REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAĈKO-NERETVANSKA ŢUPANIJA
OPĆINA ŢUPA DUBROVAĈKA
Općinsko vijeće
PR I J E D LO G
KLASA: 400-06/19-03/02
URBROJ: 2117/08-02-19-1
Srebreno, . prosinca 2019.
Na temelju ĉlanka 14. i 37. Zakona o proraĉunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i ĉlanka 34. Statuta
Općine Ţupa dubrovaĉka („Sluţbeni glasnik Općine Ţupa dubrovaĉka“, br. 8/09, 6/13 i 3/18),
Općinsko vijeće Općine Ţupa dubrovaĉka na 19. sjednici odrţanoj . prosinca 2019. godine donijelo
je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Općine Župa dubrovačka
za 2020. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom odlukom sukladno Zakonu o Proraĉunu i drugim zakonskim propisima ureĊuje se naĉin
izvršavanja Proraĉuna Općine Ţupa dubrovaĉka za 2020. godinu, upravljanje prihodima, primicima,
rashodima, izdacima Proraĉuna i njihovim izvršavanjem, upravljanje općinskom imovinom i
dugovima, davanje jamstava te prava i obveze proraĉunskih korisnika i ostalih korisnika
proraĉunskih sredstava.
Ĉlanak 2.
U izvršavanju proraĉuna primjenjuju se odredbe Zakona o proraĉunu i Zakona o financiranju
jedinica lokalne i podruĉne /regionalne samouprave.
Ĉlanak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograniĉena procjenom prihoda u Proraĉunu, a iznosi rashoda i izdataka
utvrĊeni u Proraĉunu smatraju se maksimalnim svotama. Stvarni rashodi i izdaci Općine Ţupa
dubrovaĉka u 2020. godini ne smiju prema ovom Proraĉunu biti veći od 67.460.000,00 kuna.

Ĉlanak 4.
Korisnici Proraĉuna bit će o odobrenim sredstvima obaviješteni u ''Sluţbenom glasniku Općine Ţupa
dubrovaĉka''.
II. STRUKTURA PRORAĈUNA
Ĉlanak 5.
Proraĉun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa. Opći dio se sastoji
od Raĉuna prihoda i rashoda i Raspoloţivih sredstava iz prethodnih godina.
Posebni dio je iskaz plana rashoda i izdataka rasporeĊenih u tekuće i razvojne programe za tekuću
proraĉunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.
U raĉunu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi, primici od imovine
Općine, te rashodi i izdaci za financiranje potreba Općine u skladu sa zakonskim i drugim propisima
Raspoloţiva sredstva iz prošlih godina predstavljaju neutrošena sredstva viškova prihoda za
financiranje namjenskih rashoda i izdataka tekuće godine.
Sastavni dio proraĉuna za 2020. godinu je i njegovo obrazloţenje u kojem se daje obrazloţenje
općeg i posebnog dijela proraĉuna i plana razvojnih programa kao i projekcije proraĉuna za slijedeće
dvogodišnje razdoblje.
III. IZVRŠAVANJE PRORAĈUNA
Ĉlanak 6.
Sredstva u Proraĉunu osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrĊenim
Programima.
Proraĉunskim sredstvima smije se koristiti samo za namjene koje su odreĊene Proraĉunom i do
visine utvrĊene u Posebnom dijelu.
Proraĉunski se korisnici koriste sredstvima Proraĉuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim
planom, koji je usklaĊen s Posebnim dijelom Proraĉuna.
Proraĉunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u dijelu
Proraĉuna po Programima, ako je njihovo izvršavanje usklaĊeno s mjeseĉnom proraĉunskom
dodjelom. Proraĉunskim korisnicima doznaĉuje se mjeseĉni iznos temeljem stvarno izvršenih
obveza, a u skladu s mjeseĉnim planovima korisnika.
Proraĉunski korisnici ostvaruju prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti i ostalih poslova
koje iskazuju u svojim financijskim planovima. Vlastiti i ostali prihodi koje proraĉunski korisnici
ostvaruju izvan Proraĉuna pribrajaju se /konsolidiraju/ u Proraĉunu prilikom financijskog
izvješćivanja.
Programe i financijske planove korisnici su duţni podnijeti Općinskom naĉelniku do 30. rujna 2020.
godine, na utvrĊivanje a potom Općinskom vijeću Općine Ţupa dubrovaĉka na prihvaćanje.
Proraĉunski korisnici obvezni su Odsjeku za financije i proraĉun dostavljati polugodišnje izvještaje o
ostvarenim i utrošenim prihodima u roku 8 dana po isteku razdoblja za koji se podnose.
Proraĉunski korisnici imaju pravo zadrţati i koristiti vlastite prihode i prihode iz drugih izvora na
temelju posebnih propisa, uz obvezu da Odsjeku za financije i proraĉun dostavljati polugodišnje
izvještaje o ostvarenim i utrošenim prihodima u roku 8 dana po isteku razdoblja za koji se podnose.

Ĉlanak 7.
Kod neravnomjernog priljeva sredstava u Proraĉun, Odsjek za financije i proraĉun će razmjerno
smanjivati dinamiku doznaĉivanja sredstava korisnicima.
Ako tijekom godine doĊe do neusklaĊenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka
proraĉuna, predloţit će se Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proraĉuna.
Ĉlanak 8.
Za izvršavanje Proraĉuna u cijelosti je odgovoran Općinski naĉelnik.
Naredbodavac za izvršavanje Proraĉuna u cijelosti je Općinski naĉelnik.
U okviru svog djelokruga korisnici proraĉunskih sredstava koji su navedeni u Posebnom dijelu
Proraĉuna odgovorni su za izvršavanje rashoda – izdataka navedenih u njihovom dijelu.
Pozicije Proraĉuna koje nisu razraĊene izvršavat će se temeljem zakljuĉka Općinskog naĉelnika.
Ĉlanak 9.
Proraĉunska zaliha osigurava se u iznosu do 30.000,00 kuna.
Proraĉunska zaliha koristi se za nepredviĊene ili nedovoljno predviĊene izdatke i zakonom utvrĊene
namjene.
O korištenju sredstava Proraĉunske zalihe odluĉuje Općinski naĉelnik Općine Ţupa dubrovaĉka.
O korištenju sredstava proraĉunske zalihe Općinski naĉelnik i Odsjek za financije i proraĉun
izvještavaju Općinsko vijeće u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna.
Ĉlanak 10.
Primanje djelatnika na posao u tijelu uprave odobrava Općinski naĉelnik u skladu sa Planom radnih
mjesta.
Plan radnih mjesta predlaţe Jedinstveni upravni odjel, a donosi Općinski naĉelnik.
Odobrenje iz stavka 1. ovog ĉlanka odnosi se i na korisnike koji se preteţnim dijelom financiraju iz
proraĉuna.
Sredstva za plaće, naknade i ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem odredbi
internih akata i visine planiranih proraĉunskih sredstava.
Iznos osnovice za obraĉun plaća zaposlenih utvrĊuje Općinski naĉelnik.
U proraĉunu su osigurana sredstva za osiguranje sluţbenika, namještenika, Općinskog naĉelnika i
Zamjenika općinskog naĉelnika od posljedica nesretnog sluĉaja.
Ĉlanak 11.
Izvješća o izvršenju Proraĉuna, odnosno dijelova Proraĉuna, podnositi će se Općinskom vijeću u
skladu sa zakonskim odredbama, a obvezno za razdoblje sijeĉanj – lipanj, sijeĉanj – prosinac 2020.
godine, te po zahtjevu Općinskog vijeća.
Izvješća o izvršenju proraĉuna proraĉunskog korisnika, odnosno pojedinih dijelova Proraĉuna
korisnika podnose se Općinskom naĉelniku obvezno za razdoblje sijeĉanj – lipanj, i sijeĉanj –
prosinac 2020. godine, te po zahtjevu Općinskog naĉelnika.

Ĉlanak 12.
Svi korisnici sredstava Proraĉuna, mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i
ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu s godišnjim planom nabave i sukladno
Zakonu o javnoj nabavi.
Ĉlanak 13.
Obvezuju se struĉne sluţbe Općine Ţupa dubrovaĉka da vrše naplatu svih prihoda sukladno Zakonu
o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave.
Rješenje o oslobaĊanju dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, donosi Općinski
naĉelnik Općine Ţupa dubrovaĉka
Ĉlanak 14.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proraĉun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proraĉune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret
rashoda Proraĉuna tekuće godine.
Rješenje o povratu sredstava donosi nadleţni upravni odjel na temelju dokumentiranog zahtjeva.
Ĉlanak 15.
Općina Ţupa dubrovaĉka moţe stjecati udjele u kapitalu trgovaĉkih društava bez naknade i iz
sredstava Proraĉuna.
Kad se sredstvima Proraĉuna koristi za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne
osobe, Općina postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloţenim sredstvima.
Udjele u kapitalu trgovaĉkog društva Općina moţe stjecati prijebojem potraţivanja s osnove danih
zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.
Odluku o stjecanju udjela Općine u kapitalu trgovaĉkog društva donosi Općinsko vijeće na prijedlog
Općinskog naĉelnika.
Ĉlanak 16.
Općina se moţe dugoroĉno zaduţiti uzimanjem kredita na trţištu novca i kapitala samo za kapitalne
projekte obnove i razvitka koji se financiraju iz Proraĉuna.
Zaduţivanje potvrĊuje Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH.
Ugovor o zaduţivanju sklapa Općinski naĉelnik.
Suglasnost o zaduţivanju koji izdaje Vlada RH je obvezni prilog ugovora o zaduţivanju.
Ĉlanak 17.
Ukupna godišnja obveza Općine za zaduţivanje iz prethodnog ĉlanka ove odluke moţe iznositi
najviše 20% ostvarenih prihoda u 2019. godini.
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog ĉlanka ukljuĉen je i iznos dospjelog godišnjeg
anuiteta u tekućoj godini po kreditima i jamstvima iz prethodnih godina, te dospjele neizmirene
obveze.

