
                                                                                                                                       
                 Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i  
članka 33. Statuta Općine Krašić („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 21/09, 23/13, 07/18, 
9/20 i 17/21), Općinsko vijeće Općine Krašić na  11. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022.  
godine, donijelo je  

                                                 
                                                     O D L U K U 
                             O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRAŠIĆ 
                                                ZA 2023. GODINU 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

                                                              Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Općine Krašić za 2023. godinu (u 
daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna te prava i obveze 
korisnika proračunskih sredstava. 

 
II. STRUKTURA PRORAČUNA 

 
                                                              Članak 2. 
 

Proračun se sastoji od : Opći dio – sažetak računa financiranja,  opći dio račun prihoda i 
rashoda  i posebnog dijela ,  te projekcije plana za 2024. i 2025. godinu. 
I Opći dio Proračuna čine sažetak Račun prihoda i rashoda, sažetak računa financiranja, te 
preneseni višak ili preneseni manjak. 
II Opći dio računa prihoda i rashoda čine prihodi i primici , zatim rashodi i izdaci te rashodi 
prema funkcijskoj klasifikaciji. 
Poseban dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika 
raspoređenih u tekuće i razvojne programe sa izvorima financiranja za tekuću proračunsku 
godinu, a prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji. 
 

 
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 
                                                Članak 3. 

 
Prihodi i primici proračuna raspoređuju se u Proračunu i iskazuju se prema izvorima od    
kojih  potječu. 
Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se u Proračunu prema proračunskim  
klasifikacijama i uravnoteženi su s prihodima i primicima. 
Korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su određene 
Proračunom i do visine Proračunskog plana, a u svemu prema načelima štednje i racionalnog 
korištenja odobrenih sredstava. 
 



                                                                     Članak 4.  
 
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih planova proračunskih odobrenja proračunskim 
korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima. 
                          
 
                                                                    Članak 5. 
 
Proračunski korisnici smiju preuzimati obvezu najviše do visine sredstava osiguranih u 
Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom 
proračunskom dodjelom. 
Zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun, prema tromjesečnim i mjesečnim 
planovima izdataka, na temelju odobrenja načelnik iznimno može izmijeniti redoslijed 
doznaka sredstava pojedinim korisnicima. 
 
                                                                     Članak 6. 
 
Sredstva za plaće, naknade, troškove i druga materijalna prava zaposlenih isplaćuju se u 
okviru proračunskih mogućnosti i u skladu s kolektivnim ugovorom ako je sklopljen. 
 
                                                                     Članak 7. 
 
Sredstva osigurana u Proračunu za održavanje, rekonstrukciju, građenje i modernizaciju 
nerazvrstanih cesta rasporedit će načelnik na prijedlog mjesnih odbora, te sukladno 
Programu građenja objekata i uređaja infrastrukture i programa održavanja nerazvrstanih 
cesta. 
 
                                                                     Članak 8. 
 
Sredstva za financiranje potreba komunalnog gospodarstva raspoređuju se na temelju 
programa, a u visini ostvarenih prihoda. 
 
                                                                     Članak 9. 
 
Sredstva koja su proračunom osigurana za potporu udrugama čija je djelatnost od interesa 
za Općinu, a koje je dužna financirati na temelju Zakona, raspoređivat će se u skladu s 
Odlukom o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za općinu i 
financijskoj potpori udrugama iz sredstava proračuna. 
 
                                                                      Članak 10. 
 
Nabava  roba, usluga i ustupanja radova provodi se prema važećim pravnim propisima, 
programima i odlukama, te raspoloživim sredstvima Proračuna. 
 
 
 
 



                                                                       Članak 11. 
 
Naknade, pomoći, subvencije i slično raspoređuju se u okviru sredstava osiguranih 
Proračunom na temelju uvjeta i mjerila utvrđenih posebnim propisima, programima ili 
odlukom Općinskog vijeća. 
Subvencije i potpore iz Proračuna ne mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje nisu ili čiji 
članovi obiteljskog domaćinstva podmirili sve obveze prema Općini dospjele do 01. 01. 2023. 
godine. 
 
                                                                      Članak 12. 
 
Načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug do visine utvrđene u zakonu odnosno 
Odluci Općinskog vijeća, ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili veći od iznosa 
potraživanja. 
 

IV. UPAVLJANJE  IMOVINOM 
 
                                                 Članak 13. 

Odredbe o zaduživanju u Zakonu o proračunu, odnose se i primjenjuju na Proračun Općine 
Krašić. 
Općina Krašić može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz Proračuna a 
koju potvrdi Općinsko vijeće. 
 
                                                                    Članak 14. 
Kada Općina odnosno korisnici besplatno stječu osnovna sredstva, koja bi korištenje ili 
vlasništvo prouzročilo nove izdatke veće od vrijednosti osnovnog sredstva, odnosno od 
prihoda koji se ostvaruju korištenjem, obavezno se prije njihova stjecanja zatraži suglasnost 
Općinskog vijeća. 
 
                                                                   Članak 15. 
 
Kod stjecanja nekretnine Jedinstveni upravni odjel  dužan je u roku 30 (trideset) dana do 
dana njezinog stjecanja podnijeti prijedlog za upis nekretnine u zemljišne knjige s potrebnom 
dokumentacijom. 
 
                                                                   Članak 16. 
 
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela 
sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju potpisuje Općinski načelnik na temelju odluke 
Vijeća. 
Prihod od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. 
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 
2023. godine. 
Općina Krašić može dati pozajmicu pravnoj osobi u vlasništvu Općine čiji je osnivač Općina 
do visine i pod uvjetima koje svojom odlukom utvrdi načelnik. Tako odobrena pozajmica 
mora biti vraćena u Proračun Općine Krašić najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. 
 



V. ODGOVORNOST ZA PRORAČUN I NADZOR 
 
                                              Članak 17. 

 
Odgovornost i nadzor za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje 
proračunskim sredstvima utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o proračunu. 
 
                     
                                                                   Članak 18. 
 
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je općinski načelnik. 
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je načelnik u cjelini. 
Načelnik ima pravo obustave izvršenja akata o korištenju proračunskih sredstava koji nisu u 
skladu sa zakonom i proračunom. 
 

VI. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

                                                                Članak 19.  
 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Zagrebačke županije“ a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.  
 
  KLASA:021-05/22-01/05 
  URBROJ:238-15-01-22-17 
  U Krašiću, 16. prosinca  2022. 
                                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                              OPĆINE KRAŠIĆ 
                                                                                                               Josip Špoljar                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


