
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08), te članka 28. i 29. 
Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Zadarske županije br. 7/14, 10/14), Općinsko 
vijeće Općine Ražanac na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donosi:   
 
 
 

 
ODLUKU 

 
o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac 

za 2015. godinu 
 
 
 

I. OPĆE  ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna  
Općine Ražanac za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), i njegovo izvršavanje, opseg 
zaduživanja i jamstava Općine Ražanac, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom 
imovinom, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u 
izvršavanju Proračuna.  
 
II. SADRŽAJ PRORAČUNA 

 
Članak 2. 

 
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. 
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja. 
Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj 
klasifikaciji.  
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanje te izdaci za 
financijsku imovinu i za otplatu kredita. 
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama 
raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: 
organizacijska, programska, lokacijska, funkcijska, ekonomska i izvorima financiranja.  
        
 
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 
 

Članak 3. 
 
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun  u skladu sa zakonom ili drugim propisima, 
neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu. 
Općinski načelnik odgovoran ja za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna.  
Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene 
dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac.  



Nalogodavac za izvršavanje stavki iz Proračuna je Općinski načelnik. 
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija 
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2014. 
godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 
propisima. 
 

Članak 4. 
 
U računu prihoda i rashoda iskazani su svi opći i namjenski prihodi. 
Opći prihodi su prihodi za koje nije definirana namjena korištenja. 
Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, 
prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova osiguranja i 
namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.  
Prihodi iz stavka 1. ovog članka planiraju se u financijskom planu i koriste isključivo za 
namjene utvrđene planom. 
       

Članak 5. 
 

Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose 
se u proračun za tekuću godinu. 
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu 
obveze se mogu preuzimati i plaćati samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih 
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. 
 

Članak 6. 
 

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do 
visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna. 
 

Članak 7. 
 
U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 30.000,00 kuna. 
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. 
Sredstva Proračunske zalihe koriste se za namjene propisane zakonom. 
 

Članak 8. 
 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodne godine, vraćaju se uplatiteljima na 
teret rashoda Proračuna. 
Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel Općine na temelju 
dokumentiranog zahtjeva.   
 
 
 
 
 



 
 
IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA 
 

Članak 9. 
 
Općina se može zadužiti za investicije koje se financiraju iz njezina proračuna, u skladu sa 
Zakonom o proračunu. Odluku o zaduživanju Općine potvrđuje predstavničko tijelo uz 
suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. 
 
 
V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM 
 

Članak 10. 
 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 
Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela 
sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik. 
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. 
 
 
VI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA 
 

Članak 11. 
 
Za provedbu Proračuna primjenjuje se proračunsko računovodstvo. 
 

Članak 12. 
 

Načelnik općine Ražanac obvezan je provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje 
radova sukladno zakonskim propisima. 
Plan nabave Općine Ražanac za 2015. godinu donosi Općinski načelnik. 
 
 
VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA 
PRORAČUNA 
 

Članak 13. 
 
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / 
izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za 
donošenje proračuna. 
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na 
Proračunskoj stavci koja se umanjuje.  
Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko 
vijeće. 
 
 

 
 



 
Članak 14. 

 
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. 
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2015. 
godinu. 
O namjeni viška prihoda iz prethodne godine, odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja 
Godišnjeg obračuna Proračuna  za 2015. godinu. 
 
 
 ZAVRŠNA ODREDBA 
 
 

Članak 15. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Zadarske 
županije'', a primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine.  
 
KLASA:400-01/14-01/178 
UR.BR.:2198-10-14-l 
 
Ražanac, 16.12.2014. 
 

. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC 
         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Nediljko Jović, dr.med.                                                   
 
  


