
 

 KARLOVAČKA  ŽUPANIJA 
O P Ć I N A   P L A Š K I        

       OPĆINSKO  VIJEĆE                                                                           
                        
Klasa:400-08/17-01/    42                                                                                  
Urbroj:2133/14-03-17-1                                                                                  
Plaški,22.12.2017.  
  
 Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu  ( N.N. RH broj 87/08,. 36/12. I 15/15.  ) i članka 34. Statuta 
općine Plaški  (“Glasnik Karlovačke  županije” br. 15/13; 8/17.), Općinsko vijeće općine Plaški  na svojoj 6. 
sjednici održanoj dana 22.12.2017. godine donijelo je 
 

ODLUKU  
o izvršenju Proračuna  općine Plaški za 2018. godinu  

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Plaški za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu : 
Proračun ), upravljanje prihodima i rashodima Proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. 
  

Članak 2. 
 
 Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a Posebni dio sadrži 
raspored rashoda prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, izvorima financiranja i funkcijskoj 
klasifikaciji.  

Članak 3. 
 

 Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
 

 Proračun se izvršava u skladu sa ostvarenom dinamikom priliva sredstava. Ako prihodi Proračuna tijekom 
godine ne pritječu u predviđenoj visini , da bi se održala uravnoteženost Proračuna, privremeno se mogu smanjiti 
svote sredstava koje su u posebnom dijelu Proračuna predviđene za posebne namjene, ako se time bitno ne 
ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva planirana.  

 
Članak 5. 

 
 Postupak nabave nefinancijske imovine , provođenje investicijskog održavanja , te usluga provodi se u 
skladu s propisima o postupku nabave roba i usluga. U provođenju postupka kod korisnika koji se financiraju iz 
Općinskog proračuna , Općina će u stručno tijelo imenovati svog predstavnika.  
 

Članak 6. 
 

 Proračunski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret Općinskog proračuna samo za namjene i do visine 
utvrđene Proračunom Općine Plaški ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. 



Članak 7. 
  
 U skladu sa člankom 53. Zakona o proračunu ( „N.N.“ br. 87/09. 136/12.I 15/15.) plaćanje predujma 
moguće je iznimno , na temelju suglasnosti Načelnika, a najviše u iznosu od 20.000,00 kn. 
 

Članak 8. 
 
 Po ukazanoj potrebi moguće je preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i između pojedinih 
korisnika , u okviru odredbi Zakona o proračunu. Općinski načelnik donosi odluku o preraspodjeli sredstava i to u 
visini do 5% iznosa pozicije koja se umanjuje o čemu mora izvijestiti Općinsko vijeće u polugodišnjem i 
godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.  

 
 

Članak 9. 
 
 

 U okviru svog  djelokruga i ovlasti, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provedbu 
propisa koji se odnose na Proračun. 
 

Članak 10. 
 
 

 Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je Načelnik. 
 
 

Članak 11. 
 

 Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je Načelnik na osnovu 
Odluke Općinskog vijeća. 

 
Članak 12. 

 
 Za nepredviđene - nedovoljno predviđene poslove  koji se financiraju iz Proračuna, koristiti će se sredstva 
proračunske zalihe. 
 Za podmirenje rashoda i izdataka  koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti, kao što su poplava, požar, 
potres i druge prirodne nepogode, ekološke nesreće, suzbijanje zaraza, suzbijanje stočnih zaraza, biljnih štetočina i 
izvanredne djelatnosti tijela zaštite, koristiti će se sredstva proračunske zalihe. 
 Korištenje sredstava proračunske zalihe odobrava u cijelosti Odlukom  Načelnik  o čemu je obavezan 
izvijestiti Općinsko vijeće.   

 
Članak 14.. 

 
 Izvješće o izvršenju Proračuna općine Plaški u 2018. godini obveza je podnijeti u rokovima utvrđenim 
Zakonom o proračunu. 

 
Članak 15. 

              
 Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za utvrđene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o 
korištenju , odnosno raspolaganju tim sredstvima. 
 Korisnici koriste proračunska sredstva u skladu sa  svojim godišnjim financijskim planom, a prema 
mjesečnim zahtjevima za dodjelom sredstava. 
 

Članak 16. 
 

 Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna izvršavati će se preko proračuna ili preko posebnih 
računa korisnika i to . 



U Razdjelu 001  Općinska predstavnička i izvršna tijela  preko proračuna 
     Glava 01 Općinsko vijeće i Općinski načelnik  ( Pozicije 01. – 21. ) 
     Glava 02 Vijeće manjinske samouprave ( Pozicije 22. – 40. ) 
 
 U razdjelu 002 Jedinstveni upravni odjel 
     Glava 01 Upravni odjel ( Pozicije 41. – 53. ) 
     Glava 02 Gospodarstvo i infrastruktura ( Pozicije 54. – 110. ) 
     Glava 03 Društvene djelatnosti  ( Pozicija 111. – 127 ) 
     Glava 04. Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica Plaški ( Pozicija 131. – 143. ) 
 
 Općina Plaški  ima dva Proračunska korisnika i to Knjižnica i čitaonica, Plaški i Općinsko vijeće srpske 
nacionalne manjine Plaški. 

Proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica, Plaški ostvaruje prihode od članarina, korištenja kompjutora, 
printera i interneta..Naplaćene prihode Knjižnica i čitaonica  u cijelosti će  uplaćivati  u Proračun. Ista sredstva 
koristiti će se za pokriće troškova redovitog poslovanja. 

Isti  prihod planiran je u Proračunu Općine Plaški 
 

Članak 17. 
 

 Isplata plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu vršiti će se u skladu s Odlukama Općinskog vijeća, 
temeljenih na važećim propisima. 
 

Članak 18. 
 

 Isplata sredstava za materijalna prava vršiti će se prema aktima temeljenih na važećim propisima za 
korisnike koji se financiraju iz Proračuna. 

Članak 19. 
 

 Jedinstveni upravni odjel općine Plaški ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 
računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom 
proračunskih sredstava. 
 Proračunski korisnici su obavezni dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže. 

 
Članak 20. 

 
  
  Ova Odluka ima se objaviti u Glasniku Karlovačke županije i stupa na snagu 8 dana od dana objave  
 
 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                

Ivica Klečina, dipl. teolog 
 


