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        REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA ROVIŠĆE 
           Općinsko vijeće 

 
Klasa: 400-06/10-01/10 
Urbroj: 2103/06-01-10-2 
 
Rovišće, 29. prosinca 2010. 
 
 
 
  Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i 
članka 30. stavak 1. točka 4. Statuta Općine Rovišće («Ţupanijski glasnik BBŢ», broj 18/09), Općinsko 
vijeće Općine Rovišće na 10. sjednici odrţanoj dana 29. prosinca 2010. godine   d o n o s i 

 
 
 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU  
PRORAĈUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2011. GODINU   

 
I. OPĆE ODREDBE 

Ĉlanak 1. 
 
  Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Rovišće za 2011. 
godinu (nadalje u tekstu: Proračun), upravljanje prihodima – primicima i rashodima – izdacima 
Proračuna, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. 
 

 Ĉlanak 2. 
 
  Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi 
rashoda utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama. 
 

Ĉlanak 3. 
 
  Za podmirivanje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske 
godine koriste se sredstva planirana u Proračunu na stavkama koje sadrţajno odgovaraju vrsti 
izdatka. 
  Korištenje sredstava iz stavka 1. ovoga članka odobrava općinski načelnik, u skladu 
sa Zakonom o proračunu. 
 
II. STRUKTURA PRORAĈUNA 

Ĉlanak 4. 
 
  Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. 
  Opći dio Proračuna se sastoji od računa prihoda i rashoda. 
  Posebni dio Proračuna se sastoji od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 
raspoređenih za tekuću proračunsku godinu prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, 
ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja. 
 
III. ODRDBE ZA IZVRŠAVANJE PRORAĈUNA 
 

Ĉlanak 5. 
 
  U postupku izvršavanja Proračuna, korisnici odnosno nositelji proračunskih sredstava 
imaju ovlasti i obveze utvrđene ovim Proračunom. 
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Ĉlanak 6. 
 
  Proračunski korisnici duţni su sredstva Proračuna koristiti za namjene kako su 
raspoređene u posebnom dijelu Proračuna, te ne mogu preuzimati obveze iznad iznosa utvrđenog u 
izdacima bilance posebnog dijela Proračuna. 
 

Ĉlanak 7. 
 
  Proračun se izvršava u skladu s ostvarenjem prihoda. 
  Zbog neravnomjernog priliva sredstava u Proračun moţe se izmijeniti dinamika 
doznačivanja sredstava pojedinim korisnicima. 
 

Ĉlanak 8. 
 
  U okviru proračunskih sredstava dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava 
između pojedinih stavaka izdataka ili između pojedinih proračunskih korisnika prema odobrenju 
općinskog načelnika. 
  Preraspodjela prema odredbi iz stavka 1. ovoga članka ne moţe biti veća od 5% 
sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje. 
 

Ĉlanak 9. 
 
  Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih 
prihoda, na temelju rješenja o povratu sredstava koje donosi općinski načelnik. 
 

Ĉlanak 10. 
 
  Slobodna novčana sredstava na računu Proračuna mogu se plasirati u obliku depozita 
ili pozajmice. 
  Plasman slobodnih novčanih sredstava iz stavka 1. ovoga članka izvršava općinski 
načelnik. 
  Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun. 
 

Ĉlanak 11. 
 
  Općinski načelnik u slučaju potrebe moţe u okviru ukupno utvrđenog iznosa izdataka 
Proračuna izmijeniti namjene i visine sredstava planiranih na određenim pozicijama izdataka. 
 

Ĉlanak 12. 
 
  Proračun se izvršava u skladu s odredbama Zakona o proračunu. 
  Za izvršavanje Proračuna odgovoran je općinski načelnik, koji je ujedno i 
naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini. 
 

Ĉlanak 13. 
 
  Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa koji je iskazan na odgovarajućim 
tabelama u njegovom prilogu. 
 
IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Ĉlanak 14. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Ţupanijskom glasniku BBŢ», a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROVIŠĆE 
                              PREDSJEDNIK 
                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                               Ivan Kovačević 


