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Klasa: 400-06/17-01/13 
Urbroj:  2188/07-17-01/05 
Nuštar,  12. prosinac 2017. godine 
 
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08) , sukladno člancima 81. i 82.  
Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i 04/13) 
Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj  12. prosinca 2017. godine donosi: 

 
 

O D L U K U 
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR 

ZA 2018. GODINU 
 
 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom se utvrđuje način izvršavanja Proračuna Općine Nuštar (u daljnjem tekstu 
Proračun), za 2018. godinu, a koji obuhvaća: 
- naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (u daljnjem tekstu Zakon) i drugim propisima te odlukom Općinskom vijeća pripadaju 
Općini. 
- raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna (u 
daljnjem tekstu: korisnicima) 
 

I. STRUKTURA PRORAČUNA 

Članak 2. 
 

U postupku izvršavanja Proračuna za 2018. godinu korisnici imaju ovlaštenja i obveze 
utvrđene ovom Odlukom. 
 

Članak 3. 
 
 Korisnik smije koristiti proračunska sredstva u skladu sa svojim financijskim planom, prema 
redoslijedu utvrđenom mjesečnim planovima. 
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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  
Jedinstvenog upravnog odijela Općine.   
 

Članak 5. 
 
 Proračun sadrži Opći i Posebni dio. Opći dio sadrži Račun prihoda i rashoda u kojemu se 
iskazuju prihodi i rashodi po osnovnim namjenama, prema ekonomskoj klasifikaciji. Posebni dio 
Proračuna sastoji se od plana rashoda raspoređenih u Programe, prema propisanim klasifikacijama. 
 

I. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  

Članak 6. 
 

1)  Proračunska sredstva osiguravaju se proračunskom korisniku u predškolskoj ustanovi 
VRTULJAK u Nuštru (u daljnjem tekstu: Korisnik) i subjektima koji su nositelji rashoda, a 
nisu definirani kao proračunski korisnici. 

2) Sredstva sufinanciranja roditelja u cijeni usluga predškolskog odgoja uplaćuju se na žiro-
račun predškolske ustanove VRTULJAK Nuštar. 

3) Korisnik smije proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene 
Proračunom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu. 

4) Subjektima koji su nositelji rashoda, a koji nisu definirani kao proračunski korisnici sredstva 
za donacije utvrđuju se u Programu raspodjele donacija neprofitnim organizacijama. 

 
Članak 7. 

 
Korisnik mora sredstva koristiti štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno 

raspolaganju tim sredstvima. 
Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja Općinsko 

vijeće. 
 

Članak 8. 
 

Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca 2018. godine. 
Financijske obveze koje ne budu podmirene  do 31. prosinca 2018. godine podmiruju se iz 

namjenskih odobrenih sredstava Proračuna za 2019. godinu.  
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine. 

 
 

Članak 9. 
 

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Načelnik općine, koje u postupku 
izvršavanja Proračuna donosi pravodobne akte. 

Ugovor o zaduživanju općinskog Proračuna i izdavanju jamstva potpisuje naredbodavac.  
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Članak 10. 
 
 Prijenos sredstava na pozicijama tekućih prijenosa i potpora (skupina 38) korisnicima vršit 
će se sukladno mogućnostima , temeljem naloga Načelnika općine, a na osnovu iskazane potrebe i 
planiranih sredstava Proračuna za navedene korisnike. 
 

Članak 11. 
  
  Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini  je Načelnik općine, a po pojedinom poslu 
može samostalno raspolagati do 5.000,00 kuna. 
 

Članak 12. 
 

U slučaju potrebe Načelnik općine može u okviru ukupno navedenog iznosa izdataka 
Proračuna  izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih proračunskih korisnika ili pojedinih 
stavaka izdataka, koja ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje. 
 Načelnik općine o preraspodjelama iz stavka 1. ovog članka izvještava Općinsko vijeće u 
roku 30 dana. 
 

Članak 13. 
 
 Načelnik općine obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršavanju Proračuna za prvo 
polugodište do 05. kolovoza fiskalne godine. 
 

IV.  ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 14. 
 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko srijemske županije a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
           Predsjednik: 
                         Općinskog vijeća Općine Nuštar 
                     Dario Novak 
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