
 Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 

87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine Okučani (Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) Općinsko vijeće Općine 

Okučani na svojoj 26. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donijelo je  
 

O D L U K U  

 o izvršenju proračuna Općine Okučani  

   za 2021. godinu 

 

     Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 

Proračuna Općine Okučani za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo 

izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom 

imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, proračunsko 

računovodstvo i izvještavanje, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u 

izvršavanju Proračuna. 

 

     Članak 2. 

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa. 

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 

 

Račun prihoda i rashoda sastoji se prihoda i rashoda prema ekonomskoj i funkcijskoj 

klasifikaciji  i izvorima financiranja. U prihodima su iskazani prihodi od poreza, 

pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine te ostali prihodi. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za 

financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa. 

 

U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, 

subvencije, naknade građanima i kućanstvima, rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine i ostali rashodi. 

 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te 

izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova. 

 

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka, proračunskih korisnika 

iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i 

projekata. 

 

Uz Proračun donosi se Plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa je 

dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja 

povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. 

 

     Članak 3. 

 

Nosioci i korisnici proračunskih sredstava mogu preuzimati obveze samo u granicama 

Zakona i u okviru sredstava koja su im planirana u Proračunu, a utvrđene u 

“Posebnom dijelu”. 

      



Članak 4. 

 

Nosiocima i korisnicima proračunskih sredstava, sredstava za rad stavljaju se na 

raspolaganje sa žiro-računa Proračuna na njihov žiro-račun. 

 

     Članak 5. 

 

Raspodjela prihoda i stavljanje na raspolaganje vršit će se u pravilu ravnomjerno u 

tijeku godine na sve korisnike sredstava i to prema dinamici ostvarivanja prihoda, 

odnosno prema rokovima dospijeća plaćanja obveza za koje su sredstva osigurana u 

Proračunu usklađeno s planiranim sredstvima . 

Ovlašćuje se Općinski Načelnik da izvršava isplate sredstava korisnicima Proračuna u 

skladu s raspoloživim sredstvima. 

 

     Članak 6. 

 

Doznačena, a neutrošena sredstva u tijeku 2021.g. ostaju korisnicima za prijenos u 

narednu godinu radi korištenja za iste namjene ili raspored po važećim propisima i za 

druge namjene. 

 

     Članak 7. 

 

Hitni i nepredvidivi izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz 

stavke “Neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve” do iznosa utvrđenog 

godišnjim proračunom. 

Ovlašćuje se Općinski Načelnik da odlučuje o korištenju sredstava tekuće pričuve u 

iznosu od 50% sredstava odobrenih u Proračunu za tu namjenu. 

 

     Članak 8. 

 

Korisnici Proračuna koji ostvaruju vlastite prihode obavljanjem poslova vlastite 

djelatnosti koji se financiraju iz Proračuna Općine Okučani mogu se koristiti tim 

prihodima za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, a ostatkom prihoda za 

tekuće izdatke te investicijsko održavanje. 

Odluku o korištenju vlastitih prihoda korisnika Proračuna donosi Općinski načelnik 

Korisnici Proračuna moraju sredstva koristiti štedljivo i u skladu s propisima o 

korištenju odnosno raspolaganju tim sredstvima. 

Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja 

Općinsko vijeće. 

                                                              Članak 9. 

 

Rashodi u iznosu od 24.162.894,00 kn koji su iskazani po skupinama, podskupinama, 

odjeljcima i osnovnim računima u Bilanci prihoda i izdataka Proračuna za 2021.g. 

raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i bližim namjenama u Posebnom dijelu 

Proračuna kako je navedeno.                                                

Članak 10. 

 

 Ako se tijekom fiskalne godine, zbog izvanrednih prilika i potreba, povećavaju ili 

umanjuju prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci, Proračun se mora uravnotežiti po 

postupku za donošenje Proračuna. 



                                                             Članak 11. 

 

U 2021. g. Općina Okučani može se zadužiti, dati suglasnost za zaduživanje i dati 

jamstvo uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske ili 

Ministarstva financija, sukladno odredbama članke 87., 90. i 91. Zakona o proračunu 

(N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15). 

                                                             Članak 12. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021. godine. 

 

 

Klasa: 400-06/20-01-21 

Ur.br: 2178/21-01-20-01 

 

Okučani, 21.  prosinca 2020. godine                

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

        OPĆINE OKUČANI 

                       Predsjednik 

                                         Ivica Pivac  

 

 

 


