Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30.
Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj 1/2018 i 2/2018), Općinsko vijeće
Općine Čeminac, na 24. sjednici održanoj dana 05. listopada 2019. godine, donijelo je
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE ČEMINAC
ZA 2020. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje sadržaj Proračuna Općine Čeminac za 2020. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, uravnoteženje Proračuna i preraspodjela sredstava Proračuna,
upravljanje imovinom, izvještavanje te druga pitanja.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s programskom i
organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.
Prihode čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali prihodi
i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Rashode čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi,
financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za
financijsku imovine i otplatu kredita i zajmova.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj,
funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.
Članak 3.
U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te rashodi i
izdaci koje općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz svoga
djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA TE UPLATE U PRORAČUN
Članak 4.
Upravna tijela i proračunski korisnici Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu
prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i
izdataka u skladu s namjenama.
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Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima,
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.
Upravna tijelo Općine Čeminac je Jedinstveni upravni odjel.
Proračunski korisnik Općine je Dječji vrtić „Ivančica“ Čeminac.
Prihodi od naknade za boravak djece u dječjem vrtiću što ih od roditelja naplaćuje Dječji vrtić
„Ivančica“ Čeminac ne uplaćuju se u Proračun nego direktno na račun vrtića.
Prihodi i primici uplaćeni u Proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.
Članak 5.
Namjenski prihodi i primici Proračuna i općinskih proračunskih korisnika jesu pomoći, donacije,
prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine i općinskih
proračunskih korisnika, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se u Proračun i koriste isključivo za namjene
utvrđene planom.
Članak 6.
Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u tekućoj godini prenose se u sljedeću
proračunsku godinu.
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano Proračunu,
korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se
izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.
Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati
iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski
primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u
Proračunu.
Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovog članka povećat će se plan Proračuna i financijski
plan proračunskog korisnika za tekuću godinu.
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA TE ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 7.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u razdoblju od 01.
siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.
Proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine
utvrđene Proračunom.
Ukoliko se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno planiranih
rashoda, a na drugim pozicijama se pojave uštede, ovlašćuje se Općinski načelnik da sukladno članku 46.
stavak 2. Zakona o proračunu može vršiti preraspodjelu sredstava, s tim da se tom prilikom ne može
mijenjati ukupan iznos rashoda utvrđenih Proračunom.
Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Općinsko vijeće u rokovima za
podnošenje polugodišnjeg financijskog izvještaja i Godišnjeg obračuna Proračuna.
Rashodi Proračuna za koje je obveza nastala u 2020. godini rashodi su Proračuna za 2020. godinu,
neovisno o plaćanju.
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Članak 8.
Aktivnosti i projekti za koje su sredstva bila osigurana u proračunu 2019. godine, a koji nisu
izvršeni u 2019. godini do visine utvrđene Proračunom, mogu se izvršavati u 2020. godini do iznosa
neutrošenih sredstava.
Članak 9.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi
kojom se dokazuje nastanak obveze.
Nalogodavac mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz
knjigovodstvene isprave.
Članak 10.
Sredstva za korisnike Proračuna Općine Čeminac za 2020. godinu doznačivat će se korisnicima
prema dinamici pritjecanja sredstava u Proračun, po Odluci Općinskog načelnika.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom
godine, prednost u podmirivanju izdataka imat će sredstva za redovitu djelatnost upravnog odjela Općine,
te tekuće otplate glavnice duga s pripadajućim kamatama.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA
Članak 11.
Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju planiranih
prihoda i/ili primitaka te rashoda i/ili izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama
Proračuna.
Članak 12.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka pojedinog
razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci
koja se umanjuje.
Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji
i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.
V. UPRAVLJANJE IMOVINOM
Članak 13.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela
sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.
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Članak 14.
Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje duga
te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga
ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.
Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.
Članak 15.
Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih
papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.
Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike
priljeva sredstava i dospijeća obveza.
VI. IZVJEŠTAVANJE
Članak 16.
Jedinstveni upravni odjel dostavlja Općinskom načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Čeminac na donošenje polugodišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.
Članak 17.
Jedinstveni upravni odjel dostavlja Općinskom načelniku godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Čeminac na donošenje godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
VII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Čeminac i stupa na snagu osmog dana od
dana objave.
KLASA: 400-06/19-01/0001
UR.BROJ: 2100/05-03-19-2
U Čemincu, 05. listopada 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Kralj
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