
 

 
 

Temeljem članka 14.. Zakona o proračunu (NN broj 87/12, 136/12. i  15/15) i Članka 23. Statuta 

općine Brckovljani ( Sl. Glasnik broj 01/18.) Općinsko vijeće općine Brckovljani na 21. sjednici 

održanoj 26.11.2019. godine donosi: 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Načelnik/ zamjenik općinskog načelnika Općine Brckovljani nadležan je za raspolaganje sredstvima 

proračuna.  

 

Članak 2. 

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, 

uravnoteženosti, obračunske jedinice, učinkovitosti, ekonomičnosti i transparentnosti.  

 

Članak 3. 

Proračun Općine Brckovljani, je opći proračun, po organizacijskoj klasifikaciji kao  jedinstveni 

upravni odjel, te nije ustrojen po razdjelima, a sastoji se od općeg i posebnog dijela. 

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda. Računa financiranja za 2020. nema jer se ne 

planiraju nikakva zaduženja niti otplate zajmova. 

Posebni dio proračuna čine: 

-  Programska klasifikacija rashoda iskazanih po vrstama, te raspoređenih u programe, aktivnosti i 

projekte,  

- funkcijska klasifikacija, 

- prikaz prihoda i rashoda po izvorima financiranja.  

Zajedno sa Proračunom donosi se i Plan razvojnih programa koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja 

povezane sa programskom klasifikacijom iz posebnog dijela proračuna. 

 

Članak 4. 

Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, osim ako posebnim zakonskim 

propisima nije drugačije utvrđeno. 

Sa računa Proračuna ne smiju se isplaćivati izdaci koji nisu predviđeni u izdacima Proračuna, a za 

raspolaganje sredstvima ostalih nespomenutih izdataka ovlašten je općinski načelnik/ zamjenik 

načelnika.  

 

Članak 5. 

Iz tekuće rezerve proračuna podmiruju se hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom 2020. 

godine. Isplatu izdataka iz tekuće proračunske rezerve odobrava načelnik/zamjenik naćelnika Općine 

Brckovljani, a o isplati takovih izdataka dužan je izvjestiti Općinsko vijeće.  

 

Članak 6. 

Ako se u toku godine ostvari višak prihoda, bit će raspoređen izmjenom Proračuna u postupku 

predviđenom za donošenje proračuna.  

  



Članak 7. 

Ako se u toku godine ostvari manjak prihoda, bit će pokriven iz viška prihoda prethodnih godina.  

Članak 8. 

Neutrošeni prihodi i primici iz 2020. godine služit će za pokriće rashoda i izdataka u toku 2021. 

godine, sukladno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godinu. 

Proračun i izvršenje proračuna vrši se prema propisima o računovodstvu, Proračuna te načinu i 

sadržaju financijskog izvješćivanja.  

 

Članak 9. 

U toku proračunske godine može se raditi preraspodjela sredstava unutar pojedinih stavaka reshoda i 

izdataka proračuna, na način propisan Zakonom, a najviše do 5% stavke koja se umanjuje.  

 

Članak 10. 

Potraživanja koja nije moguće naplatiti u slučajevima stečaja ili ovrhe kod koje je nemoguće naplatiti 

potraživanje, te u slučajevima kada bi troškovi naplate bili nerazmjerno veći od visine potraživanja, 

kada se ustanovi apsolutna nemogućnost naplate načelnik može zaključkom otpisati u cijelosti ili 

djelomično takova potraživanja.  

 

Članak 11. 

Načelnik općine/ zamjenik načelnika dužan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za 

prvo polugodište 2020. godine do 15. rujna tekuće godine.  

Načelnik općine/ zamjenik načelnika dužan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za 

2020. godinu najkasnije do 1. lipnja 2021. godine.  

 

Članak 12. 

Izvješća iz članka  11. ove odluke moraju biti u skladu sa klasifikacijama računa, a moraju sadržavati 

i: stanje pojedinih stavaka Proračuna, podatke o korištenju sredstava proračunske rezerve, podatke o 

jamstvima za buduća plaćanja dana u 2020. godini te podatke o stanju novčanih sredstava.  

Članak 13. 

Proračun za 2020. godinu izvršava se do 31.12.2020. godine.  

 

Članak 14. 

Ova odluka stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku" 

Službenom glasilu Općine Brckovljani.  

 

  

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BRCKOVLJANI 
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Dugo Selo, 26.11.2019. 

 


