Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12) i
članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 3/13),
Općinsko vijeće općine BEBRINA na svojoj 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2016.
godine, donijelo je
O DLUKU
o izvršenju Proračuna općine BEBRINA za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
proračuna Općine BEBRINA za 2017. godinu (U daljnjem tekstu: Proračun), njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i obveze
korisnika i nositelja proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te planova razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čine: Račun prihoda i rashoda te raspoloživa sredstva iz
prethodne godine.
U Računu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iskazani su svi prihodi po izvorima i
vrstama, te rashodi i izdaci po vrstama i namjenama.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka po razdjelima, glavama,
programima i aktivnostima raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću
proračunsku godinu.
Članak 3.
Naplata prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima, te odlukama predstavničkog i izvršnog tijela
nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koriste se za namjene koje su određene Proračunom, i to u
visini utvrđenoj u Posebnom dijelu, prema dospjelim obvezama, a u skladu s ostvarenim
prihodima, odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna Općine.
Članak 4.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici
tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će sredstva za redovnu
djelatnost.
Članak 5.
Neraspoređeni dio prihoda čine neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve
koji se tijekom godine raspoređuju i koriste za nepredviđene i nedovoljno predviđene
potrebe, a koje se financiraju iz Proračuna.
Članak 6.
Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
načelnik općine. U slučaju potrebe općinski načelnik može u okviru utvrđenog iznosa
izdatka pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do visine
5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje
Članak 7.
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za plaće zaposlenih, naknade
plaća i troškova zaposlenih u Upravnom odjelu izvršavat će se putem žiro-računa proračuna
do visine i za namjene utvrđene općim aktima Izvršnog tijela kojima je ta materija propisana.

Sredstva raspoređena za udruge građana doznačavat će se putem njihovih zahtjeva
na žiro-račune .
Sredstva raspoređena za kapitalne izdatke izvršavat će se putem žiro-računa i
doznačavat izravno izvođačima radova i dobavljačima roba i usluga na temelju odluke
Izvršnog tijela.
Članak 8.
Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
Članak 9.
Općinski načelnik dužan je polugodišnje i godišnje izvršavanje Proračuna dostavljati
Općinskom vijeću.
Članak 10.
Općinski načelnik odgovoran je za izvršavanje Proračuna u cjelini.
Članak 11.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka i rashoda i
izdataka Proračuna, Izvršno tijelo će predložiti Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna
Proračuna.
Članak 12.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Izvršno tijelo.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka.
Prihodi koji se ostvare od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su
Proračuna.
Članak 13.
Općina se može zaduživati uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala temeljem
Odluke Općinskog vijeća uz prethodnu suglasnost Vlade RH.
Članak 14.
Općina može davati kratkoročne pozajmice koje će se vratiti tijekom proračunske
godine u općinski proračun.
Članak 15.
Godišnji proračun izvršava se od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
Ako se proračunski prihodi ostvare u svoti većoj od planiranih, uporabit će se za
namjene koje će na kraju obračunskog razdoblja Općinsko vijeće propisati svojom odlukom.
Manjak proračuna financirat će se iz viška prihoda iz prethodnih godina.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja
2017. godine i biti će objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
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