Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka
32.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/09), Općinsko vijeće
Općine Brestovac je na svojoj 19. sjednici održanoj 19.prosinca 2011.godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC
za 2012.godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureñuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i
njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja jedinice lokalne samouprave, upravljanje
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava,
pojedine ovlasti općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,dok se posebni dio
sastoji od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, te
rasporeñenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po
vrstama i osnovnim namjenama.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima,
korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.
Plan razvojnih programa sadrži Razvojne programe za razdoblje 2012.-2014. godine.
U izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.
Članak 3.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.
Članak 4.
Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.
Rashodi i izdaci realiziraju se do iznosa planiranih proračunom, osim izdataka za otplatu
glavnice i kamatu, koji se mogu izvršavati u iznosima iznad planiranih.
Primljena, a manje planirana ili neplanirana sredstva od pomoći, donacije i prihoda za
posebne namjene mogu se trošiti iznad iznosa planiranih proračunom, do visine primljenih
sredstava. Izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu korigirat će se utrošene, a
manje planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda.
Članak 5.
U proračunu se utvrñuju sredstva za proračunske pričuve.
Sredstva proračunske pričuve koriste se za nepredviñene rashode, za koje u proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrñena
dostatna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Kad se tijekom godine rashodi iz stavka 2.ovog članka realiziraju evidentiraju se na teret
računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju,a odstupanje izvršenja plana na tim
računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska
pričuva.
U 2012. godini planiraju se sredstva proračunske zalihe u visini od 30.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. O utrošku
proračunske zalihe iz prethodnog stavka Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće u
okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Članak 6.
Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka na proračunskoj
stavci koja se umanjuje, u okviru ukupno planiranih rashoda i izdataka. Odluku o tome donosi
Općinski načelnik, a o izvršenim preraspodjelama izvješćuje Općinsko vijeće na prvoj
sljedećoj sjednici.
Članak 7.
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja, ako bi troškovi
naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili se ustanovi apsolutna
nemogućnost naplate.
Članak 8.
Odluku o zaduživanju Općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno
Zakonu.
Članak 9.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i
dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci
Jedinstvenog upravnog odjela Općine .
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno
utvrñivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 10.
Općinski načelnik upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna,
upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Brestovac, te
odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine Brestovac,
sukladno odredbama Statuta Općine.
Za izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik koji je ujedno i nalogodavac za
izvršenje Proračuna.
Članak 11.
Postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova obavlja se u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dan objave u Službenom glasniku Općine
Brestovac, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
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