Temeljem odredbi članka 6. stavak 3. i članka 14. Zakona o proračunu
(,,Narodne novine”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15.) i članka 33. Statuta Općine Kanfanar
(,,Službeni glasnik Općine Kanfanar”, broj: 2/09 i 03/13.) Općinsko vijeće Općine
Kanfanar na sjednici održanoj dana prosinca 2017. godine donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda, primitaka, rashoda i zadataka
Proračuna Općine Kanfanar za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), i njegovo
izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obaveze
korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnika), ovlasti Načelnika
Općine Kanfanar u izvršenju Proračuna, te druga pitanja u izvršenju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.
U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske
imovine utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine sukladno
zakonskim i drugim propisima.
U računu financiranja iskazuju se neutrošena sredstva iz ranijih godina što
zajedno čine uravnoteženje salda računa prihoda i rashoda.
U Posebnom dijelu Proračuna izdaci su raspoređeni po nositeljima,
korisnicima i potanjim namjenama.
II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Članak 4.
Prihodi što ih ostvari Općina Kanfanar obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi
su Proračuna.
Članak 5.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret
tih prihoda.
Članak 6.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu
Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su
određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Članak 7.
Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu
pismenog dokumenta (isprave) iz koje je vidljivo:

-

da je namjena odobrena u proračunu,
da je svota stvorene obaveze u visini odobrene svote,
da je obveza likvidirana od odgovorne osobe, tj. pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela,
da je ovjerena od Općinskog načelnika.

Članak 8.
Korisnici koriste sredstva Proračuna sukladno svojem godišnjem financijskom
planu, a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.
Članak 9.
Postupak nabavke dugotrajne imovine i izvođenja investicijskih radova mora
se obavljati na osnovi odluke nadležnog tijela, sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi i općih akata Općine Kanfanar.
Članak 10.
Sredstva pozicije 153 - Nepredviđeni rashodi koriste se za nepredviđene
namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene koje se tijekom
godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva pri planiranju proračuna ili
ih nije bilo moguće predvidjeti.
Sredstva za nepredviđene rashode rasporedit će se temeljem Odluke
Općinskog načelnika.
Članak 11.
Za realizaciju prihoda iz vlastitih izvora i drugih prihoda zadužuje se Načelnik
Općine Kanfanar i Jedinstveni upravni odjel Općine Kanfanar.
Za realizaciju prihoda od poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku ili naziv i
poreza na potrošnju, temeljem zaključenog ugovora o razrezu i naplati, zadužuje se
Istarska županija.
Članak 12.
Sredstva raspoređena u glavi I. pozicije 1.,2.,3.4. i 5. obračunavati i isplaćivati
će Jedinstveni upravni odjel sukladno odredbama općih akata koji to reguliraju.
Za sredstva namijenjena materijalnim izdacima, tekućem održavanju,
financijskim izdacima, izdacima za odvjetničke usluge, ostale intelektualne usluge i
ostale nespomenute izdatke isplatu odobrava Općinski načelnik.
Sredstva raspoređena za svečane sjednice Općinskog vijeća, obilježavanje
Dana općine, izradu znamenja Općine, za izbore i nabavku kapitalnih sredstava
odobravaju se Zaključkom Općinskog načelnika.
Članak 13.
Sredstva raspoređena za društvene djelatnosti i potpore raspoređivati će se
sukladno Zaključku Općinskog načelnika i potpisanih obaveza prema korisnicima.
Članak 14.
Sredstva za neprofitne organizacije dodijeliti će se korisnicima temeljem
javnog natječaja u skladu sa Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih
potreba sredstvima proračuna Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar
02/16), a raspoređivati će se u obrocima ovisno o prilivu sredstava.

Članak 15.
Sredstva za komunalnu potrošnju raspoređivati će se sukladno Programu
održavanja komunalne infrastrukture i Programu izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu, i to na temelju zaključaka Općinskog
načelnika, odnosno temeljem računa ovjerenog od Načelnika, a sukladno zaključenim
ugovorima.
Članak 16.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih
prihoda i primitaka te izdataka Proračuna predložiti će se Izmjene i dopune Proračuna
radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.
Članak 17.
Dinamiku korištenja sredstava određuje Jedinstveni upravni odjel na temelju
ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju na godišnji plan.
Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnom
stavkom, mogu se isplatiti samo uz suglasnost Općinskog načelnika.
Članak 18.
Jedinstveni upravni odjel i Općinski načelnik imaju pravo nadzora nad
financijskim materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad
zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.
Korisnici su dužni dati sve potrebite podatke i izvješća koja se od njih traže.
Članak 19.
Za provedbu ove Odluke odgovoran je Općinski načelnik kao naredbodavatelj,
kako za naplatu i ubiranje prihoda i primitaka tako i za izvršavanje izdataka sukladno
namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.
III IZVJEŠĆIVANJE
Članak 20.
Općinski načelnik dužan je o izvršavanju općinskog proračuna izvijestiti
Općinsko vijeće, najmanje u za to predviđenom zakonskom roku.
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u ,,Službenom glasniku
Općine Kanfanar”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.
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