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Obrazloåenje

Odluka o izvröavanju proraöuna Grada Öakovca za 2018. godinu mijenja se u
dijelu koji se odnosi na planiranje proraöunskih korisnika.

Od 2016. godine cjeloviti financijski planovi korisnika trebaju biti sadrZani u

planu nadleZnog proraöuna. Prilikom izrade plana proraðuna Grada (kao i prilikom
izrade izvjeötaja o izvrðenju proraöuna) ostvareni prihodi i realizirani rashodi na
raöunima proraöunskih korisnika unose se u proraöun, kako bi u cijelosti postali
njegov sastavni dio.

Öesto puta se postavljalo pitanje da li proraöunski korisnici, osim prilikom
dono5enja izmjena i dopuna proraöuna Grada, mogu samostalno donositi izmjene i

dopune svog financijskog plana.
Miðljenje o tome dalo je Ministarstvo financija u okviru Upute za izradu

proraöuna za razdoblle 2018 - 2020. godine. U Uputi je navedeno da ,,... proraðunski
korisnici ne mogu mijenjati svoj financijski plan u dijelu rashoda i izdataka koji se
financiraju iz opóih prihoda i primitaka (iz sredstava nadleZnog proraöuna) bez
izmjena i dopuna nadleZnog proraöuna. Medutim, promjene u financijskom planu



korisnika vezane uz ,,fleksibilne" izvore (vlastite i namjenske prihode i primitke
proraöunskih korisnika) dozvoljene su i mogu se provoditi (uz odluku Upravnog
vijeóa)..."

Jedinice lokalne samouprave trebaju sastaviti proceduru izrade istih, a
Ministarstvo financija preporuöa da se takva procedura, odnosno pravila donoöenja
izmjena i dopuna financijskog plana korisnika za dio vlastitih i namjenskih prihoda,
propiðe unutar Odluke o izvröavanju nadleZnog proraöuna.

Takoder, o navedenoj temi bilo je govora i na struönom seminaru odrZanom u
oZujku ove godine, gdje je ponovljen stav i uputa Ministarstva financija, uz dodatno
pojaönjenje da izmjene financijskog plana korisnika ne utjeöu na planske pozicije
korisnika u nadleZnom proraöunu, veó samo omoguóuju iskazivanje veóeg izvröenja
pojedine pozicije rashoda. Ovakvo postupanje moguóe je zbog odredbi ö1. 48. do 52.
Zakona o proraöunu (koji govore o vlastitim prihodima i namjenskim prihodima i

primicima). O provedenom postupku izmjene i dopune financijskog plana, korisnici su
obvezni obavijestiti nadleZnu lokalnu jedinicu, kako bi lokalne jedinice imale
informac'rje o poveóanim vlastitim i namjenskim prihodima korisnika, te
novootvorenim aktivnostima ili poveóanju rashoda u okviru postojeóih aktivnosti koji
se iz navedenih prihoda financiraju. Naöin komunikacije, rokove dostave i dr.,
utvrduju nadleZne lokalne jedinice.

Stoga donosim predoöeni Zakljuöak.

GRADONAëELNIK
Stjepan Kovaö, bacc. ing. comp. v.r



PRIJEDLOG
Temeljem ölanka 14. Zakona o proraöunu (NN RH 87/08, 109107 , 136112 i 15115)

i ölanka 27. Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 9/09, 2t13,3/13 i 3t13 -
proö. tekst, 1114, 1118 i 2118 - proö. tekst), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj
_. sjednici odrZanoj 2018., don ijelo sljedeóu

ODLUKU
o izmjenama idopunamq Odluke o izvrëavanju

Proraðuna Grada Õakovca za 2018.

Glanak 1.

U ðlanku 10. Odluke o izvrðavanju Proraöuna Grada Öakovca za 2018. (Sl. gl.
Grada Öakovca 5t17 , u daljnjem tekstu Odluka) mijenjaju se stavci 3 i 4 te glase:

,,Proraðunski korisnici obvezni su, za potrebe planiranja proraöuna Grada,
dostaviti svoje financijske planove s podacima o svim planiranim prihodima i primicima
te rashodima i izdacima, koji se ukljuöuju u proraöun Grada. Prilikom donoðenja izmjena
i dopuna proraöuna Grada proraöunski korisnici izraduju izmjene i dopune svojih
financijskih planova. Proraöunski korisnici mogu raditi izmjene i dopune svojih
financijskih planova i bez izmjena i dopuna proraöuna Grada, ali samo za namjenske
izvore financiranja (pomoói, donacije, vlastite prihoda, prihode za posebne namjene i

dr.). Navedene izmjene i dopune ne mijenjaju pozicije plana u proraöunu Grada, veó
samo omoguóuju iskazivanje veóeg izvröenja pozicija proraöunskih korisnika. Rashodi i

izdaci u financijskom planu korisnika koji se financiraju iz sredstava proraöuna Grada ne
smiju se izmjenama i dopunama financ'rjskog plana korisnika mijenjati bez rebalansa
proraðuna Grada. Proraöunski korisnici duZni su obavijestiti Grad o izmjenama i

dopunama svojih financijskih planova, koje su donesene bez izmjena i dopuna
proraöuna Grada, odmah po usvajanju istih od strane Upravnih vijeóa.

Za potrebe izrade polugodiðnjeg i godiönjeg izvjeðtaja o izvröenju proraöuna
Grada proraöunski korisnici dostavljaju Gradu podatke o ostvarenim prihodima i

primicima i reafiziranim rashodima i izdacima, koji se ukljuðuju u lzvjeðtaj o izvröenju
proraöuna Grada. Godiönje izvje5taje o izvröenju svojih financijskih planova proraöunski
korisnici podnose predstavniðkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 30. lipnja za
prethodnu proraöunsku godinu."

Clanak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.

ðlanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u SluZbenom glasniku
Grada Öakovca.

KLASA: 021 -05 I 1 8-0 1 I 43
U RB ROJ : 21 09 12-02-1 8-02

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat, v.r.

0akovec, 2018
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92.

Temeljern ðlanka 14. Zakona o proraòunu (>Narodne
novine<, broj 87/08, 109107, 136l12 i l5l15) i ðlanka
27. Statuta Grada Öakovca (>SluZbeni glasnik Glada
Öakovca<, broj 9/09, 2/13,3113 i 3l13 - proð. tekst
i ll14), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojo.j
3. sjednici odrZanoj L prosinca 20I7., donijelo sljedeóu

ODLUKU
o Ízvr5avanju Proraõuna GratIa ðakovca

za 2018.

Clanak l.
Ovom se Odlukom ureduje strr¡ktura prihoda i

primitaka te rashoda i izdataka, naÕin izvrðavanja
proraðuna, opseg zaduZivanja i jamstava, upravljanje
financìjskom i nefinancijskom irnovinom, prava i
obveze korisnika proraðunskih sredstava, pojedine
ovlasti gradonaÒelnika i proðelnika upravnih odjela,
kao i clruga pitanja r.r izvrSavanju Proraðuna Grada
Öakovca u 2018. godini.

ë,\atak 2.

U izvlSenju Proraðuna primjenjuju se oclredbe
Zakona o prol'aðunu.

Clanak 3.

Prihodi i primici Proraðuna molaju biti rasporedeni
rÌ Proraðunu i iskazani pretrra izvolirna iz koji potjeðu.

Rashodi t izdaci Prolaõuna morajn bìti rasporedeni
ru ProraÕunu prema proraõunskim klasifikacijama, te
uravnoteZeni s plihodima i primicima.

Proraðunske klasifikacije j esu:

- organizacijska

- programska

- funkcijska
- ekonomska

- lokacij ska

- izvoli financiranja.

Clanak 4.

Proraðun se sastoji od opóeg i posebnog dijela te
Plana razvojnih programa.

Opói dio Proraòuna ðini Raðun prihocla i rashoda i

Raðun financiranja, dok se posebni dio sastoji od Plana
rashocla i izdataka proraÒunskih korisnika iskazanih
po vrstama i rasporerfenih prema organizacijskoj,
pro gramskoj, funkcij skoj i eko nomskoj klas ifika cij i,
te po izvorima financiranja.

Plan razvojnih programa sastavlja se za trogodiðnje
razdoblje, a sadrZi ciljeve i prioritete razvoja Grada
Cakovca (navedene u Strategiji gospoclarskog razvoja
Grada Öakovca za razdoblje clo 2020.9.) povezane
s programskom i organizacijskom klasifikacijom
Proraòuna.

Clanak 5.

Raðun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i
rashoda prenìa ekonomskoj klasifìkaciji kako slijedi:

- prilrodi od poreza (skupina konta 61)

- pomoói iz inozemstva i od subjekata unutar
opóeg proraðuna (skupina konta 63)

- prihodi ocl imovine (skupina konta 64)

- prihodi od upravnih i administrativnih pristoj-
bi, plistojbi po posebnim propisirrla i naknada
(skupina konta 65)

- prihocli od prodaje pr<lizvoda i robe te prLrZenih
ush.rga i prihodi ocl donaoija (skupina konta 66)

- prihodi tz nadleùrtog proraõuua i odHZZO-a
temeljem ugovornih obveza (skupina konta 67)

- kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina
konta 68)

- prihocli od prodaje dugotrajne imovine (skupina
kofia 71 r 72)

- rashodi za zaposlene (skupina konta 31)

- matelijalni rashodi (skupina konta 32)

- financijski rashodi (skupina konta 34)

- subvencije (skupina konta 35)
- naknade graclanirna i kuóanstvirna na temelju

osiguranja i clruge naknacle (skupina konta 37)

- ostali rashodi (skupina konta 3tl)
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine (skupina

konta 4l i 42)

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini (skupina konta 45).

Ö1anak 6.

U raðunu fìnanciranja iskazuju se primici od fìnan-
cijske imovine i zadttLivanja, te izdaci za tìnancijsku
imovinu i otplate zajmova (skupina konta 8 i 5).

Ö,lanak't.
Prihodi ProraÕuna ubiru se i uplaóuju u Proraðun

u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno
o visini prihoda planiranih u Proraðunu.

Planirani vlastiti i narnjenski prihodi proraðunskih
korisnika, koje oni ostvare'na svojim poslovnirn
raðunirna, navedeni su u Proraðunu Grada, ali ih
korisnici nisu duZni uplaóivati u Prolaðun. Sredstva
tloSe u skladu sa svojim potrebama i planovima, a
polugodi5nje dostavljaju Graclu podatke o ostvarenju
i utroSku istih za potrebe izrade izvjeStaja o izvrSenju
Proraðuna Glada.

Ölanak 8.

Svaki lash'ocl i izdatak iz Proraðuna ntora se teme-
ljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojorn
se dokazuje obveza pla(,anja. Odgovolna osoba mora
prije isplate provjeliti i potpisati pravni temelj i visinu
obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Proraönn so izvrðava u skladu s raspoloåivim
sredstvima i dospjelim obvezama. Plaóanje preduj-
ma moguóe je samo iznimno, na temelju suglasnosti
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gradonaÕelnika. Proraðunski korisnici mogu bez su-
glasnosti gradonaðelnika plaóati predujrnorn do iznosa
od 50.000,00 kuna. Plaóanje predujmom rnoguóe je i
za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se
sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Ölanak 9.

ProraÕunska zaliha osigur&va se u iznosn ocl
200.000,00 kuna.

Sredstva prolaönnske zalihe koriste se za nepred-
videne namjene za koje u Proraðrmu nisu osignrana
sredstva ib zanamjene za koje se tijekorn godine po-
kai,e dazanjih nisu utvrdena dovoljna sredstva jer ih
pri planiranju Proraðuna nije bilo moguóe predvidjeti.

Sredstva proraðunske zalihe koriste se za finan-
ciranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda, epidernija, ekoloSkih nesreóa
ili izvanrednih dogadaja i ostalih nepredvidivih nesre-
ca,te za dluge nepredviclene rashode tijekorn godine.

Sredstva proraðunske zalihe ne mogu se kolistiti
za pozajmljivanje.

O koriðtenju sredstava proraðunske zalihe otlluðuje
gradonaðelnik, a o kori5tenju sredstava obvezan je
izvij estìti ptedstavniðko tij elo.

ðlanak 10,

4 Proraõunskirn korisnicima Grada Öakovca sredstva
se doznaðuju mjeseðno, u pravilu u visini ll12 go-
diSnjeg plana prihoda iz gradskog proraöuna, prema
njihovim zahtjevima koje ovjeravaju nadleZni upravni
odjeli. Proraðunski korisnici sredstva smiju l<oristiti
samo za namjene i clo visine utvrdene Proraðunom.
Iznimno, u sluðaju smanjenog priliva u Ptoraðun,
dinamika i visina doznake sredstava iz Proraðuna
moZe se izmijeniti.

LMjeseðna izvjeSóa o ntroSenim sredstvima pri-
mljenim iz Pro¡aðuna Grada proraðunski korisnici
dostavljaju u pisanom obliku, dt¡ 10. u rnjesecu za
prethodni mjesec.
/ lProraðunski korisnici obvezni su, za potrebe
planiranja Proraðuna Gracla clostaviti podatke o svim
svojim planiranim prihodima i primicima te rashodima
i izclacima, a za potrebe izrade polugodiSnjeg i godiS-
njeg izvjeÉtaja o izvr5enju Pro¡aðuna Grada podatke
o ostvarenim prihoclima i primicima, te realiziranim
rashodima i izdacima. Dostavljeni podaci ukljuðuju
se u Proraðun Grada.

4Godi3nji izvjeðtaj o izvr5enju financijskog plana
proraðunski korisnici poclnose predstavniðkom tij elu

, na usvajanje, najkasnije do 30, Iipnja za prethodnu

l-p-toraöunsku go d inu.

5 Proraöunski lcorisnici Grada Öakovca su Centar za
kulturu Öakovec, KnjiZnica >Nikola Zrinski< Öako-
veo, Djcöji vrtió Cvrðak, Djeðji vrtió Cipelica, Javna
vatrogasna postrojba i osnovne Skole na podruðju
Grada Cakovca.

ðl¿nak I l.
Ostali korisnici proraðunskih sredstava obvezni

su jednom gocliÈnje clostaviti ízvjeiôa o utroöenim

sredstvirna u prethodnoj godini, a po potrebi nadleù.-
ni upravni odjel moZe odrediti i drugaðiju dinamiku
podnoienja i sadråaj dostavljenih izvje5óa.

U sluðaju neispunjenja navedene obveze korisnici-
ma s¡edstava moZe se obustaviti isplata iz Proraðuna.

Upravni odjeli Grada Öakovca mogu obaviti kon-
trolu na licu mjesta kod korisnikavezano uz utroðena
sredstva ptirnljena iz gladskog Proraðuna. Postupak
provoilenja kont¡ola ureduje se zasobnom Uputom.

preraspodjer" 
"" *,,ï.jîÏi.t?;,,' ,,*n"ma moze

se izvrðiti najvi5e do 5o/o rashoda iizdataka napro-
raöunskoj stavci koja se umanjuje. Preraspodjela se
ne moZe ìzvrðiti izmecln Raðuna prihoda i Raðuna
tìnanciranja. Odluku o preraspodjeli donosi grado-
naðelnik, a o izvrðenirn preraspodjelarna izvjeðtava
Gradsko vijeóe u polugodi5njem i godiönjern izvjeðtaju
o izvr5enju Proraðuna.

Gradonaðern,* -"rijä,:T,,t i,, u¡.t"-,uno otpisati
potraZivanja ako bi troðkovi naplate potraZivanja bili
u nesrazmjeru s visinom potraåivanja ili se ustanovi
apsolutna nemoguónost naplate duga.

Gra<ronaöeln,n ."roTillJI"l1*,,n sredstvima na
raõunu Proraðuna, upravlja nekretninama, pokretni-
nama i imovinskim pravima u vlasniðtvu Grada Ca-
kovca, te odluðuje o stjecanju i otudenju pokretnina
i nekretnina u vlasniðtvu Grada Cakovca, suklaclno
odredbarna Statuta Grada.

Gradonað etn,o,, "ijî"tlî#"u pru,,irunj e i izvr-
ðavanje Proraðuna, prikupljanje prihoda i primitaka
i preuzimanje obveza na teret Proraðuna, Ie za z&-
konitost, svrhovitost, uðinkovitost i za ekonomiðno
raspol aganj e proraöunskim sredstvima.

Gradonað elnik j e uj e dno i nal o go<lava a za izv rÉenj e

Proraðuna. Prijedlog Proraðuna i izvjeðtaj o izvrðenju
Proraöuna gradonaðelnik podnosi Gradskom vìjeóu na
zalconom propisani naðin i u propisanim lokovima.

Gradonað eln,u 
"r"Íiîîko1u6uut¡ 

un3 " p o s rov a iz
prethodnog ðlanka ovlastiti druge osobe. PrenoËenjem
ovlasti prenosi se i odgovornost, ðime se ne iskljuðuje
odgovornost gradonaðelnika.

Proõelnici upravnih odjela odgovorni su za na-
platu i ubiranje prihoda iz svoje nadleZnosti, kao i

za planiranje, zakonitost, svrhovitost, uðinkovitost i
ekonomiðnost u realizaciji rashoda. Ovlasti i odgo-
vornosti prenose se i na zamjenike gradonaðelnika za
podruðja zakoja ih ovlasti gradonaðelnik.

Prijenos ovlasti i odgovornosii za upnvljanje pro-
raðunskim sredstvima utvrduju se zasebnom <ltllukom.



Stranica 566 ))SLUZBI]NI GI,ASNIK GRADA ða.rovc,q( Broj 5

za,Juù.ivanje, t. ¿.*1,1ÍjïT.'!1;r'"r,, i jamsrva za
zadtüvanje obavlja se u skladu sa Zakonont o pro-
raöunu, Zakonom o izvrðavanju DrZavnog proraðuna
i Pravilnikom o postupku zaduùivanja te davanja
jarnstava i suglasnosti jedinica podruðne (regionalne)
samouprave.

Grad se mo?e zaduüvati uzimanjem kredita, za-
jmova i izdavanjem vrijednosnih papira. Zaduùivanje
moZe biti kratkoroðno i dugoroðno.

Grarr se ."r. u,"ÍlXÏîljl.o"r,,i 
'ajduze 

do
12 mjeseci, bez moguónosti daljnjeg reprograma ili
zalvaranja postojeóih obveza po kratkoroðnim kre-
clitima ili zajmovima nzimanjem novih kratkoroðnih
kredita ili zajmova.

Kratkoroðno zaduüvanje moZe sc realizirati sam<r
za prenr o Sói vanj e nastal e nel ikvidn ost i zb o g r azliöite
clinamike prìljeva sredstava i dospijeóa obveza.

Ölanak 19.

Grad se moZe dugoroðno zaduZiti samo za investi-
ciju koja se financira iz Proraðuna, kojuje potvrdilo
predstavniðko tijelo, trz suglasnost Vlade, a na prijedlog
ministra financija.

Ugovor o zaduùivanju sklapa gradonaðelnik na
osnovu donesenog Proraðuna i suglasnosti Vlacle.
Grad izvjeStava Ministarstvo financija o sklopljenom
ugovoru o zadutivanju u roku od 8 dana od dana skla-
panja, te tromjeseðno o tijeku otplate zajrna.

Ukupna godi5nja obveza po osnovi zaduùivanja
moZe iznositi najvi3e do 20%o ostvarenih prihoda
u godini koja prethodi godini u kojoj se zaduZuje,
umanjenih za iznose primljenih domaóih i stranih
pomoói i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i
prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela 1r porczu
na dohodak i pomoói izravnanja za fìnanciranje de-
centralizilanih funkcij a.

U iznos ukupne godi5nje obveze ukljurien je iznos
prosjeðnog godiSnjeg anuiteta po kreclitima i zajmo-
vima, obveze na osnovi izdanih vrijeclnosnih papira i
danih jamstava i suglasnosti koje se ukljuðuju u opseg
zaduLivanja Grada, te nepodmirene clospjele obveze
iz prethodnih godina.

Ove se odredbe ne odnose na projekte koji se su-
financiraju iz fondova Europske unije i na projekte
iz podruðja unapleilenja energetske uðinkovitosti u
kojima sudjeluje Grad.

U 2018. godini G¡ad ne planira novo dtrgoloðno
zadlùivanje.

Ölanak 20.

Oðekivani iznos ukupnog duga po glavnicama
dugoroönih kredita Grada iznosit óe na kraju prora-
ðunske godine 23.800.000 kuna.

Oðekivani iznos ukupnog duga po glavnicama du-
goroðnih kredita za koje je Grad dao jamstvo iznosit
óe na kraju proraðunske godine 9,440.000,00 kuna.
Iznosi danih jarnstava uveóavaju se za pripadajuóe
kamatc i troðkove krctlita.

Clanak 21.
Grad, kao i ustanove ðiji je osnivað Grad, te trgo-

vaÕka druðtva u veóinskom vlasniStvu Grada, mogu
sklopiti ugovor o javno - privatnom partnerstvu
ako ukupan godiÉnji iznos svih naknada, na temelju
svih ugovora o JPP koje se plaóaju prema privatnim
partnerima ne prelazi 25Vo ostvarenog proraðunskog
prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne
prihode, uz mi5ljenje Ministarstva financija i drugih
tijela, prema posebnim propisima koji ureduju JPP.

Öla¡ak 22.

Pravne osobe u veóinskom vlasniStvu ili suvla-
sni5tvu Grada i ustanove õiji je osnivað Grad mogu se
dugotoðno zaduùiti samo za investiciju, uz suglasnost
Grada. U opseg moguóeg zaduùivanja Grada ukljuðujr.r
se dane suglasnosti pravnim osobama zazadulivanje
akoje pravna osoba koja se zadluäuje iskazala gubitak
u prethodnoj godini ili ako se pravna osoba zaduZuje
u razdoblju od clvije godine od dana upisa osnivanja
u strdski registar. Suglasnosti za zaduùivanje ustanova
u cijelosti se ukljuðuju u opseg moguóeg zaduLivanja
Grada.

Odluku o davanju suglasnosti clonosi predstav-
niðko tijelo Grada, a Grad na propisani naðin o tome
izvj eðóuj e Ministarstvo financij a.

Ölanak 23.

Grad moZe dati jamstvo pravnoj osobi u veóinskom
izravnom ili neizravnom vlasni5tvu i ustanovi ðijije
osnivað, za ispunjenje obvezapravne osobe i nstanove.
Za davanje jamstva, Gracl nora ishoditi suglasnost
ministra financija, a dano se jamstvo ukljuðuje u
opseg moguó eg zaduùivanla Grada.

Odluku o davauju jamstva donosi predstavniöko
tijelo Grada, a ugovor o jarnstvu sklapa gradonaöelnik.
O navedenoln Grad je obvezan na propisani naðin
izvijestiti Ministarstvo financija.

Ölanak24.
Postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova

obavlja se u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Clanak 25.

Proraðun i ova Odluka objavljuju se u >SluZbenom
glasniku Grada 0akovca< i na sluZbenim stranicarna
Grada 0akovca.

Clanak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u >SluZbenom glasniku Grada Öakovca((, a
primjenjuje se od l. sijeðnja 2018.
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