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Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08.) i
članka 30. Statuta općine Erdut (“Službeni glasnik općine Erdut” br.14/01., 26/05. i
46/09.) Općinsko vijeće općine Erdut donijelo je na 11. sjednici održanoj 15. prosinca
2010. godine
OD L U K U
o izvršenju Proračuna općine Erdut za 2011. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršenja Proračuna općine Erdut (u daljnjem
tekstu: Proračun) za 2011. godinu koji obuhvaća:
• naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima te odlukama općine Erdut pripadaju
Općini
• raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje korisnicima sredstava
Proračuna (u daljnjem tekstu: korisnici).
II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći se dio Proračuna sastoji od Računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava
iz prethodnih godina, a Posebni dio sadrži raspored rashoda prema ekonomskoj i
organizacijskoj klasifikaciji Općine.
U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske
imovine, te sredstava za financiranje rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu.
Raspoloživa sredstava iz prethodne godine iskazuje se u Proračunu za tekuću
godinu.
III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i rashodima
Članak 3.
U postupku izvršavanja Proračuna za 2011. godinu, korisnici imaju ovlaštenja i
obveze utvrđene ovom Odlukom.
Članak 4.
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Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu
određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.
Korisnici smiju proračunska sredstava koristiti samo za namjene koje su određene
Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.
Članak 5.
U koliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj
dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će sredstava
za redovitu djelatnost.

2. Trošenje proračunskih sredstava
Članak 6.
Sredstava preostala u Proračunu iz prethodne godine, rasporedit će se na
rashodnoj strani Proračuna općine Erdut za 2011. godinu.
Članak 7.
Proračun se izvršava na temelju planiranih potreba korisnika, a u skladu s
raspoloživim sredstvima.
Članak 8.
Proračunska pričuva raspoređuje se i koristi tijekom godine za nepredviđene i
nedovoljno predviđene potrebe, a koje se financiraju iz Proračuna.
Članak 9.
O korištenju sredstava Proračunske pričuve odlučuje načelnik Općine.
Načelnik može raspolagati sredstvima Proračunske pričuve do iznosa od 5.000,00
kuna po pojedinom zahtjevu, odnosno za namjene iz članka 11. stavak 2. ove Odluke.
Članak 10.
Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca 2011. godine.
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2011. godine,
podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna slijedeće fiskalne godine.
Članak 11.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik Općine, koji u postupku
izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.
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Iznimno, ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog
nedovoljno planiranih rashoda, a na drugim pozicijama pojave se uštede, ovlašćuje se
načelnik da sukladno članku 25. Zakona o proračunu može vršiti preraspodjelu sredstava
između razdjela, s tim da se tom prilikom ne može mijenjati ukupni iznos rashoda
utvrđenih Proračunom.
Načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvješćivati Općinsko vijeće pri svakoj
promjeni proračunskih vrijednost (rebalans proračuna).
Članak 12.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je Načelnik.
Za zakonitu uporabu raspoređenih sredstava osiguranih u Proračunu i
raspoređenih korisnicima u pojedine razdjele odgovorni su naredbodavatelji i odgovorne
osobe koji su korisnici tih sredstava.

IV UPRAVLJANJE IMOVINOM
Članak 13.
Nekretninama u vlasništvu općine Erdut upravlja načelnik.
Prihodi od davanja u zakup i prodaje nekretnina u vlasništvu Općine, uplaćuju se
u korist Proračuna.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Proračuna općine Erdut za
2011. godinu i bit će objavljena u “Službenom glasniku općine Erdut”.
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