OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA MOTIČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na 21. sjednici održanoj 15.11. 2016. godine
na osnovi članka 39. Zakona o proračunu («N.N» br. 87/08., 136/12 i 15/15.) i članka 32.
Statuta Općine Donja Motičina («Službeni glasnik Općine Donja Motičina» br. 2/14)
donijelo je

IZMJENU O D L U K E
o izvršenju Proračuna
Općine Donja Motičina za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršenja Proračuna Općine Donja Motičina za 2016.
godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ), upravljanje prihodima, izdacima proračuna, te prava i
obveze nositelja i korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka, a u njoj su iskazani svi porezni prihodi
i svi neporezni prihodi, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na osnovi zakonskih
i drugih propisa.
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi izdataka
utvrđeni u proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci u 2016. godini
ne smiju prema ovom proračunu biti veći od 5.084.804,00 kuna.
Članak 4.
Članak 4. mijenja se i glasi :
Nakon donošenja izmjena i dopuna proračuna, računovodstvo je obavezno
izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.
Iznimno zbog neusklađenosti priljeva u proračun općinski načelnik može izmijeniti
dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 5.
Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka proračuna,
predložit će se općinskom vijeću da donese njegove izmjene i dopune.
Članak 6.
U okviru svoga djelokruga nositelji i korisnici proračunskih sredstava su odgovorni za
izvršenje svih namjena izdataka navedenih u posebnom dijelu proračuna.
Članak 7.
Za izvršenje proračuna u cjelini je odgovoran općinski načelnik.
Članak 8.
Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine Donja
Motičina ovlašten je općinski načelnik na osnovu odluke općinskog vijeća.
Članak 9.
Sredstvima za ostale društvene potrebe, druge opće društvene potrebe, tekuće rezerve,
ostalih prihoda i komunalne potrošnje raspolaže općinski načelnik Općine Donja Motičina.
Članak 10.
Općinski načelnik Općine Donja Motičina utvrđuje osnovicu za obračun plaća
zaposlenima.
Članak 11.
Sredstva za financiranje društvenih djelatnosti doznačivat će se krajnjim korisnicima na
njihov žiro-račun direktno iz proračuna, a na osnovi financijskih planova koje donosi
općinsko vijeće, razmjerno ostvarenju prihoda proračuna.
Članak 12.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2016. godine, podmirit će
se iz namjenski odobrenih sredstava proračuna za 2017. godinu.
Sva sredstva koja do 31. prosinca 2016. godine ostanu neutrošena na računima
proračunskih korisnika, moraju se vratiti na račun proračuna.

Članak 13.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom
proračunskih sredstava.
Korisnici su obavezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih
zatraže.
Ako se prilikom vršenja proračunskih nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena
protivno zakonu ili proračunu, izvijestit će se općinsko vijeće općine i poduzeti mjere da se
nadoknade tako utrošena sredstva koja su bila nenamjenski utrošena.

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od objave u Službenom glasniku Općine Donja
Motičina i primjenjuje se od 01.01.2016. godine.
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