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28. Odluka o izvršenju Proračuna 
 
28.  
 
Na temelju članka 16. Zakona o proračunu 
("Narodne novine" br.92/94) i članka 26. 
Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka" br. 5/01) 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
14. sjednici održanoj 18. prosinca 2002. 
godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Župa 

dubrovačka za 2003. godinu 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom se uređuje način 
izvršavanja Proračuna Općine Župa 
dubrovačka za 2003. godinu (u daljnjem 
tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i 
rashodima i primitcima te rashodima i 
izdacima proračuna, kao i prava i obveze 
korisnika proračunskih sredstava. 
 

Članak 2. 
 

Proračun se sastoji od tekućih 
prihoda, kapitalnih primitaka od 
zaduživanja, te tekućih rashoda, kapitalnih 
izdataka i izdataka za nefinancijsku imovinu. 

U tekućim prihodima iskazani su 
prihodi od poreza, prihodi od potpora, 
prihodi od prodaje roba i usluga i ostali 
prihodi. 

U kapitalnim primitcima iskazani su 
primici od prodaje neproizvedene i primitci 
od prodaje proizvedene imovine. 

U primicima od zaduživanja iskazani 
su primitci od zajmova. 

U tekućim rashodima iskazani su 
rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, 
financijski rashodi, subvencije, potpore, 
naknade građanima i kućanstvima iz 
proračuna, donacije i ostali rashodi. 

U kapitalnim izdacima iskazani su 
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i rashodi za umjetnička, znanstvena 
i sl. djela. 

U izdacima za financijsku imovinu 
iskazani su izdaci za otplatu glavnice 
primljenih zajmova. 
 
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak 3. 
 

Sredstva Proračuna osiguravaju se 
proračunskim korisnicima (u daljnjem 
tekstu: korisnici) koji su u Posebnom djelu 
Proračuna određeni za nositelje sredstava na 
pojedinim pozicijama. 

Korisnici moraju proračunska 
sredstva koristiti samo za namjene koje su 
određene Proračunom i to do visine utvrđene 
u njegovom Posebnom dijelu. 

Po isteku 2003. godine, a najkasnije 
do 20. veljače 2004. godine svaki korisnik 
dužan je pismenim putem opravdati 



Općina Župa dubrovačka       Službeni glasnik broj 3       Srebreno, 28.srpnja 2001. 
 

 
 
 

9 

namjensko trošenje transferiranih sredstava 
iz proračuna za 2003. godinu. 

 
Članak 4. 

 
 Korisnici koriste sredstva Proračuna 
u skladu sa svojim godišnjim financijskim 
planom, koji je usklađen sa Posebnim 
dijelom Proračuna. 
Tako usklađene programe i financijske 
planove korisnici su dužni podnijeti 
Općinskom poglavarstvu do 31. listopada 
2003. godine, na utvrđivanje a potom 
Općinskom vijeću Općine Župa dubrovačka 
na prihvaćanje. 
 

Članak 5. 
 
 Kod neravnomjernog prilijeva 
sredstava u Proračun, Odjeljak za financije 
će razmjerno smanjivati dinamiku 
doznačivanja sredstava korisnicima. 
 

Članak 6. 
 

 O korištenju sredstava pričuve 
Proračuna odlučuje Općinsko poglavarstvo 
Općine Župa dubrovačka. 
Sredstvima pričuve načelnik može 
pojedinačno raspolagati do iznosa od 
6.000,00 kuna. 
Za mjesečni raspored sredstava iz 
prethodnog stavka, načelnik i Odjeljak za 
financije dužni su Općinskom poglavarstvu 
redovito podnositi izvješća o izvršavanju 
istih u prvom mjesecu koji slijedi. 
 

Članak 7. 
 

 Ostala materijalna prava 
službenicima i namještenicima osiguravaju 
se u skladu sa važećim zakonskim 
propisima. 
 

Članak 8. 
 

 Izvješća o izvršenju Proračuna, 
odnosno dijelova Proračuna, podnositi će se 

Općinskom vijeću u skladu sa zakonskim 
odredbama, a obvezno za razdoblje siječanj-
ožujak, siječanj-lipanj, siječanj-rujan, 
siječanj-prosinac 2003. godine, te po 
zahtjevu Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
 

Svi korisnici sredstava Proračuna, za 
izdatke na koje se odnosi Zakon o javnoj 
nabavi («Narodne novine», broj 117/01) 
moraju imati prethodnu suglasnost 
Općinskog poglavarstva. 
 

Članak 10. 
 
 Obvezuju se stručne službe Općine 
Župa dubrovačka da vrše naplatu svih 
prihoda sukladno Zakonu o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
 Rješenje o oslobađanju dijela 
dugovanja, nastalog temeljem stvorenih 
obveza, donosi Općinsko poglavarstvo 
Općine Župa dubrovačka. 
 

Članak 11. 
 
 Ova odluka stupa na snagu 8 (osmog) 
dana od dana objave u «Službenom glasniku 
Općine Župa dubrovačka», a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2003. godine. 
  
KLASA: 400-06/02-03/01  
UR.BROJ: 2117/08-02-02-2   
           
           
Srebreno, 18. prosinca 2002. 

  
 
  Predsjednik Općinskog vijeća 
 
         Mato Previšić, v.r. 
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