
  

 

 

 

 

Gradsko vijeće 
KLASA: 400-06/11-01/5 

URBROJ: 2113/01-04/1-11-2

Donja Stubica, 21.12.2011.

 

 Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/07) i članka 32. 

Statuta Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”, 14/07), Gradsko 

vijeće Donja Stubica na 26. sjednici od 21.12.2011. godine, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 

o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica  

za 2012. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom ureĎuje se način izvršavanja Proračuna Grada Donja Stubica za 2012. 

godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna i druga prava i 

obveze korisnika proračunskih sredstava. 

 

Članak 2. 

 Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen. 

 Ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviĎenih okolnosti povećaju 

rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se uravnotežuje izmjenama i 

dopunama proračuna, prema postupku za donošenje proračuna. 

 

Članak 3. 

 Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te plana razvojnih programa. 

 Opći dio proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja, a 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka prema organizacijskoj, ekonomskoj, 

funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. 

 U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i kredita, te izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu kredita. 

 Kredit se otplaćuje sukladno planu otplate kredita. 

 

Članak 4. 

 U Proračunu se utvrĎuju sredstva za proračunsku zalihu u iznosu 50.000,00 kuna. 

 Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviĎene namjene za koje u proračunu nisu 

osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrĎena 

dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, odnosno za druge 

namjene propisane zakonom. 

 O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik. 

 Gradonačelnik je obvezan mjesečno izvješćivati Gradsko vijeće o korištenju proračunske 

zalihe. 

 

Članak 5. 

 Nositelji i korisnici proračunskih sredstava koji sredstva ostvaruju iz prihoda 

rasporeĎenih u Bilanci Proračuna, ne mogu ostvarivati sredstva veća od iznosa utvrĎenih u 

Posebnom dijelu Proračuna. 
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Članak 6. 

 Korisnici proračunskih sredstava mogu isplaćivati plaće i sredstva za ostala materijalna 

prava zaposlenih u skladu s Zakonskim propisima i kolektivnim ugovorom, ali u okviru 

osiguranih sredstava. 

Članak 7. 

 Korisnici proračunskih sredstava dužni su obavljanje poslova i stvaranje obveza iz svojeg 

područja djelovanja organizirati u granicama sredstava koja su im Proračunom odobrena, 

štedljivo, namjenski i racionalno ih koristiti, te njihovo angažiranje prilagoditi dinamici 

ostvarenih prihoda. 

Članak 8. 

 Korisnicima proračunskih sredstava do 30.000,00 kuna ista se doznačuju kvartalno, a 

korisnicima kojima su odobrena sredstva iznad 30.000,00 kuna, mjesečno. 

 Korisnicima proračunskih sredstava ista se mogu iznimno doznačivati i po potrebi, uz 

pismeni zahtjev i odobrenje gradonačelnika. 

 

Članak 9. 

 Vlastiti prihodi proračunskog korisnika – Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica, planiraju 

se u financijskom planu Dječjeg vrtića, ali se iskazuju i konsolidiraju u Proračunu Grada, 

prilikom predaje financijskih izvještaja o konsolidiranom proračunu. 

 Proračunski korisnik – Dječji vrtić, ne mora uplaćivati vlastite prihode u Proračun Grada, 

ali je iste dužan koristiti u skladu s zakonom i aktima kojima se regulira obavljanje njegove 

djelatnosti. 

Članak 10. 

 Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je gradonačelnik Grada Donja Stubica. 

 

Članak 11. 

 Proračunski korisnik podnosi godišnji obračun svog financijskog plana za proteklu 

godinu nadležnom tijelu grada do 31. ožujka tekuće godine. 

 

Članak 12. 

 Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. 

  

Članak 13. 

 Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

  

Članak 14. 

 U okviru proračunske stavke gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava 

izmeĎu pojedinih stavaka, koja ne može biti veća od 5 % sredstava utvrĎenih na stavci koja se 

umanjuje. 

 O izvršenoj preraspodjeli iz prethodnog stavka gradonačelnik je dužan izvjestiti Gradsko 

vijeće na prvoj slijedećoj sjednici. 

Članak 15. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Krapinsko zagorske 

županije”, a primjenjuje se od 01.01.2012. godine. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Anđelko Glivar, dr.med. 
 


