
 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/931      
Ur. br. 2212/05-16-01 
Drenovci, 12. prosinca  2016. godine 
 
 Na temelju članka 39.  Zakona o proračunu (Narodne Novine br. 87/08, 136/12 i 
15/15) te članka 29. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog Vijeća 
Drenovci, Općinsko vijeće na 39. sjednici održanoj  12. prosinca    2016.  godine donijelo je 
 
     ODLUKU 
  O IZVRŠAVANJU PRORAĈUNA OPĆINE DRENOVCI 
      ZA 2017. GODINU 
 
               OPĆI DIO 
           I 
     Ĉlanak 1. 
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja, a 
Posebni dio sadrži raspored rashoda po osnovnim računima i pozicijama. 
 
U Računu prihoda i rashoda iskazani su  porezni i neporezni prihodi te prihodi po posebnim 
propisima i sredstva za financiranje javnih rashoda na temelju zakonskih propisa. 
 

A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA 

                 Plan 2017. 

Prihodi poslovanja 14.670.000,00 

Prihodi od prodaje nef. Imovine      388.000,00 

Rashodi poslovanja 11.463.400,00 

Rashodi za nabavu nef. Imovine    3.755.500,00 

Razlika – manjak  -   160.000,00 

 

U Računu financiranja iskazani su primici iz financijske imovine i zaduživanja te 
izdaci  za financijsku imovinu i otplatu zajmova. 
 

B. RAĈUN ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA 
 

                 Plan 2017 

Primici od fin. Imovine i zaduţivanja         160.000,00 

Izdaci za fin. Imovinu i otplatu zajmova       - 

Neto financiranje         160.000,00 

Višak/manjak + neto zaduţivanje/fin            0 

 
Ukupno Proraĉun za 2017. godinu iznosi:  Prihodi 15.218.900,00 
       Rashodi 15.218.900,00 
 
 



     II 
   IZVRŠAVANJE PRORAĈUNA 
 
        Ĉlanak 2. 
Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Općine Drenovci za 2017. godinu 
koji obuhvaća naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave 
i uprave i drugim propisima, te Odlukom Općinskog vijeća pripadaju općini i raspodjelu 
prihoda. 
        Ĉlanak 3. 
U postupku izvršavanja Proračuna za 2017. godinu korisnik ima ovlaštenje i obveze utvrđene 
ovom Odlukom. 
       Ĉlanak 4. 
Korisnik smije preuzeti obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu 
proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s planiranim sredstvima. 
 
        Ĉlanak 5. 
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom 
godine, prednost u podmirivanju izdataka proračuna imat će sredstva za redovnu djelatnost 
općine. 
 
       Ĉlanak 6. 
Korisnik smije proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom 
i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu. 
 
        Ĉlanak 7. 
Proračunski korisnici  Općine Drenovci od 1.1.2017. godine posluju preko lokalne riznice, 
bez posebnog žiro računa. 
 
        Ĉlanak 8. 
Korisnik mora sredstva koristiti u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim 
sredstvima. 
Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava i izvršavanjem proračuna obavlja Općinsko 
vijeće. 
        Ĉlanak 9. 
Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca 2017. godine. Financijske obveze koje ne 
budu podmirene do 31. prosinca 2017. godine podmiruju se iz namjenski odobrenih 
sredstava proračuna za 2016. godinu. 
     

        Ĉlanak 10. 
Za izvršavanje proračuna u cIjelosti je odgovoran Načelnik Općine Drenovci koji u postupku 
izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte. 
 

       Ĉlanak 11. 
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je načelnik. 
 
       Ĉlanak 12 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Drenovci. 
 
       PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                    Drago Klarić, dipl.ing. 
 
 

 

 

 


