
 
Temeljem članka 6.stavka 3.i članka 14.Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08)  i 
članka 31.Statuta općine Lovreć („Službeni glasnik općine Lovreć br.2/09),Općinsko vijeće 
općine Lovreć na sjednici održanoj 01.prosinca 2017.g. donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
o izvršenju Proračuna Općine Lovreć 

za 2018.g. 
 
I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se način izvršenja Proračuna općine Lovreć za 2018.g.(u daljnjem 
tekstu:Proračun),upravljanje prihodima i primicima ,rashodima i izdacima Proračuna ,te prava 
i obveze nositelja izvršenja proračunskih sredstava. 
 

Članak 2. 
Proračun se sastoji od bilance prihoda i primitaka , rashoda i izdataka i plana razvojnih 
programa. Prihodi su svi naplaćeni prihodi, izdaci su svi isplaćeni iznosi utvrđeni za 
financiranje javnih troškova na razini Općine temeljem zakonskih i drugih propisa. 
 
II .OSIGURANJE I  KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNA 
 

Članak 3. 
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima,(u daljnjem tekstu:Korisnici) 
 

Članak 4. 
U postupku izvršenja Proračuna ovlaštenja i dužnosti određuju se Zakonom i Odlukom. 
 

Članak 5. 
     Nosioci ,odnosno korisnici sredstava Proračuna koji ostvaruju sredstva iz prihoda 
raspoređenih u Bilanci Proračuna ne mogu preuzimati obveze iznad  utvrđenih. 
 

Članak 6. 
Za izvršenje Proračuna odgovoran je  općinski načelnik Općine Lovreć. 
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je općinski načelnik Općine Lovreć. 
 

Članak 7. 
 Ukoliko se tijekom proračunske godine ,zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti povećaju 
rashodi i izdaci,odnosno umanje prihodi i primici,Proračun se mora uravnotežiti 
sniženjem predviđenih rashoda i izdataka,odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. 
 

Članak 8. 
Za slučaj ostvarenja proračunskog viška prihoda i primitaka na dan 31.12.2018.g isti se 
namjenjuje  za izmirenje proračunskih rashoda i izdataka za 2018.g. 
 

Članak 9. 
Pogrešno ili više isplaćeni prihodi iz Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret prihoda,na 
temelju rješenja o povratu sredstava koje donosi Općinski načelnik. 
 
 



Članak 10. 
Općinski  načelnik može mijenjati namjenu i visinu sredstava koja su u Proračunu 
raspoređena za posebne namjene ,ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su 
sredstva bila utvrđena. 

Članak 11. 
Općinski načelnik dužan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo 
polugodište fiskalne godine  do 15.rujna  tekuće godine ,a godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna prethodne godine do 1.lipnja. 
 

Članak 12. 
Sredstva raspoređena u posebnom dijelu Proračuna prenosit će se na Korisnike  temeljem 
odluke Načelnika  Općine  ili prijenosom sredstava sa žiro računa Proračuna  na žiro račun 
Korisnika Proračuna. 
 

Članak 13. 
Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama  
Proračuna  prema postupku za donošenje Proračuna. 
 

Članak 14. 
Godišnji Proračun izvršava se do 31.prosinca fiskalne godine. Financijske obveze koje ne 
budu podmirene do 31.12.2018.g. podmiruju se iz sredstava Proračuna slijedeće godine. 
 

Članak 15. 
Odobrenjem godišnjeg obračuna Proračuna ne prestaje disciplinska ,materijalna i krivična 
odgovornost naredbodavaoca   i računopolagača  za nesavjesno i nezakonito korištenje i 
raspolaganje odobrenih  sredstava u Proračunu. 
 

Članak 16. 
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja ,a primjenjuje se od dana 01.01.2018.g. 
Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku općine Lovreć.  
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