Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15)
i članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 –
proč. tekst, 1/14, 1/18), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 6. sjednici održanoj
12. srpnja 2018., donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Čakovca za 2018.
Članak 1.
U članku 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. (Sl. gl.
Grada Čakovca 5/17, u daljnjem tekstu Odluka) mijenjaju se stavci 3 i 4 te glase:
„Proračunski korisnici obvezni su, za potrebe planiranja proračuna Grada,
dostaviti svoje financijske planove s podacima o svim planiranim prihodima i primicima
te rashodima i izdacima, koji se uključuju u proračun Grada. Prilikom donošenja izmjena
i dopuna proračuna Grada proračunski korisnici izrađuju izmjene i dopune svojih
financijskih planova. Proračunski korisnici mogu raditi izmjene i dopune svojih
financijskih planova i bez izmjena i dopuna proračuna Grada, ali samo za namjenske
izvore financiranja (pomoći, donacije, vlastite prihoda, prihode za posebne namjene i
dr.). Navedene izmjene i dopune ne mijenjaju pozicije plana u proračunu Grada, već
samo omogućuju iskazivanje većeg izvršenja pozicija proračunskih korisnika. Rashodi i
izdaci u financijskom planu korisnika koji se financiraju iz sredstava proračuna Grada ne
smiju se izmjenama i dopunama financijskog plana korisnika mijenjati bez rebalansa
proračuna Grada. Proračunski korisnici dužni su obavijestiti Grad o izmjenama i
dopunama svojih financijskih planova, koje su donesene bez izmjena i dopuna
proračuna Grada, odmah po usvajanju istih od strane Upravnih vijeća.
Za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada proračunski korisnici dostavljaju Gradu podatke o ostvarenim prihodima i
primicima i realiziranim rashodima i izdacima, koji se uključuju u Izvještaj o izvršenju
proračuna Grada. Godišnje izvještaje o izvršenju svojih financijskih planova proračunski
korisnici podnose predstavničkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 30. lipnja za
prethodnu proračunsku godinu.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.
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