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Lećevica, 16.prosinca 2019.
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32.
Statuta Općine Lećevica (Službeni glasnik br. 03/18), Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici

održanoj dana 16. prosinca 2019. godine, donosi :
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lećevica
za 2020. godinu
I.. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i primitaka ,te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo
izvršavanje,opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom
imovinom , prava i obveze proračunskih korisnika , ovlasti Općinskog načelnika , te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna ,
uravnoteženosti, obračunske jedinice ,univerzalnosti ,specifikacije , dobrog financijskog
upravljanja i transparentnosti .
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja .
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza ,pomoći,prihoda od imovine , prihoda
od pristojbi i naknada ,ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine . Prihodima
se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju
zakonskih i drugih propisa .
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja , te izdaci
za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova .
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka , proračunskih korisnika
iskazanih po vrstama ,raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata .
Uz Proračun donosi se i Plan razvojnih programa . Plan razvojnih programa je dokument
sastavljen za trogodišnje razdoblje ,koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa
programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna .

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu
(investicije) za slijedeće tri godine ,a usklađuje se svake godine .
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog
promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci , odnosno smanje prihodi ili
primici Proračuna , Općinski načelnik može predložiti Izmjene i dopune Proračuna ,kojima se
ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna
Članak 5.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za
namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim
propisima utvrđeni uvjeti .
Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama mogu se preuzeti uz
suglasnost Općinskog načelnika .
Proračunski korisnici ne mogu pristupiti izmjenama financijskih planova , ako se radi o
izmjenama financiranih iz izvora općih prihoda , odnosno iz nadležnog proračuna , što znači
da proračunski korisnik može mijenjati samo „fleksibilne“ izvore(vlastite i namjenske prihode
i primitke).
Čelnici proračunskih korisnika će redovito pratiti izvršavanje financijskog plana , a obveze
izvršavati do visine utvrđene financijskim planom .
Članak 6.
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama .
Članak 7.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu .
Članak 8.
Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti
njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.
Članak 9.
Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti
većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih
prihoda.
Članak 7.
Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Lećevica , a stupa na
snagu 01. siječnja 2020. godine
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