
                  
R E P U B L I K A     H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOKVIČIĆI 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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Lokvičići, 30.11.2018. 

 

                                                                                        

 

         Na temelju članka 14.Zakona o proračunu ( N.N. br. 87/008) i članka 31. Statuta općine 

Lokvičići («Službeni glasnik općine Lokvičići» br.01/09), Općinsko vijeće na sjednici 

održanoj dana, 30.11.2018.godine donosi slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o izvršenju Proračuna općine Lokvičići 

za 2019.  godinu 

 

Članak 1. 

 

  Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i izdataka Proračuna općine Lokvičići za 2019. 

godinu i njegovo izvršenje. 

 

Članak 2. 

 

  Opći dio Proračuna sastoji se od Bilance prihoda i izdataka te Računa financiranja, a Posebni 

dio sadrži raspored izdataka prema njihovoj vrsti i proračunskim korisnicima. 

 

Članak 3. 

 

  Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu 

Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama. 

 

Članak 4. 

 

  Korisnici proračunskih sredstava smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje 

su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu. 

 

Članak 5. 

 

  Proračunski korisnici obvezni su odobrena sredstva koristiti namjenski i racionalno, 

sukladno propisima. 

                                    

                                                                   1 



Članak 6. 

 

  Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršenje Proračuna, u 

skladu s njihovim likvidnim mogućnostima. 

 

Članak 7. 

 

  Zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračunu, prema tromjesečnim i mjesečnim 

planovima izdataka, Općinsko vijeće može izmijeniti redoslijed doznake sredstava pojedinim 

korisnicima, 

 

Članak 8. 

 

  Tekuća rezerva Proračuna koristi se za nepredviđene izdatke koji se mogu pojaviti u tijeku 

godine. 

O korištenju sredstava cjelokupne tekuće rezerve Proračuna odlučuje Općinski Načelnik. 

Načelnik može raspolagati sredstvima tekuće rezerve Proračuna do pojedinačnog iznosa do 

10.000,00 kuna, o čemu će redovito izvijestiti Općinsko vijeće. 

 

Članak 9. 

 

  Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju u planiranim svotama i prema utvrđenoj dinamici, 

prednost ima izmirivanje izdataka nužnih za obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela i 

službi Općine kao i proračunskih korisnika. 

 

Članak 10. 

 

  Korisnicima proračuna će se osigurati sredstva za naknade: 

 

1. Naknada izdataka za prijevoz na posao i s posla 

2. Otpremnine radi odlaska u mirovinu 

3. Korištenje vlastitog automobila u službene svrhe 

4. Dnevnice za službeni put 

5. Regres za godišnji odmor 

6. Božićnica 

7. Solidarna pomoć 

 

Članak 11. 

 

    Načelnik općine Lokvičići rasporediti će sredstva osigurana u razdjelu pojedinog odjela po 

pozicijama na prijedlog članova Općinskog vijeća i tajnika općine Lokvičići. 

 

Članak 12. 

 

 Svi prijedlozi o povećanju izdataka Proračuna uslijed ostvarenja većih prihoda Proračuna 

nego što je planirani ili o povećanju izdataka koji smanjuju iznos neke druge pozicije, 

rješavaju se izmjenama i dopunama Proračuna i podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 
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Članak 13. 

 

   Načelnik može izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 

fiskalne godine do 15.kolovoza fiskalne godine. 

 

 

Članak 14. 

 

Ova Odluka se donosi za 2019. godinu i izvršava se od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. 

godine. 

 

Članak 15. 

 

  Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran Općinski Načelnik koje u postupku donosi 

provedbene akte. 

Naredbo davatelj za izvršenje Proračuna općine Lokvičići je Općinski  Načelnik . 

 

Članak 16. 

 

  Za slučaj ostvarenja proračunskog viška prihoda na dan 31.12.2019. godine isti se 

namjenjuju za izmirenje proračunskih izdataka u 2020. godini. 

 

Članak 17. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.siječnja 2019. 

godine i biti će objavljena u Službenom glasniku općine Lokvičići. 

 

 

 

 

                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                Mate Zovko 
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