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          Na temelju  članaka 47. do 60.  Zakona o proračunu (NN RH 87/2008) i članka 27.   Statuta Općine 
Draganić (G.K.Ž.  21/2009) , Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj  23. 
studenoga 2011. g. donijelo je: 

O   D   L  U  K  U 

o izvršenju Proračuna Općine Draganić za  2012. g. 

Članak 1. 

      Ovom Odlukom uređuje se način izvršenja  Proračuna Općine Draganić za 2012. g. 

(u daljnjem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima,  kao i  prava i obveze u 
svezi korištenja proračunskih sredstava. 

Članak 2. 

      Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. 

     Opći dio Proračuna sadrži prihode  i primitke te rashode i izdatke, raspoređene  po razredima,  skupinama i 
podskupinama, odnosno na trećoj razini računskog plana, a projekcije proračuna za 2013. i 2014. g. planirane su 
na razini skupine, odnosno na drugoj razini računskog plana. 

      Posebni dio Proračuna  sadrži raspoređene rashode i izdatke prema njihovoj vrsti i namjeni, također utvrđene 
na trećoj razini računskog plana, po razredima, skupinama, podskupinama, te  programima. 

Članak 3. 

      Proračunska sredstva se koriste za namjene utvrđene proračunom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu 
proračuna za pojedine vrste rashoda i izdataka, a sukladno dinamici priliva prihoda i primitaka, te posebnim 

financijskim planovima. 

Članak 4. 

     Ugovaranje obveza na teret proračunskih  sredstava  određuje se rokovima i to tako da se uz 
ispunjavanje  dospjelih obveza mogu nesmetano izvršavati tekuće obveze. 

     Proračunska sredstva se u pravilu koriste za plaćanje već isporučenih roba i izvršenih usluga. 

     Avansni način  plaćanja moguće je posebno utvrditi kod pojedinačnih ugovora ili predračuna, a ovlaštenje za 
isto ima Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik u slučajevima kada se radi o avansnom plaćanju iznosa koji 
ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka, ostvarenih u prethodnoj proračunskoj godini. 

Članak 5. 

      Naredbodavatelj za izvršenje Proračunskih  sredstava  je  Općinski načelnik. 

      Odobrenje za isplatu  proračunskih  sredstava daje Općinsko vijeće, a Općinski načelnik može odobriti 
korištenje sredstava do visine  utvrđene u članku 4. stavku 3. ove Odluke, o čemu je dužan izvijestiti Općinsko 
vijeće na prvoj narednoj sjednici 

Članak 6. 

   Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna (rashodi i izdaci),  izvršavaju se kako slijedi: 
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I Rashodi poslovanja - razred 3 

1.      skupine  31, 32 i 34 - rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi u pravilu se   

      izvršavaju mjesečno, u  visini od 1/12 proračunom planiranih  sredstava za te 

      rashode, ukoliko se redovni prihodi (opći prihodi i primici) ostvaruju  u planiranim 

      okvirima, uz dopustivo odstupanje  od + ili - 10%. 

      Ukoliko dođe do većeg odstupanja, predlažu se izmjene i dopune, odnosno 

preraspoređivanje rashoda ovisno o visini odstupanja. 

2.      skupina 35- subvencije ( trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima), odobravaju se prema programima Općinskog vijeća te pojedinačnim  Zaključcima Općinskog 
vijeća ili Općinskog načelnika, donijetim temeljem raspoloživih sredstava. 

3.      skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osuguranja i druge naknade, u okviru kojih su 
planirana sredstva za Socijalni program Općine Draganić za 2012. g., sredstva za pomoć roditeljima za 
svako novorođeno dijete te sredstva za ostale naknade iz Proračuna u novcu (sufinanciranje boravka djece u 
vrtiću, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola), odobravaju se prema općim aktima Općinskog vijeća 
ili pojedinačnim Zaključcima Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika, donijetim temeljem raspoloživih 
sredstava. 

4.      skupina 38 - ostali rashodi, izvršavaju se kako slijedi: 

-         podskupina 381 - tekuće donacije, u okviru kojih su planirana i sredstva za 

     vatrogastvo u  skladu sa važećim zakonskim propisima , odobravaju  se u  pravilu  

     temeljem  financijskih planova udruga, koje su dužne podnijeti Općinskom 

     vijeću  svoje okvirne financijske planove i  planove rada za iduću godinu, te 

     Izvješća o utrošku  doznačenih sredstava, izvršavaju  se tromjesečno,  sredinom 

     pripadajućeg kvartala, u dinamici koja je u skladu sa prilivom prihoda iz kojih se isti 

     financiraju (opći prihodi i primici). 

-         u okviru podskupine 381 planirana su i sredstva za podmirenje troškova voditelja  

     male škole, te sredstva za sufinanciranje terenske nastave učenika 4.-tih razreda 

     OŠ Draganići i PŠ Mrzljaki. 

-         podskupina 382 - kapitalne donacije, sukladno Odlukama Općinskog vijeća a prema posebnim 
financijskim planovima  za kapitalna ulaganja donijetim za određene korisnike i namjene. 

-         podskupina 383 - kazne, penali i naknade šteta, prema posebnim Odlukama 

     Općinskog vijeća, donesenim  na temelju raspoloživih sredstava. 

-         podskupina 385, izvanredni rashodi (nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve), prema 
pojedinačnim odobrenjima  Općinskog vijeća, odnosno Općinskog načelnika, 
za  proračunom  nepredviđene ili nedovoljno predviđene rashode i izdatke, do donošenja izmjena i 
dopuna Proračuna 

-         podskupina 386, kapitalne pomoći, prema pojedinačnim odlukama Općinskog 

vijeća, donijetim temeljem posebnih zahtjeva  i financijskih planova korisnika 

      sredstava 

II   Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine - razred 4, izvršavaju se kako slijedi: 

1.      skupina 41 - rashodi za nabavu neproizvedene imovine (kupnja zemljišta) i 

skupina 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, izvršavaju se temeljem  posebnih 
financijskih planova za kupnju nekretnina i investicije ( izgradnja građevinskih objekata, nabava postrojenja i 
opreme i nematerijalna proizvedena imovina), izvršavaju se u dinamici sukladnoj realizaciji prihoda 
navedenima u izvorima financiranja (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, 
pomoći, prihodi od nefinancijske imovine),  kao i drugih prihoda  koji su odredbama Zakona o proračunu 



namijenjeni  nabavi neproizvedene  i proizvedene  dugotrajne 
imovine                                                                         

2.      skupina 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim 
objektima), odobravaju se u dinamici sukladnoj realizaciji prihoda prema izvorima financiranja. 

Članak 7. 

      Za isplatu plaća, naknada i ostalih materijalnih prava zaposlenicima, kao  i naknada dužnosnicima, ovlašten je 
Općinski načelnik, a iste će se  vršiti  sukladno važećim zakonskim propisima te odlukama Općinskih vijeća i drugih 
tijela, donijetim temeljem važećih zakonskih propisa 

   Članak 8. 

     Za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke  koji se financiraju iz Proračuna, koriste se sredstva 
proračunske pričuve. 

     Za korištenje sredstava iz stavka 1 ovog članka ovlašten je Općinski načelnik, ukoliko se radi o sredstvima 
koja ne prelaze 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka, ostvarenih u predhodnoj proračunskoj godini. 

     Općinski načelnik je  dužan redovito izvještavati Općinsko vijeće o korištenju predmetnih sredstava 
proračunske pričuve. 

     Ukoliko se radi o korištenju sredstava proračunske pričuve koja prelaze iznos utvrđen u stavku 2. ovog 
članka,  o korištenju istih odlučuje Općinsko vijeće. 

Članak 9. 

          Zbog potrebe za podmirenjem dospjelih tekućih obveza može se, u svakom pojedinačnom slučaju, izvršiti 
preraspodjela sredstava na pozicijama rashoda i izdataka, unutar iste proračunske podskupine. 

Članak 10. 

      Namjenski prihodi i primici koji ostanu neutrošeni tijekom proračunske godine, prenose se u proračun za 
slijedeću proračunsku godinu a koriste se za iste namjene. 

Članak 11. 

     Prema stanju žiro računa Proračuna na dan 31.12.2011. g., proračunski višak iz 2011. g. raspoređuje se u 
rashodima za 2012. g., a unijeti će se  u točnom iznosu kod prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2012. g.              

Članak 12. 

      Slobodnim novčanim sredstvima  Proračuna upravlja Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik ukoliko se 
radi o sredstvima koja ne prelazie 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka, ostvarenih u prethodnoj proračunskoj 
godini. 

       Za pravilno korištenje proračunskih sredstava odgovoran je Općinski načelnik. 

Članak 13. 

     Izvješćivanje o izvršenju Proračuna će se provoditi po nositeljima i rokovima uvrđenim Zakonom o proračunu i 
drugim važećim propisima. 

Članak 14. 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić – Glasniku 
Karlovačke županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. g 

                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                             Općine Draganić 

                                                                                                                   Ivan Bujan 

 


