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          Na temelju članka 14.  Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) i članka 29. Statuta 
Općine Belica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Belica, 
na svojoj 23. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, donijelo je  
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BELICA 
 

ZA 2013. GODINU 
 

Članak 1. 
 

         Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja proračuna Općine Belica za 2013. godinu  (u 
daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima,opseg 
zaduživanja, propisuje  prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog 
načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 

 
Članak 2. 

 
          U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.  
 

Članak 3. 
 
          Prihodi i primici raspoređuju se i iskazuju u proračunu prema izvorima iz kojih potječu.     
Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama, 
te uravnoteženi s prihodima i primicima.  
  

Klasifikacije proračuna:  
    

 organizacijska,  
 programska, 
 funkcijska,  
 lokacijska,  
 izvori financiranja.  

       
Članak 4. 

 
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, Projekcije proračuna za period 2014-2015. godine i 
od Plana razvojnih programa. 

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 
Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u 

tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu. 
U planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje 

investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija u sljedeće tri godine, koji su razrađeni:  
1. po pojedinim programima, 
2. po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina, 
3. po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa. 
      Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine. 
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Članak 5. 
 

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji kako 
slijedi : 

 
1. Prihodi: 
    - prihodi od poreza (skupina konta 61),  

                      - pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna  
        (skupina kontA 63), 

              - prihodi od imovine (skupina konta 64), 
              - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i         
prihodi od naknada (skupina konta 65) 
              - prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (skupina konta 66) 
              - kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68) 

      - prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina konta 7).  
 
2. Rashodi:  
             - rashodi za zaposlene (skupina konta 31),  
             - materijalni rashodi (skupina konta 32),  
             - financijski rashodi ( skupina konta 34),  
             - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  
               (skupina konta  37),  
             - ostali rashodi (skupina konta 38)  
             - rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina  konta 4).  
 

Članak 6. 
 

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te 
izdaci za nefinancijsku imovinu i za otplate kredita i zajmova (skupina konta 5 i 8). 

 
Članak 7. 

 
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, 

neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.  
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun, već se troše prema 

potrebama i planovima proračunskih korisnika. 
Za potrebe izrade konsolidiranih izvještaja proračunski korisnici polugodišnje i godišnje  

izvještavaju o strukturi ostvarenih i utrošenih vlastitih prihoda.  
 

Članak 8. 
 
         Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti  na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi 
kojom se dokazuje obveza plaćanja. 
          Općinski načelnik  mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja 
proizlazi iz knjigovodstvene isprave. 
          Rashodi i izdaci realiziraju se do iznosa planiranih Proračunom, osim izdataka za otplatu 
glavnice i kamatu, koji se mogu izvršavati u iznosima iznad planiranih. 
         Primljena, a manje planirana ili neplanirana sredstva od pomoći, donacije i prihoda za posebne 
namjene mogu se trošiti iznad iznosa planiranih Proračunom, do visine primljenih sredstava. 
         Izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu korigirati će se utrošene, a manje 
planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda. 
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Članak 9. 
 

 Sredstva za isplatu stipendija i sufinanciranje cijene dječjih vrtića isplaćuju se mjesečno na 
račune korisnika ili davatelja usluga. 

Ostalim proračunskim korisnicima sredstva se doznačuju na njihove račune mjesečno, 
tromjesečno, polugodišnje ili godišnje, ovisno o potrebama, odnosno prema dinamici pritjecanja 
sredstava u Proračun.  

Korisnici proračunskih sredstava dostavljaju  izvješća o utrošenim sredstvima za prethodnu 
godinu prema pozivu, a najmanje jednom godišnje. 

U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnog stavka korisnicima sredstava može se obustaviti 
isplata iz Proračuna.  

Odluku o tome donosi općinski načelnik. 
  

Članak 10. 
 
Općinski načelnik  može donijeti Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja, ako bi troškovi  
naplate potraživanja bili približni, jednaki ili veći od visine potraživanja ili se ustanovi apsolutna 
nemogućnost naplate. 
 

Članak 11. 
 

Postupak nabave roba i usluga, te ustupanje radova obavlja se u skladu sa Zakonom o javnoj 
nabavi.   

 
Članak 12. 

 
Postupak zaduživanja na teret općinskog Proračuna obavlja se sukladno odredbama Zakona 

o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

Općina Belica neće se zaduživati i davati jamstva u  2013. godini. 
 

Članak 13. 
 
            Općinski načelnik raspolaže novčanim sredstvima na računu  Proračuna, upravlja 
nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Belica, te odlučuje o stjecanju 
i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine Belica. 
            Za izvršenje Proračuna odgovoran je općinski načelnik koji je ujedno i nalogodavac za 
izvršenje Proračuna. 

  
Članak 14. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom  glasniku Međimurske 

županije", a primjenjuje se od 01.siječnja 2013. godine. 
 
 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE BELICA 
 
 

KLASA:400-08/12-01/06 
URBROJ: 2109-3-02-12-04 
Belica, 20.12.2012. 

                                                                      
Predsjednica Općinskog vijeća:                                                      

Sandra Herman 


