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

i ölanka 27. Statuta Grada Öakovca (Sl. gl. Grada Öakovca 9109,2113,3113 i 3/13 -
proö. tekst, 1t14, 1118), Gradsko vijeóe Grada Öakovca je na svojoj 

-. 
sjednici

odrZanoj 201 8., donijelo sljedeóu

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvréavanju

Proraöuna Grada Cakovca za 2018.

Clanak 1.

U ölanku 10. Odluke o izvrðavanju Proraöuna Grada Öakovca za2Q18. (Sl. gl

Grada Öakovca 5117, u daljnjem tekstu Odluka) mijenjaju se stavci 3 i 4 te glase:

,,Proraöunski 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 ukljuðuju 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 izvr5enja pozicija proraöunskih korisnika. Rashodi i

izdaci u financijskom planu korisnika koji se financiraju iz sredstava proraöuna Grada ne
smiju se izmjenama i dopunama financijskog plana korisnika mijenjati bez rebalansa
proraöuna 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 polugodiSnjeg i godi5njeg izvje5taja o izvröenju proraÕuna

Grada proraöunski korisnici dostavljaju Gradu podatke o ostvarenim prihodima i

primicima i realiziranim rashodima i izdacima, koji se ukljuöuju u lzvje5taj o izvr5enju
proraöuna Grada. Godiönje izvje5taje o izvröenju svojih financijskih planova proraöunski
korisnici podnose predstavniökom tijelu na usvajanje, najkasnije do 30, lipnja za
prethodnu proraöunsku godinu."

Õlanak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.

Õlanak 3.

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

Odluka o izvr5avanju proraöuna Grada Öakovca za 2018. godinu mijenja se u

dijelu koji se odnosi na planiranje proraöunskih korisnika.
Od 20',l6. godine cjeloviti financijski planovi korisnika trebaju biti sadrZani u planu

nadleZnog proraöuna. Prilikom izrade plana proraöuna Grada (kao i prilikom izrade
izvje5taja 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
donoöenja izmjena i dopuna proraöuna Grada, mogu samostalno donositi izmjene i

dopune svog financijskog plana,
Miöljenje o tome dalo je Ministarstvo financija u okviru Upute za izradu proraöuna

za razdoblje 2018 - 2020. godine. U Uputi je navedeno da ,,... proraöunski 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 idopuna 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 donoðenja
izmjena i dopuna financijskog plana korisnika za dio vlastitih i namjenskih prihoda,
propiðe unutar Odluke o izvrðavanju nadleZnog proraðuna.

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 informacije
o poveóanim vlastitim i namjenskim prihodima korisnika, te novootvorenim aktivnostima
¡li poveóanju rashoda u okviru postojeóih aktivnosti koji se iz navedenih prihoda
financiraju. Naöin komunikacije, rokove dostave i dr., utvrduju nadleZne lokalne jedinice.

Predoöeni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvrÉavanju
Proraöuna Grada Öakovca za 2018. upucujem Gradskom vijeóu Grada Öakovca na
donoéenje.

GRADONACELN¡K
Stjepan Kovaö, bacc. ing. comp. v.r.
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Temeljern ðlanka 14. Zakona o proraðunu (>Narodne
novine<<, broj 87/08, 109107 , 136l12 i l5l15) i ðl¿rnka
27. Statuta Glada ðakovca (>SluZbeni glasnik Glada
ðakovca<, bloj 9/09, 2/13,3173 i3/13 - proð. tekst
i lll4), Gradsko vijeóe Grada ðakovca .je na svojoj
3. sj ednici odlZanoj 1 . prosinca 20 I 7., donij elo slj edeóu

ODLUKU
o izvrðavanju Proraðuna Grada ðakovca

za 2018.

Õlanak I .

Ovom se Odlukclm uredfuje struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdaraka, naõin izvrðavanja
proraðuna, opseg zadui,ivanja i jamstava, upravljanje
financijskom i nefinancijskom irnovinom, prava i
obveze korisnika proraðunskih stedstava, pojedine
ovlasti gradonaðelnika i proõelnika upravnih odjela,
kao i clruga pitanja u izvrSavanju Proraðuna Grada
Öakovca u 2018. godini.

ë,|anak 2.

U izvrÉenju Proraðuna primjenjuju se oclreclbe
Zal<ona o proraðunu.

Clanak 3.

Prihodi i prirnici Proraðuua rnoraju biti tasporederri
u Proraðunu i iskazani prç1na izvolirna iz koji potjeðu.

Rashodi i izdaci Prolaðuna morajlr biti rasporedeni
u Proraðunu plema proraõunskim klasifikacijama, te
uravnoteZeni s plihodima i primicima.

Proraöunske klasitìkacij e j esu:

- organizacij ska

- programslca

- funkcijska

- ckonomska

- lokacijska

- izvori financiranja.

Clanak 4.

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

Opói dio Proraðuna ðinì Raöun prihoda i rashoda i

Raðun financiranja, dok se posebni dio sastoji oil Plana
rashoda i izdataka pr:oraöunskih korisnika iskazanih
po vrstama i rasporedenih prema organizacijskoj,
pro granskoj. funkcij skoj i eko nomskoj klas ifika c ij i,
te po izvorima financiranja.

Plan razvojnih programa sastavlja se za trogodiÈnje
razdoblje, a sadråi ciljeve i prioritete razvoja Grada
Öakovc¿r (naved.ene u Strategiji gospoclalsko g razvoja
Grada Öakovaa za razdoblje do 2020.9.) povezane
s progranskom i organizacijskom klasilikacijom
Proraõuna,

Clanak 5.

Raðun prihoda i r-asho<la sastoji se od prihoda i
rashoda prerna ekonomskoj klasitikaciji kako slijedi:

- prihodi od poreza (skupina konta 61)

- pomoói iz inozemstva i o<1 subjekata unutar
opóeg proraðuna (skupina konta 63)

- prihodi od imovine (skupina konta 64)

- plihodi od upravnih i administrativnih pristoj-
bi, pristojbi po posebnim plopisima i naknada
(skupina konta 65)

- prihodi od pr<ldaje proizvo<la i robe te pruZenih
usluga i prihodi ocl donaoija (skupina konta 66)

- prihodi iz nadleùnog proraðuua i odHZZO-a
temeljem ugovornih obveza (skupina konta 67)

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

- prihodi od prodaje dugotrajne imovine (skupina
konLaTl i72)

- rashodi za zzposlene (skupina konta 3 1 )
- materijalni rashodi (skupina konta 32)

- fìnancijski rashodi (skupìna konta 34)

- subvencije (sktrpina konta 35)

- naknade gradanima i kuóanstvima na temelju
osiguranja i clruge naknacle (skupina konta 37)

- ostali rashodi (skupina konta 38)

- rashodi za nabavu dugotrajne imovine (skupina
konta 47 t 42)

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

Ölanak 6.

U ¡aðunu tìnanciranja iskazuju se primicì od t-rnan-
cijske imovine t zad¡Livanja, te izdaci za 1ìnancijsku
imovinu i otplate zajmova (skupina konta 8 i 5).

Õlanak 7.

Prihodi Proraðuna ubiru se i uplaóuju u Proraðun
u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno
o visini prihoda planiranih u Proraðunu.

Planirani vlastiti i namjenski prihodi proraõunskih
korisnika, koje oni ostvare na svojim poslovnim
raöunirna, navedeni su n Proraðunu Grada, ali ih
korisnici nisu duZni uplaóivati u Proraðun. Sredstva
tro5e u skladu sa svojim potrebama i planovima, a
polugodiSnje dostavljaju Graclu poclatke o ostvalenju
i Lrtroúku istih za potrebe izrade izvjestaja o izvrSenju
Proraðuna Glada.

Ölanak 8.

Svaki rashocl i izdatak iz Proraðuna Ínora se teme-
ljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojorn
se dokazuje obveza plaóanja. Odgovolna osoba mora
prije isplate provjeliti i potpisati pravni temelj i visinu
obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Proraðun se izvrðava u skladu s raspoloZivim
st'oclstvima i dospjelim obvezama. Plaóanje preduj-
ma moguóe je samo iznimno, na temelju suglasnosti
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gradonaõelnika. Prolaðunski korisnici mogu bez sn-
glasnosti gradonaðelnika plaóati predujmorn do iznosa
od 50.000,00 kuna. Plaóanje predujrnom rnoguóe je i
za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se
sulìnancitaju iz sredstava Europske unije.

Õlanak 9.

Proraðunsl<a zaliha osigurava se n iznosn ocl
200.000,00 kuna,

Sredstva proraðunske zalihe koriste se za nepred-
videne namjene za koje u Proraðunu nisu osigurana
sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine po-
kaLe da za njih nisu utvrdena dovoljua sredstva jer ih
pri planiranju Pro¡aðuna nije bilo moguóe preclvidjeti.

Sredstva proraöunske zalihe koriste se za finan-
ciranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda, epidernija, ekoloSkih nesreóa
ili izvanrednih dogadaja i ostalih nepredvidivih nesre-
ca,Leza druge nepredvicTene lashode tijekom godine.

Sleclstva proraöunske zalihe ne mogu se kolistiti
za pozajmljlvanje.

O koriStenju sl'edstava proraðnnske zalihe odluõuje
gradonaðelnik, a o koriËtenju sredstava obvezarr je
izvijestiti predstavniðko tijelo.

Ölanak 10.

4 Proraðunskim korisnicima Grada Öakovca sredstva
se doznaðuju mjeseðno, u pravilu u visini ll12 go-
diÉnjeg plana prihoda iz gradskog proraðuna, prema
njihovim zahtjevima koje ovjeravaju nadleZni npravni
odjeli. Proraõunski korisnici sredstva smiju koristìti
samo za namjene i clo visine utvrdene Proraðunom,
Iznimno, u sluðaju smanjenog priliva u Proraðun,
dinamika i visina doznake sredstava iz Proraðuna
moZe se izmijeniti.

LMjeseðna izvjeSóa o utro5enim sredstvima pri-
rnljenim iz Proraðuna Gracla prolaöunski korisnici
dostavljaju u pisanoln obliku, do 10. u rnjesecu za
prethoclni mjesec.
/ lProraðunski korisnici obvezni slr, za potrebe
planiranja Proraðuna Gracla clostaviti podatlce o svim
svojim planiranim prihodima i primicima te rashodima
i izclacima, a za potrebe tzrade polugodiðnjeg i godið-
njeg izvje5taja o izvrðenju Proraðuna Grada podatke
o ostvarenim prihoclima i primicima, te realiziranim
rashodima i izdacima. Dostavljeni podaci ukljuðuju
se u Proraðun Grada.

/¡Godi5nji izvjeðtaj o izvrÈenju financijskog plana
proraðunski korisnici podnose predstavniðkom tijelu

, na usvajanje, najkasnije do 30. lipnja za prethodnu
I ororaðunsku uodinu.
L-^--"

I Proraòunski lcorisnici Grada Cakovca su Centar za
kulturu 0akovec, KnjiZnica >Nikola Zrinski< Öako-
vec, Djeðji vrtió Cvrðak, Djeóji vrtió Cipelica, Iavna
vatrogasna postrojba i osnovne Skole na podruðju
Grada Öakovca.

Clanak 11.

Ostali korisnici proraðunskih sredstava obvezni
su jednom godiðnje clostaviti izvje5óa o utroðenim

sredstvima u prethodnoj godini, a po potrebi nadlei-
ni upravni odjel moZe odrediti i drugaðiju dinamiku
podnoðenja i sadrZaj dostavljenih izvje5óa.

U sluöaju neispunjenja navedene obveze korisnici-
ma sredstava moZe se obustaviti isplata iz Proraðuna.

Upravni odjeli Grada Öakovca mogu obaviti kon-
trolu na licu mjesta kod korisnika vezano uz utroÈena
sredstva primljena iz gradskog Proraðuna. Postupak
provodenja kontrola ureduje se zasebnom Uputom.

Òlanak 12.

Prelaspodjela na proraðunskim stavkama moZe
se izvr5iti najvi5e do 5%o rashoda i izd,ataka na pro-
raðunskoj stavci koja se umanjuje. Preraspodjela se
ne moZe izvrðiti izrnealn Raðuna prihoda i Raðuna
lìnanciranja. Odluku o preraspodjeli donosi grado-
naðelnik, a o izvr5enirn preraspodjelarna izvjeðtava
Gradsko vijcóe u polugodiðnjem i godi5njem izvjeðtaju
o izvrÉenju Proraðuna.

Clanak 13.

Gradonaðelnik moZe otpisati ili djelomiðno otpisati
potraåivanja ako bi troðkovi naplate potraZivanja bili
u neslazmjer-u s visinom potraåivanja ili se ustanovi
apsoluhra nemoguónost nap late duga,

Gradc¡naõern,u ."roiillJl"ll*,,n sredsrvima na
raðunu Proraöuna, upravlja nekretninama, pokretni-
nama i imovinskim pravima u vlasniðtvu Grada Ca-
kovca, te odluðuje o stjecanju i otudenju pokretnina
i rrekretnina u vlasniðtvu Grada Õakovca, suklaclno
odredbarna Statuta Grada.

Ölanl<a 15.

Gradonaðelnikje odgovoran za planiranje i izvr-
Savanje Proraðuna, prikupljanje prihoda i primitaka
i preuzimanje obveza na teret Prorar)una, te za za-
konitost, svrhovitost, uðinkovitost i za ekonomiðno
raspolaganj e proraðunskim sredstvima.

Gradonaðelnik j e uj edno i nalogodava c za izvrÉenje
Proraðuna. Prijedlog Proraðuna i izvjeËtaj o izvrSenju
Prorarinna gradonaðelnik podnosi Gradskom vijeóu na
zakonom propisani naðin i u propisanim rokovima.

Ölanak 16.

Gradonaðelnik moZe za obavljanje poslova iz
prethodnog ðlanka ovlastiti druge osobe. Prenoðenjem
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. Ovlastj i oclgo-
vornosti prenose se i na zamjenike gradonaðelnika za
podruðja zakoja ih ovlasti gradonaðelnik.

Prijenos ovlasti i odgovornosti zaupravljanje pro-
raðunskim sredstvima utvrduju se zasebnom r¡dluk<lm.
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Ölanak 17.

Zadti)vanje, te davanje suglasnosti i jamstva za
zadttüvanje obavlja se u skladu sa Zakononr o pro-
raöuntr, Zakonom o izvr5avanju DtZavnog proraðuna
i Pravilnikom o postr.rpk! zaduL,ivanja te davanja
jamstava i suglasnosti jedinica podruðne (regionalne)
samouprave.

Grad se moic zaduLivati uzimanjem kredita, za-
jmova i izdavanjem vrijednosnih papira. Zaduùivanje
moZe biti kratkoroðno i dugoroðno.

Grad se -"r" ,.r",?lîlîl"tl^o"r,,i najduze clo
l2 mjeseci, bez moguónosti daljnjeg reprograma ili
zatvaratja postojeóih obyeza po kratkoroðnim kre-
ditima ili zajmovima nzimanjem novih kratkoroènih
kredita ili zajmova.

Kratkoroðno zaduü,ivanje moZe se realizìrati sam<r
za prenro5óivanje nastale neIikvidnosti zbog razlið,ile
clinamike priljeva sredstava i dospijeóa obveza.

Ölanak 19.

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

Ugovol o zaduüvanju sklapa gradonaõelnik na
osnovu donesenog Proraðuna i suglasnosti Vlacle.
Grad izvjeÉtava Ministarstvo financija o sklopljenom
ugovoru o zadutivanju u roku od 8 dana od dana skla-
panja, te tromjeseðno o tijeku otplate zajtna.

Ukupna godi5nja obveza po osnovi zaduùivanja
moZe iznositi najvi3e ,Jo 20o/o ostvarenih prihoda
u godini koja prethodi godini u kojoj se zaduZuje,
umanjenih za iznose primljonih domaóih i stranih
pomoói i donacija, za prihode iz posebnih ngovora i
prihode ostvarçne s osnove dodatnih udjela u porezu
na dohodak i pomoói izravnanja za financiranje de-
centraliziranih funkcij a.

U iznos ukupne godiðnje obveze Lrkljuðen je iznos
prosjeðnog godiSnjeg anuiteta po kreclitima i zajmo-
vima, obveze na osnovi izdanih vrijeclnosnih papira i
<lanih jamstava i sr,rglasnosti koje se ukljuðuju u opseg
zadtríivanja Grada, te nepodmirene dospjele obveze
ìz prethodnih godina.

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

U 2018. godini Grad ne planira novo dugoroòno
zadu-íivanje.

Ölanak 20.

Oõekivani iznos ukupnog duga po glavnicama
dugoroðnih kredita Grada iznosit óe na kraju prora-
õunske godine 23.800.000 kuna.

Oðekivani iznos ukupnog cluga po glavnicama du-
goroðnih kredita za koje je Grad dao jamstvo iznosit
óe rra kraju proraðunske godine 9,440.000,00 kr.rna.
Iznosi danih jamstava uveóavaju se za pripadajuóe
kamatc i troSkove kretlita.

Grart, kao , "rr"r.;tJ;lru"'"t-","ru Grad, te trgo-
vaÕka dru5tva u veóinskom vlasni5tvu Grada, mogu
sklopiti ugovor o javno - privatnom partnerstvu
ako ukupan godiSnji iznos svih naknada, na temelju
svih ugovora o JPP koje se plaóaju prema privatnim
partnerima ne prelazi 25%o ostvarenog proraðunskog
prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne
prihode, uz rniËljenje Ministarstva financija i drugih
tijela, prema posebnim propisima koji ure<luju JPP.

pravne osobe u ""!,Ïii-";lasnisrvu ili suvla-
sni5tvu Grada i ustanove ðiji je osnivað Grad mogu se
dugoroðno zaduZiti sarno za investiciju, uz suglasnost
Grada. U opseg moguóeg zadtùivanja Grada ukljuðuju
se dane suglasnosti pravnim osobama zazaduLivanje
ako j e pravna osoba koj a se zacluåuj e iskazala gubitak
u prethodnoj godini ili ako se pravna osoba zatluZuje
u razdoblju od ctvije godine od dana upisa osnivanja
u strdski registar. Suglasnosti za zadlui,ivanje ustanova
u cijelosti se ukljuðuju u opseg moguóeg zaduùivanja
Grada.

Odluku o davanju suglasnosti clonosi predstav-
niðko tijelo Gratla, a Grad na propisani naðin o tome
izvj e5óuj e Mi nistarstvo fìnancij a.

Ölanak 23.

Grad moZe dati jarnstvo pravnoj osobi u veóinskom
izravnorn ili neizravnom vlasni5tvu i ustanovi ðiji je
osnivaö, za ispunjenje obvezapravne osobe i ustanove.
Za davatje jamstva, Grad mora ishoditi suglasnost
ministra financija, a dano se jamstvo ukljuðuje u
opseg moguó eg zaduù.ivanja Grada.

Odluku o davanju jamstva donosi preclstavniðko
tijelo Grada, a ugovor ojaurstvu sklapa gradonaðelnik.
O navedenoln Grad je obvezan na propisani naðin
izvij estiti Ministarstvo financij a.

Ölanak 24.

Postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova
obavlja se u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Ölanak 25.

Proraðun i ova Odluka objavljuju se u >SluZbenom
glasniku Grada Öakovca< i na sluZbenim stranicama
Grada Öakovca.

Clanak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u >SluZbenom glasniku Gratla Öakovoa((, a
primjenjuje se od 1. sijeðnja 2018.

KLASA: 021 -05 / l7 -01 /90
URBROJ: 2109 l2-02-17 -06
Õakovec, 1. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÓA
Jurica Ilorvat


