Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,
136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Virje («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Virje na 25. sjednici održanoj
21. prosinca 2016. donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Virje za 2017. godinu
Članak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Virje za 2017. godinu (u daljnjem
tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Virje za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju
Proračuna, 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.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih
korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za 2017. godinu, po
proračunskim klasifikacijama.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Virje
povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.
Članak 3.
U postupku izvršavanja Proračuna, korisnik proračunskih sredstava (u
daljnjem tekstu: korisnik) ima ovlaštenja i obveze utvrđene ovom Odlukom.
Sredstva u Proračunu osiguravaju se korisniku koji je u njegovom Posebnom
dijelu određen za nositelja razdjela, po utvrđenim programima.
Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim
zakonima i odlukama Općine Virje (u daljnjem tekstu: Općina), u visini sredstava
određenih Proračunom.
Članak 4.
Proračun se izvršava na temelju godišnjih financijskih planova i mjesečnih
potreba korisnika, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.
Članak 5.
Korisnik smije preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski osigurana u
Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s planom za izvršenje
Proračuna.

Članak 6.
Vlastiti prihodi korisnika planiraju se u njegovom financijskom planu, ali se
iskazuju i konsolidiraju u Proračunu prilikom predaje financijskih izvješća o
Konsolidiranom proračunu, a ostaju na računu korisnika.
Članak 7.
Korisnik je dužan dostavljati financijske izvještaje u zadanim rokovima i
odgovoran je za točnost i ispravnost svojih financijskih izvještaja.
Članak 8.
Korisnik smije proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su
određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Korisnik mora sredstva koristiti štedljivo i u skladu s propisima o korištenju,
odnosno raspolaganju tim sredstvima.
Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko
vijeće Općine Virje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 9.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna Općinski načelnik odgovoran je
Općinskom vijeću.
U slučaju potrebe Općinski načelnik može u okviru navedenog iznosa izdataka
Proračuna odobriti preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka
izdataka, ali koja ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se
umanjuje.
Članak 10.
Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika
izvršavat će se u dvanaestinama godišnjeg financijskog plana, u skladu s likvidnim
mogućnostima Proračuna.
Sredstva planirana za održavanje objekata i opreme, te za sve kapitalne
izdatke, korisnik je dužan razraditi prema mjesečnom financijskom planu trošenja.
Članak 11.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2017. godine
podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava.
Članak 12.
Izvanproračunski korisnici kojima se iz Proračuna doniraju sredstva dužni su
svoja potraživanja pismeno obrazložiti, te potvrditi kopijom računa, ugovora i slično, a
također su dužni na zahtjev Općinskog načelnika dati izvještaj o namjeni i trošenju
sredstava dobivenih iz Proračuna.

Članak 13.
Neraspoređeni dio prihoda čini Proračunsku zalihu koja iznosi 50.000,00 kuna
te se raspoređuje i koristi za hitne, nepredviđene i nedovoljno predviđene potrebe.
Korištenje sredstava Proračunske zalihe odobrava Općinski načelnik.
Općinski načelnik je obvezan mjesečno izvještavati Općinsko vijeće o
korištenju proračunske zalihe.
Članak 14.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa poveća djelokrug ili nadležnost
korisnika što zahtjeva i povećanje sredstava, sredstva se osiguravaju iz Proračunske
zalihe.
Članak 15.
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Općinski načelnik odgovoran je za provedbu ove Odluke, kako za naplatu i
ubiranje prihoda iz nadležnosti Općine, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno
namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 16.
Odluku o zaduživanju uzimanjem kredita i zajmova ili izdavanjem vrijednosnih
papira za investicije koje se financiraju iz Proračuna donosi Općinsko vijeće prema
uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu.
Pravne osobe u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i
ustanove čiji je Općina osnivač ne mogu se zaduživati bez prethodne suglasnosti
Općinskog vijeća.
Članak 17.
Novi dug Općine Virje u 2017. godini može iznositi 150.000,00 kuna, dok
njezino ukupno zaduženje kod poslovnih banaka, trenutno iznosi 6.794.940,60 kuna.
Članak 18.
Općina može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Općine i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obaveza pravne
osobe i ustanove, a u skladu sa Zakonom o proračunu i ostalim propisima kojima se
uređuje i propisuje davanje jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Članak 19.
Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u
svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratiti će se uplatiteljima
na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava donijet će Jedinstveni upravni odjel Općine Virje
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i o tome obavijestiti Općinskog
načelnika.
Članak 20.
Općinski načelnik ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitom i svrsishodnom
uporabom proračunskih sredstava.
Korisnik je obvezan predati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se
od njih u svrhu nadzora iz stavka 1. ovog članka zatraže.
Članak 21.
Ako se utvrdi da korisnik ili izvanproračunski korisnik kojem su iz Proračuna
donirana sredstva, dobivena sredstva iz Proračuna koristi nenamjenski, odmah će
mu se obustaviti daljnja isplata sredstava iz Proračuna, te će se poduzeti potrebne
zakonske mjere da tako utrošena sredstva nadoknadi, odnosno u istoj svoti vrati u
Proračun.
Članak 22.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VIRJE
KLASA: 400-08/16-01/16
URBROJ: 2137/18-16-1
Virje, 21. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK:
Mladen Mesarov

