
      Temeljem članka 6.stavka 3. i članka 14.Zakona o proračunu,(“Narodne novine” 

br.87/08, 136/12, 15/15 ) i članka 31.Statuta općine Cista Provo,(“Službeni glasnik 

općine Cista Provo“ br. 01/13), Općinsko vijeće Cista Provo na sjednici održanoj 

29.studenoga, 2018.g.   donosi slijedeću                                                                                                                                                               

 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo 

za 2019.g. 

 

I.OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

   Ovom Odlukom se uređuje način izvršenja Proračuna općine Cista Provo za 

2019.g.(u daljnjem tekstu:Proračun),upravljanje prihodima i primicima, rashodima i 

izdacima Proračuna,te prava i obveze nositelja izvršenja proračunskih sredstava. 

 

Članak 2. 

 

  Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa. 

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i izdataka, a Posebni dio sadrži raspored 

rashoda prema njihovoj vrsti ekonomske klasifikacije i proračunskim korisnicima. 

      Račun prihoda i rashoda sastoji se od poreznih i neporeznih prihoda, te ostalih 

prihoda kojima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini 

Općine na temelju zakonskih i drugih propisa. 

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 

raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu. 

 

Članak 3. 

 

     Stvarna naplata prihoda/primitaka nije ograničena procjenom prihoda/primitaka 

proračuna. 

 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 

Članak 4. 

 

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene 

Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu. 

 

Članak 5. 

 

           Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik. 

 

Članak 6. 

 

   Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa Zakonom i 

drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih Proračunom. 

 

  



Članak 7. 

 

  Ukoliko tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih 

prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna , izvršit će se njihovo uravniteženje 

izmjenom i dopunom Proračuna. 

          Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog 

razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%. 

 

 

Članak 8. 

 

       Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod Poslovnih banaka ili 

plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da se time ne ometa 

redovno izvršavanje proračunskih izdataka. 

Odluku o oročavanju i izboru poslovne banke te davanju kratkoročne pozajmice 

donosi Općinski načelnik. 

      Svi plasmani novca moraju se vratiti u Proračun do 31.prosinca 2019.g. 

 

Članak 9. 

 

     Sredstva ostvarena od kamata prihod su proračuna. 

 

Članak 10. 

 

    Pogrešno ili više isplaćeni prihodi iz Proračuna vraćaju se uplatiteljima na 

teret tih prihoda,a na temelju rješenja o povratu sredstava koje donosi Načelnik 

Općine. 

 

Članak 11. 

 

   Općina Cista Provo ne može se zaduživati niti davati jamstva za ispunjenje 

obveza trgovačkih društava čiji je osnivač ili suvlasnik. 

 

Članak 12. 

 

   Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna 

za prvo polugodište fiskalne godine do 15.rujna tekuće godine,a godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna prethodne godine  do 1.lipnja . 

 

 

 

Članak 13. 

 

Rashodi Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda (protuobvezom) izvršit 

će se do iznosa prihoda za te namjene. 

        

 

 

 

 



Članak 14. 
 

 Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i 

dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna. 

 

 

Članak 15. 

 

    Godišnji Proračun se izvršava do 31.prosinca fiskalne godine. Financijske 

obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2019.g.podmiruju se iz sredstava Proračuna 

slijedeće godine. 

 

Članak 16. 

 

     Odobrenjem godišnjeg obračuna Proračuna ne prestaje disciplinska 

materijalna i krivična odgovornost  naredbodavca i računopolagača za nesavjesno i 

nezakonito korištenje i raspolaganje sredstava odobrenih u Proračunu. 

 

Članak 17. 

 

    Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana  objavljivanja,a primjenjuje se 

od 01.01.2019.g. Odluka će biti objavljena u Službenom glasilu općine Cista Provo. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA CISTA PROVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:400-01/18-01/03                                                               

URBROJ:2129/02-01-18 -02     

Cista Provo, 29.studenoga , 2018.g. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
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