REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOSILJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN RH broj 87/08 i 136/12 i 15/15), te članka 30.
Statuta Općine Bosiljevo (Službeni Glasnik Općine Bosiljevo broj 01/2018 i 02/2018)
Općinsko Vijeće Općine Bosiljevo na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22.12.2018.
godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BOSILJEVO ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način provedbe proračuna općine Bosiljevo za 2019. godinu ( u
daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i rashodima Proračuna, te prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim Zakonima i Odlukama
općinskog vijeća i načelnika. Svi korisnici proračunskih sredstava moraju ista koristiti za
utvrđene namjene štedljivo i racionalno, sukladno podnesenom i odobrenom zahtjevu i planu
korištenja istih.
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s ostvarenom dinamikom priliva sredstava. Ako prihodi
Proračuna tijekom godine ne pritječu u predviđenoj visini Općinsko vijeće može, da se održi
uravnoteženost proračuna, privremeno smanjiti svote sredstava koje su u posebnom dijelu
predviđene za poslove namjene, ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su
planirana.

Članak 4.
Općinski načelnik može preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i između pojedinih
korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane
općinskog vijeća sukladno članku 46. Zakona o proračunu.
Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti općinsko vijeće u polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Članak 5.
Za izvršenje proračuna odgovoran je Općinski načelnik općine Bosiljevo, a nalogodavac za
izvršenje Proračuna je Općinski načelnik Općine Bosiljevo.
Članak 6.
O korištenju sredstava za nepredviđene rashode do visine predviđene proračunom odlučuje
Općinsko vijeće, a Općinski načelnik do iznosa od 20.000,00 kuna
Članak 7.
O korištenju sredstava iz prethodnog stavka Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće na
svojoj prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Bosiljevo, a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine.
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