
Na temelju članka 14.stavak 1. Zakona o proračunu “Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 

15/15) i članka 32. Statuta Općine Vrbje (“Službeni glasnik općine Vrbje“ 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Vrbje  na 19. sjednici održanoj 21.12.2020.godine, donijelo je 

 

O D L U K U O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRBJE ZA 2021.GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Vrbje za 2021.godinu ( u daljnjem 

tekstu : Proračun ) koji obuhvaća upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, pojedine 

ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 

 

II. SADRŽAJ PRORAČUNA  

 

Članak 2. 

 Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.  

-Opći dio proračuna sastoji se od Računa Prihoda i izdataka, Račun financiranja, te raspoloživih 

sredstava iz prethodnih godina i projekcija za 2022. i 2023.godinu. 

 U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine, te rashodi poslovanja, kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.  

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu zajmova. 

 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju preneseni manjak ili višak prethodnog 

razdoblja.  

 

- Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih 

u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata  

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama 

(organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska klasifikacija i izvorima financiranja).  

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  

 

Članak 3. 

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama. Prihodi proračuna 

ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima , neovisno o visini 

prihoda planiranih u proračunu.  

 

Članak 4. 

Namjenski prihodi i primici proračuna su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi 

od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova osiguranja i namjenski 

primici od zaduživanja.  

Namjenski prihodi iz stavka 1.ovog članka koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u 

proračuna za tekuću proračunsku godinu. 

 

Članak 5. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih Prihoda. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret 

rashoda Proračuna tekuće godine.  

Odluku o povratu donosi načelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva. 

 

 

 



Članak 6. 

Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom 

godine Općinski načelnik može samostalno utvrditi prioritete izmirenja proračunskih izdataka.  

 

Članak 7. 

Tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza i u proračunu je 

potrebno planirati iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve. Sredstva 

nepredviđenih rashoda u visini proračunske pričuve se koriste za nepredviđene namjene za koje u 

Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se u tijeku godine utvrdi da za njih nisu 

planirana dostatna sredstva. Sredstva proračunske pričuve mogu se koristiti i za sudske odluke. O 

korištenju proračunske pričuve odlučuje načelnik. Načelnik o korištenju proračunske pričuve 

izvještava Općinsko vijeće prilikom polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.  

 

 

IV.ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA 

 

Članak 8. 

Općina se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u sukladnosti sa Zakonom o 

proračunu i ostalim propisima. Odluku o zaduživanju Općine i davanju jamstva donosi Općinsko 

vijeće, uz suglasnost i po postupku propisanim Zakonom. Općina se može kratkoročno zadužiti u 

skladu s Zakonom o proračunu. 

 

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM  

 

Članak 9. 

 Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje duga 

s pripadajućom kamatom i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu 

duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga. Općinski načelnik 

može, u sladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje. 

 

V. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA  

 

Članak 10. 

Općinski načelnik donosi provedbene akte za izvršavanje Proračuna, odgovoran je za zakonito i 

pravilno planiranje i izvršavanje proračuna. Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima 

koji zahtijevaju plaćanja u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik. 

 

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA 

PRORAČUNA  

 

Članak 11. 

Ako se tijekom fiskalne godine, zbog izvanrednih prilika i potreba, povećavaju ili umanjuju 

prihodi i primici, odnosno izdaci, proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje 

proračuna. 

Općinski načelnik može u okviru ukupno utvrđenog iznosa izdataka proračuna izvršiti 

preraspodjelu sredstava između pojedinih proračunskih korisnika do 5 % sredstava utvrđenih na 

stavci koja se mijenja. O izvršenim preraspodjelama načelnik izvještava Općinsko vijeće prilikom 

podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općinski načelnik može 

odobriti preraspodjelu sredstava . 

 

 

 

 

 

 



VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 12. 

Godišnji proračun izvršava se do 31.prosinca,2021.godine. Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj 

godini jesu prihodi te godine.  

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.prosinca 2021.godine, podmirit će se iz 

namjenski sredstava Proračuna slijedeće fiskalne godine.  

 

 

 

Članak 13. 

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se  01.siječnja 2021.godine . 
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