
 

 

            

 

   

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JALŽABET 

OPĆINSKO VIJEĆE   

KLASA: 400-01/22-01/10 

URBROJ: 2186-4-01-1-22-4 

U Jalžabetu, 20. 12. 2022. godine       

 

Temeljem članka 18. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i čl. 21. Statuta Općine 

Jalžabet (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/09, 28/13, 10/15, 17/21) Općinsko vijeće 

Općine Jalžabet na 14. sjednici održanoj 20. 12. 2022. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o izvršavanju proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

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 obra-

zloženje proračuna.  Opći dio proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa 

financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda prora-

čuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj 

klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.  

Posebni dio proračuna sastoji se od rashoda i izdataka proračuna i proračunskih koris-

nika iskazanih po  organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifika-

ciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Članak 2. 

U izvršavanju proračuna, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o proračunu („Narodne 

novine“ broj: 144/21).  

Članak 3. 

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu 

proračuna, do visine planiranih svota po pozicijama.  

Odlukom Općinskog načelnika može se izvršiti preraspodjela proračunskih sredstava, 

najviše do 5% rashoda i izdataka, na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća 

koja se umanjuje. Preraspodjelom nije moguće dodavati nove proračunske pozicije.  



Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenim preraspodjelama 

kod podnošenja polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna i kod podnošenja godišnjeg izvje-

šća o izvršenju proračuna.  

Članak 4. 

Prihodi proračunskih korisnika njihovi su prihodi i ne uplaćuju se u proračun Općine 

Jalžabet. Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti. 

Proračunska sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene u njihovom Posebnom 

dijelu.  

Članak 5. 

Promjene financijskog plana proračunskog korisnika, koje su vezane uz financiranje iz 

proračuna Općine, nije moguće izvršiti bez suglasnosti Općine. Promjene financijskog plana 

proračunskog korisnika, koje su vezane uz vlastite prihode, provoditi će se neposredno prije 

izmjena i dopuna proračuna Općine. Općina će obavijestiti proračunskog korisnika o pokretanju 

postupka izmjena i dopuna proračuna Općine Jalžabet.  

Članak 6. 

Korisnici proračunskih sredstava moraju sredstva koristiti za utvrđene namjene, šted-

ljivo i u skladu s propisima o korištenju i ne mogu samostalno stvarati obaveze koje bi teretile 

proračunska sredstva.  

Članak 7. 

Pokretanje postupka javne nabave i izvršenja radova na uređenju (proširenju, asfaltira-

nju, komunalnom opremanju i sl.) pojedinih objekata komunalne infrastrukture vršiti će se re-

doslijedom potpunog rješavanja imovinsko-pravnih poslova za isti objekt.  

Članak 8. 

Prihodi što ih ostvari Jedinstveni upravni odjel vlastitom djelatnošću, prihodi su prora-

čuna Općine. 

Članak 9. 

Proračun Općine Jalžabet može se zbog izvanrednih prilika i potreba mijenjati i dopunjavati 

tijekom godine, ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih ili ako se 

planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim ili smanjenim obujmom rashoda proračuna, te 

ako u okviru ukupnog obima rashoda, planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba 

drugačije rasporediti.  

Članak 10. 

Plaćanje predujmom moguće je samo iznimno, na temelju odluke Općinskog načelnika.  

Članak 11. 

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu proračuna prenose se na račune korisnika ovi-

sno o priljevu sredstava u proračun. Odluke o korištenju sredstava raspoređenih u Posebnom 

dijelu proračuna donosi Općinski načelnik.  

 



Članak 12. 

Sredstva tekuće rezerve u visini od 0,5% proračunskih prihoda bez primitaka koriste se 

za nepredviđene rashode za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za rashode za koje se 

tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva.  

Članak 13. 

Sredstvima tekuće rezerve proračuna raspolaže Općinski načelnik. Ovlašćuje se Općin-

ski načelnik da samostalno raspolaže sredstvima tekuće rezerve za pojedinačne isplate do iz-

nosa utvrđenih u članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

Članak 14. 

Općina se može dugoročno zadužiti do ukupne svote predviđene proračunom, s time da 

ukupni godišnji anuiteti svih zaduženja, danih jamstva i suglasnosti te dospjelih nepodmirenih 

obveza iz prethodnih godina iznose najviše 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. 

Općina se može dugoročno zadužiti isključivo za financiranje kapitalnih projekata i investicija 

predviđenih proračunom i uz suglasnost Vlade RH. Odluku o dugoročnom zaduženju Općine 

donosi Općinsko vijeće.  

Članak 15. 

Davanje jamstva u skladu s odredbama Zakona o proračunu i ostalim propisima, odob-

rava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.  

Članak 16. 

Višak prihoda nastalih zbog većeg priljeva istih od planiranih i raspoređenih, rasporediti 

će Općinsko vijeće kod donošenja Godišnjeg obračuna proračuna. U slučaju nastanka prora-

čunskog manjka, Općinsko vijeće će svojom odlukom kod donošenja Godišnjeg obračuna pro-

računa utvrditi način njegova pokrića  

Članak 17. 

Za izvršenje proračuna odgovoran je Općinski načelnik Općine Jalžabet. Naredbodava-

telj za izvršenje proračuna je u cjelini Općinski načelnik i isti je odgovoran za zakonitu uporabu 

raspoređenih sredstava.  

Članak 18. 

Ova odluka objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupa na snagu 

01. siječnja 2023. godine.  

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

         Siniša Sreček 


