
 
 
Temeljem članka 18. Zakona o proračunu (NN RH 144/21) i članka 29. Statuta 

Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) Gradsko vijeće Grada Čakovca je 
na svojoj 13. sjednici održanoj 9. studenog 2022. donijelo sljedeću 

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  
Proračuna Grada Čakovca za 2022. 

 
Članak 1.  

 
 U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. (Sl. gl. Grada 
Čakovca 6/2021 – u daljnjem tekstu Odluka) mijenja se članak 4. te glasi: 

„Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće 
dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i 
posebni dio i obrazloženje proračuna. Financijski planovi proračunskih korisnika 
odnose se i na financijske planove upravnih tijela Grada.  

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa 
financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna 
sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada i njegovih proračunskih korisnika 
iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj 
klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti.“ 
 

Članak 2. 
 
 U članku 5. Odluke iza riječi „ekonomskoj klasifikaciji“ dodaju se riječi: „i izvorima 
financiranja te rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji“. 

 
Članak 3. 

 
 Članak 6. Odluke mijenja se i glasi: 

„U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja 
te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima 
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.“ 

 
Članak 4. 

 
 U članku 10. Odluke, stavak 2 mijenja se i glasi: 

„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 moraju biti uključeni u proračun Grada. Prilikom 
donošenja izmjena i dopuna proračuna Grada proračunski korisnici izrađuju izmjene i 
dopune svojih financijskih planova. Prije dostave prijedloga financijskog plana i 
prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, proračunski 
korisnici obvezni su navedene dokumente uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje. 
Ukoliko se financijski plan korisnika, sadržan u proračunu kojeg je donijelo 
predstavničko tijelo, razlikuje od već usvojenog prijedloga financijskog plana od strane 
upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu. 
Proračunski korisnici mogu raditi izmjene i dopune svojih financijskih planova i bez 
izmjena i dopuna proračuna Grada, ali samo za vlastite i namjenske prihode, vodeći 



računa o odredbama vlastitih internih akata koji definiraju način trošenja tih prihoda. 
Navedene izmjene i dopune financijskih planova korisnika 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 izmjena i dopuna 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.“ 

 
Članak 5. 

 
 U članku 13. Odluke mijenja se prva rečenica te glasi:  

„Rashodi i izdaci proračuna Grada mogu se preraspodijeliti najviše do pet posto 
na razini skupine ekonomske klasifikacije koja se umanjuje i to unutar izvora 
financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici.“ 

 
Članak 6. 

 
 U članku 20. Odluke: 

a) mijenja se prvi stavak te glasi: 
„Grad se može dugoročno zadužiti za investiciju koja se financira iz njegovog 

proračuna, za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u 
većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada radi realizacije investicije koja se 
sufinancira iz fondova EU i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena 
posebnim propisima, kao i za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih 
troškova koji su bili sufinancirani iz fondova EU. Suglasnost za zaduživanje daje Vlada 
RH, na prijedlog ministra financija. Prije traženja suglasnosti, predstavničko tijelo 
donosi Odluku o dugoročnom zaduživanju. Iznimno, suglasnost za dugoročno 
zaduživanje može dati ministar financija, ako se Grad zadužuje za realizaciju projekta 
koji se sufinancira iz fondova EU, a zaduživanje se realizira najviše do iznosa ukupno 
prihvatljivog troška sufinanciranog projekta.“ 

b) u drugom stavku iza riječi „suglasnosti Vlade“ dodaju se riječi: „ili ministra“ 
c) u četvrtom stavku umjesto riječi: „nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih 

godina.“ upisuju se riječi: „dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom 
financijskom izvještaju.“  

 
Članak 7. 

 
 Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi. 
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca.  
 
KLASA: 024-04/22-01/92 
URBROJ: 2109-2-02-22-06 
Čakovec, 9. studeni 2022. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
                   Josip Varga 


