
 
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA VELIKI GRĐEVAC 

        OPĆINSKO VIJEĆE        
 

 Na temelju članaka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 

51. Statuta Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac 5/13, 1/18 i 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac na 5. sjednici održanoj dana 20.12.2021. donijelo je: 

 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna Općine Veliki Grđevac za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U postupku izvršenja Proračuna Općine Veliki Grđevac za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: 

Proračun) korisnici Proračuna imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom. 

 

Članak 2. 

 

 U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Općini Veliki Grđevac i njenim 

proračunskim korisnicima te svi rashodi i izdaci za izvršenje programa korisnika Proračuna koji se 

financiraju iz proračunskih prihoda i primitaka. 

 

Članak 3. 

 

 Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi 

rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvišim svotama, tako da stvarni rashodi i 

izdaci Općine Veliki Grđevac u 2022. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od 

12.452.000,00 kuna. 

 

Članak 4. 

 

 Nakon usvajanja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za računovodstvo i financije 

obavezan je obavijestiti korisnike Proračuna o odobrenim sredstvima. 

 

Članak 5. 

 

 Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka i rashoda i 

izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između korisnika 

Proračuna regulirat će se Odlukom o preraspodjeli sredstava, odnosno u slučaju znatnije 

neusklađenosti predložit će se Općinskom vijeću Općine Veliki Grđevac da donese izmjene i dopune 

Proračuna. 

Članak 6. 

 

 Za izvršenje Proračuna u cijelosti odgovoran je općinski načelnik. U okviru svojih ovlasti za 

provođenje Odluke o izvršenju Proračuna odgovoran je Odsjek za računovodstvo i financije, kako za 

naplatu i ubiranje prihoda i primitaka, tako i za izvršenje rashoda i izdataka sukladno namjenama i 

svotama utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna. 

 

 



Članak 7. 

 

 Za financijske odnose radi pozajmljivanja sredstava ovlašten je općinski načelnik na osnovu 

odluke  Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac. 

 

Članak 8. 

 

 Odluku o zaduživanju Proračuna radi kapitalnih ulaganja iznad svote utvrđene Proračunom 

donosi Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 9. 

 

 Korisnici Proračuna ne mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote 

koja im je Proračunom odobrena. Namjenski ili vlastiti prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju u 

toku godine koristit će se isključivo za podmirenje tekućih rashoda i izdataka i korisnici ih nisu 

obvezni uplaćivati u Proračun Općine Veliki Grđevac. Nedostatna sredstva za tekuće rashode i 

izdatke korisnika Proračuna izvršavat će se u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna. 

 

Članak 10. 

 

 Sredstva tekuće rezerve Proračuna koriste se za podmirenje neplaniranih, nedovoljno 

planiranih i hitnih rashoda i izdataka koji nastanu tijekom proračunske godine. Korištenje sredstava 

tekuće rezerve odobrava Općinski načelnik sukladno Zakonu o proračunu. Općinski načelnik dužan 

je izvijestiti Općinsko vijeće o utrošku sredstava tekuće rezerve. 

 

Članak 11. 

 

 Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2022. godine podmirit će se iz 

sredstava Proračuna za 2023. godinu. 

 

Članak 12. 

 

 Općinski načelnik dužan je izvijestiti Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac o izvršenju 

Proračuna Općine Veliki Grđevac za prvo polugodište do 15. rujna 2022. godine odnosno o 

njegovom ukupnom izvršenju do 31. ožujka 2023. godine. 

 

Članak 13. 

 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac, Odsjek za računovodstvo i financije izradit 

će Godišnji obračun proračuna Općine Veliki Grđevac i dostaviti ga Općinskom vijeću na usvajanje 

do 30. travnja 2023. godine. 

 

Članak 14. 

 

 Korisnici proračunskih sredstava dužni su izvijestiti Općinskog načelnika o visini i namjeni 

utroška proračunskog novca kako bi se proračunska sredstva trošila svrsishodno. 

 

Članak 15. 

 

 Ova Odluka biti će objavljena u Službenom glasniku Općine Veliki Grđevac, a stupa na 

snagu od  01. siječnja 2022. godine. 

 

Klasa: 400-01/21-01/19 

Ur.br: 2127/02-03-21-2    Predsjednik Općinskog vijeća: 

Veliki Grđevac, 20.12.2021. 

       Zvonimir Nejedli, v.r. 


