
    
  

 
 

  
  

 
    
 
 Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08.,36/09., i 
46/09.)  članka 17. točka 3. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije («Županijski glasnik», broj 
22/09.) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 21. prosinca 
2009. godine donijela je 
 
 
 

ODLUKU 
o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske  

županije za 2010. godinu 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
 Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja, a 
posebni dio sadrži raspored rashoda po osnovnim skupinama ekonomske klasifikacije i 
proračunskim korisnicima. 
 U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi od 
županijske imovine, te sredstva za financiranje javnih rashoda na razini županije na temelju 
zakonskih propisa. 
 U računu financiranja iskazani su primici iz financijske imovine i otplatu zajmova, što 
je povezano s financiranjem salda Računa prihoda i rashoda. 
  
 

II. Izvršenje Proračuna 
 

Članak 2. 
 

 Sredstva u Proračunu osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u njegovu 
posebnom dijelu određeni za nositelja sredstava na pojedinim stavkama. 
 Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to 
do visine utvrđene u Posebnom dijelu. 
 
 

Članak 3. 
 

 Korisnici smiju preuzeti obveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom 
dijelu Proračuna. 
 Proračun se izvršava na temelju mjesečnih dodjela iz Proračuna Bjelovarsko-
bilogorske županije po korisnicima u skladu sa raspoloživim sredstvima. 
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Članak 4. 

 
 Korisnici proračuna mogu imati samo jedan žiro-račun. 
 Plaćanje predujmova moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti 
Upravnog odjela za financije. 

 
Članak 5. 

 
 O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan. 
 Župan je dužan izvijestiti Županijsku skupštinu dva puta godišnje o korištenju 
sredstava proračunske zalihe. 

Članak 6. 
 

 (1) Bjelovarsko-bilogorska županija će najmanje 75% ostvarenih tekućih pomoći iz 
Proračuna Republike Hrvatske rasporediti na općine i gradove s područja županije koje nisu 
izravno korisnici potpora proračuna Republike Hrvatske. 
   

 
Članak 7. 

 
 Župan će donijeti raspored tekućih pomoći iz članka 6. i u roku od 15 dana 
Ministarstvu financija dostaviti Odluku. 
 
 

Članak 8. 
 

 Sredstva koja su Proračunom osigurana u zbirnoj stavci za potporu udrugama i drugim 
nositeljima prava  čija je djelatnost od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju rasporedit će se 
odlukom župana u skladu sa mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za 
Bjelovarsko-bilogorsku županiju.  
 

 
Članak 9. 

 
 Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan. 
 Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna. 
 

Članak 10. 
 

 Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na temelju 
naloga pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun. 

 
Članak 11. 

 
 (1) Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način 
kako je utvrđeno Zakonom o proračunu i zakonom, odnosno ovom Odlukom. 
 (2)  Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, 
preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između 
proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se 
umanjuje, ako to odobri pročelnik Upravnog odjela za  financije.  
 (3) Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u 
iznosima iznad planiranih. 



 (4) Proračunska sredstva ne mogu se, osim pod uvjetima propisanim Zakonom, 
odnosno Odlukom o izvršavanju proračuna preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i 
Računa financiranja.  
 (5) Župan će o preraspodjelama izvijestiti će Županijsku skupštinu prilikom redovitog 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.  
 
 

III. Korištenje vlastitih prihoda 
 

Članak 12. 
 

 Prihodi koje ostvare korisnici proračuna obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti 
zadržavaju na svom računu. 
 Korisnici proračuna mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije 
su financiranje planirani vlastiti prihodi, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda. 
 O ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima iz stavka 1. i 2. ovoga članka korisnik 
proračuna dostavlja izvješće Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u rokovima propisanim u Pravilniku 
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («Narodne novine», broj 
74/02.,3/03.,74/03.,i 3/04.). 
 

Članak 13. 
 

 Ostvareni višak vlastitih prihoda nad pokrivenim rashodima prenosi se u narednu 
godinu, te se može trošiti za unapređenje uvjeta rada uz suglasnost župana. 

 
Članak 14. 

 
 Korisnici proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije su: osnovne škole na području 
Bjelovarsko-bilogorske županije osim osnovnih škola na području Grada Bjelovara, srednje škole 
na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Centri za socijalnu skrb na području Bjelovarsko-
bilogorske županije, ustanove u zdravstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojemu je 
osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, Dom za stare i nemoćne u Bjelovaru, Javna ustanove 
Zavod za prostorno uređenje  i Javna ustanova  za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 

Članak 15. 
 

 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport 
Bjelovarsko-bilogorske županije imaju pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 
računovodstvenim poslovanjem korisnika Proračuna te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom 
proračunskih sredstava. 
 Proračunski korisnici su obvezni dostaviti sve potrebne podatke i izvješća na zahtjev 
Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 
 

IV. Zaduživanje i tekuće otplate 
 

Članak 16. 
 

 Ovlašćuje se župan da može zadužiti Županiju  na domaćem tržištu  novca u iznosu od 
13.000.000,00 kn, koji je iskazan u Računu financiranja  Proračuna. 



 Tekuće otplate  glavnice županijskog duga, iskazane u Računu financiranja Proračuna 
za 2010. godinu u iznosu od 4.648.000,00 kn, te pripadajuće kamate imaju u izvršenju Proračuna 
prednost pred svim ostalim izdacima.  
 Tečajne razlike mogu se u skladu s obračunom  priznati i iznad iznosa predviđenog 
proračunom. 
 
 

V. Provedba Proračuna 
 

      Članak 17. 
 

 Za izvršenje Proračuna odgovoran je župan. 
 Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je u cjelini je župan ili osoba na koju on 
prenese ovlasti. 
   

Članak 18. 
 

 Izvršitelji sredstava osiguranih u Proračunu i raspoređenih po korisnicima u posebnom 
dijelu Proračuna ovlašteni su kao računopolagači-predlagatelji isplate u okviru razdjela čiji su 
korisnici, odnosno nositelji su resorni pročelnici upravnih odjela. 

 
Članak 19. 

 
 Ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da prema potrebi donosi detaljnije 
upute za provedbu ove Odluke. 

 
Članak 20. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Županijskom glasniku», a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.  
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  PREDSJEDNIK  
  ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
  Stanko Grčić, prof.  


