
 

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i 

članka 29. Statuta Općine Kula Norinska  (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije“ broj 06/13 i 05/18), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj XVIII. sjednici 

održanoj dana 11. prosinca 2019. godine donosi 

O D L U K U 

o izvršenju Proračuna Općine Kula Norinska za 2020. godinu 

 

 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine 

Kula Norinska za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg 

zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti 

Općinskog načelnika, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna. 

Članak 2. 

Proračun se sastoji od Općeg i  Posebnog dijela.  

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu 

prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te 

rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.  

U Računu financiranja iskazani su 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 iskazanih po vrstama, raspoređenih 

u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.  

Sastavni dio Proračuna za 2020.godinu je i projekcija proračunske potrošnje za slijedeće 

dvogodišnje razdoblje te plan razvojnih programa za razdoblje 2020-2022.g. 

 

 II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  

Članak 3. 

 

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.  

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri 

donošenju godišnjeg obračuna proračuna.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna 

tekuće godine.  

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna do 15. rujna tekuće godine.  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće 

godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje 

godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.  

Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom 

uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće. 

 

 

 



Članak 4. 

 

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.  

 

Članak 5. 

 

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2020. 

godinu. Rashodi za koje je nastala obveza u 2020. godini rashodi su Proračuna za 2020. godinu, 

neovisno o plaćanju. 

  

III. PRIHODI PRORAČUNA  

Članak 6. 

 

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina Kula 

Norinska.  

Članak 7. 

 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.  

Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, 

namjenski su prihodi Proračuna. Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za 

posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih 

u proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.  

Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno 

utvrđenim aktivnostima ili projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika. 

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u narednu 

proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni planom za tekuću 

proračunsku godinu.  

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja 

objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje 

vatrogastva, financiranje građenja i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene i 

poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine.  

 

Članak 8. 

 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na 

temelju dokumentiranog zahtjeva. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih 

godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine. 

 

 

 IV. ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 

  

Članak 9. 

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi 

kojom se dokazuje obveza plaćanja. 

 

 



Članak 10. 

 

Općinski načelnik,  mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu 

obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom 

pozicije Proračuna izdaje Općinski načelnik. 

 

Članak 11. 

 

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će 

se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa 

planiranog u posebnom dijelu Proračuna. 

  

       

Članak 12. 

 

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kula 

Norinska, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog 

vijeća, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.  

 

V.UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 

 

Članak 13. 

 

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u 

skladu s posebnim propisima i Statutom Općine. Sredstva za osiguranje nefinancijske 

dugotrajne imovine osigurana su u proračunu općine. 

  

Članak 14. 

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.  

 

Članak 15. 

 

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje 

Općinski načelnik.  

 

 

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA  

 

Članak 16. 

 

Općina Kula Norinska može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno 

pozitivnim propisima. Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog 

zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, najduže na rok od 12 mjeseci, 

bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim 

kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita i zajmova.  

 



VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 17. 

 

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

neretvanske županije” a primjenjivati će se od 01. siječnja 2020. godine 

 

KLASA: 400-08/19-01/01                                                                              

URBROJ: 2148/02-19-2 

Kula Norinska, 11. prosinca 2019. godine    

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KULA NORINSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Predsjednik: 

  Nikola Batinović 

 

 


