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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i 

članka 36. Statuta Općine Sračinec («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 14/13 i 

27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 11. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2014. 

godine, donosi 

 

 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec  

za 2015. godinu 
 

 

Članak 1. 
 

U izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2015. godinu neposredno se primjenjuju 

odredbe Zakona o proračunu. 

 

Članak 2. 
 

Općinski načelnik kao nositelj izvršne vlasti u općini, odgovoran je za prikupljanje 

proračunskih prihoda, kao i za izvršavanje proračuna, sukladno odredbama Zakona o 

proračunu. 

 

Članak 3. 
 

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu 

Proračuna do visine planiranih iznosa po pojedinim pozicijama. 

 

Članak 4. 
 

Izvršavanje Proračuna po razdjelima i pozicijama vrši se na temelju: 

- primljenih i ovjerenih računa za izdatke poslovanja, tekuće vanjske izdatke za 

materijal i usluge, odnosno važećih pravilnika i drugih akata koji se primjenjuju 

neposredno (visina naknada za obavljanje dužnosti u Općinskom vijeću i drugim 

radnim tijelima, dnevnica za službena putovanja, naknade zaposlenicima i dr.); 

- zaključenih ugovora i zaključaka općinskog načelnika, kada isplata nije regulirana 

drugim aktom; 

- programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima, gospodarstvu i 

komunalnim djelatnostima te socijalnoj skrbi. 

 

Članak 5. 
 

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su 

određene u njegovom posebnom dijelu, a u skladu sa svojim financijskim planovima. 

Sredstva pojedinim korisnicima prenose se po odobrenju općinskog načelnika. 
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Članak 6. 
 

Odlukom ili drugim općim aktima, ne mogu se stvarati obveze na teret Proračuna, 

ako za te obveze nisu osigurana sredstva u Proračunu. 

 

Članak 7. 
 

Za neposredan nadzor i praćenje ostvarivanja prihoda i rashoda u cjelini je odgovoran 

općinski načelnik. 

Izvršavanje Proračuna općinski načelnik prati po tromjesečjima i o tome izvješćuje 

Općinsko vijeće. 

 

Članak 8. 
 

Višak prihoda nastao zbog ostvarenog većeg prihoda od planiranog Proračunom, 

rasporediti će Općinsko vijeće kod donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna. 

Za manjak prihoda nastao zbog ostvarenog manjeg prihoda od planiranog 

Proračunom, Općinsko vijeće će svojom odlukom utvrditi način njegova pokrića, kod 

donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna. 

 

Članak 11. 
 

Ova Odluka objaviti će se u «Službenom vjesniku Varaždinske županije»,  a stupa na 

snagu 01. siječnja 2015. godine. 
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Sračinec, 23. prosinca 2014.   

  Nenad Plantak 
   

 

 


