
          REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA IVANKOVO 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-06/12-01/09 

URBROJ: 2188/03-12-1 

Ivankovo,  20. prosinac 2012.g. 

 

                                             

         Sukladno članku 14. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članku 34. Statuta Općine 

Ivankovo (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 14/09) Općinsko vijeće na 46. 

Sjednici održanoj 20. prosinca 2012.g. donosi:  

 

                                                     

 

                                                 O   D   L   U   K   U 

                O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE IVANKOVO 

                                                      ZA 2013.G. 

 

 

 

I.OPĆA ODREDBA 

 

                                                           Članak 1. 

          Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine 

Ivankovo (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom 

imovinom, te pravo korisnika proračunskih sredstava. 

 

 

II.STRUKTURA PRORAČUNA 

 

                                                           Članak 2. 

          Proračun sadrži Opći i Posebni dio. Opći dio sadrži Račun prihoda i rashoda u 

kojemu se iskazuju prihodi i rashodi po osnovnim namjenama, prema ekonomskoj 

klasifikaciji. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda raspoređenih u 

Programe, prema propisanim klasifikacijama. 

 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

1. Upravljanje prihodima i rashodima 

                                                     

                                                           Članak 3. 

1) Proračunska sredstva osiguravaju se proračunskom korisniku 

predškolskoj ustanovi Radosno djetinjstvo Ivankovo (u daljnjem tekstu: 



Korisnik) i subjektima koji su nositelji rashoda, a nisu definirani kao 

proračunski korisnici. 

2) Sredstva sufinanciranja roditelja u cijeni usluga predškolskog odgoja  

uplaćuju se na žiro-račun predškolske ustanove Radosno djetinjstvo 

Ivankovo. 

3) Korisnik smije proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su 

određene Proračunom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu. 

4) Subjektima koji su nositelji rashoda, a koji nisu definirani kao proračunski 

korisnici sredstva za donacije utvrđuju se u Programu raspodjele donacija 

neprofitnim organizacijama. 

 

2. Korištenje proračunskih sredstava  

 

                                                           Članak 4. 

         Korisnik smije koristiti proračunska sredstva u skladu sa svojim financijskim 

planom, prema redoslijedu utvrđenom mjesečnim planovima. 

 

                                                           Članak 5. 

         Korisnik može imati samo jedan račun. 

 

                                                           Članak 6. 

         Proračun se izvršava na temelju mjesečnih planova Korisnika, sukladno 

raspoloživim sredstvima. 

 

                                                           Članak 7. 

1) Sredstva Proračunske zalihe raspoređuju se za hitne, nepredviđene i nedovoljno 

predviđene rashode. 

2) O korištenju sredstava Proračunske zalihe  odlučuje Općinski  načelnik. 

3) Općinski načelnik može raspolagati sredstvima Proračunske pričuve u cijelosti. 

O korištenju sredstava proračunske zalihe  Općinski načelnik dužan je 

sastavljati mjesečna izvješća sukladno članku 57. Zakona o proračunu 

4) Iznos proračunske zalihe utvrđen je u iznosu od 45.000,00 kn. 

 

                                                           Članak 8. 

         Pogrešno ili više uplaćeni vlastiti prihodi Proračuna doznačuju se uplatiteljima na 

teret istih prihoda. Odluku o tome donosi Općinski načelnik. 

 

                                                           Članak 9. 

         Radi pravovremenog obračunavanja i doznačivanja sredstava za plaće i druge 

namjene Korisnik je obvezan dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa 

radnika Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 

                                                           Članak 10. 

         Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se sukladno odredbama članka 

13. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05., 96/06., 68/07, 146/08, 2/09,9/09) i 



članka 6. stavka 6. (NN  123/10) i visine sredstava osiguranih za iste u Posebnom dijelu 

Proračuna. 

 

IV. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA 

 

                                                           Članak 11. 

         1.Upravljanje općinskom imovinom 

Općinskom imovinom upravlja i raspolaže Općinsko vijeće sukladno članku 34. Statuta i 

Općinski načelnik sukladno članku 52. Statuta Općine Ivankovo. 

 

                                                           Članak 12. 

1) Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko vijeće. 

2) Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun. 

3) Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je načelnik. 

 

                                                           Članak 13. 

         Nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem obavlja Općinsko vijeće 

sukladno članku 91. Statuta Općine Ivankovo. 

 

 

V.ZAVRŠNA ODREDBA 

 

                                                           

 

                                                           Članak 14. 

         Ova Odluka objavit će se  Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije, a 

stupa na snagu 1. siječnja 2013.g. 

 

 

 

                                                                               Općina Ivankovo 

                                                                         predsjednik Ivan Škuba                 

  


