
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08, 136/12 i 15/15)) i čl. 29. Statuta 

Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br: 06/13), 

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj V. sjednici održanoj dana  19. prosinca 

2017. godine, donijelo je 

 

 

O D  L  U  K  U 

 

o izvršenju Proračuna Općine Kula Norinska za 2018. godinu 

 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o izvršenju proračuna za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Odluka), uređuje 

se struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Kula Norinska za 2018. 

godinu i njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom i dugovima, opseg 

zaduživanja i davanja jamstva, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. 

 

II  STRUKTURA PRORAČUNA 

 

Članak  2. 

 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela. 

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i 

raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 

raspoređenih u tekuće  programe, za proračunsku i to prema organizacijskoj, ekonomskoj, 

funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. 

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske i movine. 

U Računu zaduživanja/financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, 

te izdaci za otplatu glavnice duga po preuzetim kreditima.      

 

 

     

III  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 

Članak 3. 

 

Sredstva proračuna Općine Kula Norinska osiguravaju se za financiranje poslova, funkcija i 

programa njegovih upravnih tijela, odnosno službi koji su u Posebnom dijelu proračuna 

iskazani kao nositelji sredstava, te financiranje prava primatelja sredstava proračuna utvrđenih 

odredbama zakona i drugih propisa. 

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su Proračunom određene i to do 

visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, a u skladu s godišnjim financijskim planom. 

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu prethodne godine nisu 

izvršeni ili su izvršeni u iznosu manjem od planiranog, mogu se prenijeti i izvršavati u tekućoj 

godini pod uvjetom da njihovo izvršenje proizlazi iz neizvršenih ugovorenih obveza. 



Sredstva za pokroviteljstva, te  sredstva za rashode koji se izvršavaju kao donacije, naknade i 

pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Načelnik, ako 

krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili 

drugom aktu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

 

O korištenju sredstava pričuve Proračuna odlučuje Općinsko vijeće. 

Načelnik općine može pojedinačno raspolagati sredstvima tekuće pričuve do iznosa od 

5.000,00 kn. 

 

Članak 5. 

 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Načelnik. 

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti je Načelnik. 

Izvješća o izvršenju Proračuna podnositi će se Općinskom vijeću u skladu s zakonom, a 

obvezno za razdoblje siječanj-lipanj i siječanj - prosinac 2018. godine. 

 

Članak 6. 

 

Općina se može zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala samo za kapitalne 

projekte obnove i razvitka koji se financiraju iz Proračuna.    

Iznos zaduženja općine može biti u iznosu od 150.000,00 kn. 

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik. 

 

Članak 7. 

 

Ukupna godišnja obveza Općine za zaduživanje iz prethodnog članka ove Odluke može 

iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2017. godini. 

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je i iznos dospjelog 

godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po kreditima i jamstvima iz prethodnih godina, te dospjele 

neizmirene obveze. 

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Općine iz članka 

10. Zakona o proračunu, umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz 

državnog proračuna i proračuna drugih jedinica područne/regionalne/ samouprave, za 

primitke iz posebnih ugovora/mjesni doprinosi i sufinanciranje građana/, te iz tuzemnog i 

inozemnog zaduženja. 

 

 

IV  UPRAVLJANJE IMOVINOM 

 

Članak  8. 

 

Imovina Općine Kula Norinska jest financijska i nefinancijska imovina u njezinom vlasništvu, 

a upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Kula Norinska, obavlja se u skladu s  odredbama 

zakona i općinskim aktima. 

 

 

 

 



V  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak  9. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od  dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-

neretvanske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. 

 

 

 

Klasa: 400-06/17-01/01                                      Općinsko vijeće 

Urbroj: 2148/02-17-2                                          Predsjednik: 

Kula Norinska, 19.prosinca 2017.                        Nikola Batinović, v.r.  

 

 

 

   REPUBLIKA  HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KULA NORINSKA 

OPĆINSKO  VIJEĆE 

                     


