sredstava na poziciji s koje su sredstva bila namjenski utrošena. 

VII. KAZNE 

Članak 17. 



 Novčanom kaznom od 21.000,00 kuna do 100.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj 
odgovorna osoba proračunskog korisnika ako preuzme obveze na teret Proračuna suprotno 
odredbi članka 5. stavka 5. ove Odluke. 

      

VIII.ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18. 
 Ova Odluka o izvršenju proračuna u 2021. godini objavit će se u „Službenom 
vjesniku“ Općine Špišić Bukovica, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine. 

Klasa: 400-01/20-01/23 
Urbroj: 2189/06-02-20-3 
Špišić Bukovica, 15. prosinca 2020. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA 

       Predsjednik Općinskog Vijeća: 
            Tihomir Majstorović


