
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 
36/09,  46/09,136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik 
Općine Štefanje" broj 01/18 i 02/19), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko 
vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo 
je 
 
 
 

ODLUKU 
o izvršavanju Proračuna Općine Štefanje 

za 2020. godinu 
 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se Odlukom uređuje način izvršenja Proračuna Općine Štefanje za 
2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima – primicima, 
rashodima – izdacima Proračuna, te propisuje prava i obveza korisnika proračunskih 
sredstava. 
 

Članak 2. 
 

 U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i Zakona 
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
 

Članak 3. 
 

 Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a 
iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama. 
 
 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 
 

Članak 4. 
 

 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna sastoji se 
od Računa prihoda  i rashoda i računa financiranja. 
 Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih 
korisnika raspoređenih u programe za tekuću proračunsku godinu prema 
organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj  klasifikaciji. 
 
 
 
 
 



III. IZVRŠENJE PRORAČUNA 
 

Članak 5. 
 
 Sredstva u Proračunu se osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u 
njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje u razdjelima. 
 Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim 
zakonima i odlukama Općine Štefanje, u visini sredstava određenih Proračunom. 
 
 

Članak 6. 
 

 Ako se prihodi – primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i 
planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju 
rashodi – izdaci za redovnu djelatnost Općine Štefanje. 
 
 

Članak 7. 
 

 Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i 
rashoda – izdataka  Proračuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Štefanje 
donošenje Izmjena i dopuna Proračuna. 
 Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog 
razdjela te preraspodjelu sredstava između razdjela, s tim da umanjenje pojedine 
stavke ne može biti veće od 5%. 
 O izvršenoj preraspodjeli iz prethodnog stavka Načelnik je dužan  izvijestiti 
Općinsko vijeće na prvoj sjednici. 
 

Članak 8. 
 

 Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran općinski načelnik. 
 Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti  je Načelnik.  
 Općinski načelnik mora se pridržavati odredaba Zakona o fiskalnoj 
odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj  
25/19). 
  

Članak 9. 
 

 Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja  općinski 
načelnik. 
 

Članak 10. 
 

 Odluku o zaduživanju Općine za kapitalne projekte obnove i razvitka i 
kapitalnih ulaganja koja se financiraju iz Proračuna Općine Štefanje donosi Općinsko 
vijeće na prijedlog općinskog načelnika. 
  
 

 



Članak 11. 
 

 Prihodi što ih tijela Upravnog odjela ostvare obavljanjem ostalih poslova 
vlastite djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun. 
 
 

Članak 12. 
 

 Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na 
temelju naloga načelnika na teret tih prihoda, temeljem zahtjeva uplatitelja i 
priloženog dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu. 
 
 

Članak 13. 
 

 Predviđena sredstva za tekuće rashode korisnicima proračuna izvršavati će se 
prema likvidnim mogućnostima proračuna. Korisnici proračuna ne mogu preuzimati 
obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u 
proračunu. 
 
 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 

 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenom vjesniku 
Općine Štefanje" . 
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