
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12, 15/15) i 
članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 13/13) , 
Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na 24. sjednici  održanoj 21. prosinca  2015. godine 
donosi  
 
 

ODLUKU  
o izvršavanju Proračuna Općine Zemunik Donji za 2016. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Zemunik Donji ( u daljnjem 
tekstu : Proračun) , upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima proračuna, 
imovinom ,dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. 
 

Članak 2. 
 

Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda , te računa financiranja . Račun 
prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. U 
prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i 
naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su iskazani 
rashodi za  zaposlene, materijalni rashodi,financijski rashodi,subvencije, pomoći unutar općeg 
proračuna,naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu  nefinancijske 
imovine. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te 
izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.  
 
 Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava 
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.  
U Planu razvojnih programa iskazani su rashodi Proračuna vezani za provođenje investicija, 
davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2016. do 2018. godine koji su razrađeni 
po pojedinim programima. 
 

Članak 3. 
 

Nositelj Proračuna je Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji. 
 

Članak 4. 
 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskom korisniku koji je u Posebnom dijelu 
proračuna određeni kao nositelji po pojedinim stavkama. Korisnici smiju proračunska 
sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u 
njegovom posebnom dijelu.  
 

Članak 5.  
 
Namjenske prihode i primitke, te vlastite prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od 
obavljanja poslova na tržištu određuje se izuzeće od obveze uplate u proračun . Sredstva koja 
su pogrešno ili više uplaćena kao prihod Proračuna vraćaju se uplatiteljima na temelju odluke 
općinskog načelnika. 



 
Članak 6. 

 
Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnih odstupanja u ostvarenju prihoda i primitaka 
u odnosu na plan, kao i rashoda i izdataka ili se osnuje novi korisnik , predložit će se izmjene i 
dopune općinskog proračuna. Rashodi proračuna za koje je obveza nastala u 2016.godini 
rashodi su proračuna za 2016. godinu neovisno o plaćanju. 
Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za: 
- programe , projekte i aktivnosti općinskih upravnih i drugih tijela 
- ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim programima, projektima i 
aktivnostima. 
 

Članak 7. 
 

Slobodna sredstva Proračuna  mogu se  plasirati u obliku pozajmice ili depozita, za što se 
ovlašćuje općinski načelnik temeljem odluke općinskog vijeća .  
 

 
Članak 8. 

 
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, 
neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu. 
 
Raspoloživim novčanim sredstvima  na računu proračuna ,a u skladu sa člankom 60. Zakona 
o proračunu upravlja općinski načelnik. 
 
 Novčana sredstva  iz stavka 2. Ovoga članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih 
društava. 
 

Članak 9. 
 

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. Samo naplaćeni prihodi i 
primici u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna u 2016. godini. Financijske obveze koje 
ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine , podmiruju se iz namjenski odobrenih 
sredstava proračuna slijedeće fiskalne godine. 
 

Članak 10. 
 

Ostvareni proračunski višak može se upotrijebiti za sve rashode Proračuna po Odluci 
općinskog vijeća ili za pokriće manjka prihoda iz prethodne godine. 
 

Članak 11. 
 

Nedostatak sredstava u Proračunu , Općinsko vijeće može riješiti kratkoročnim zaduživanjem-  
pozajmicom, za razdoblje do kraja tekuće godine. 
 

 
 
 
 



Članak 12. 
 

Općina Zemunik Donji odlukom Općinskog vijeća  može se dugoročno zadužiti uzimanjem 
kredita i zajma na tržištu novca i kapitala ili kod trgovačkih društava , isključivo za investicije 
koje se financiraju  proračunskim sredstvima . Zaduživanje se obavlja pod uvjetima i na način 
utvrđen Zakonom o proračunu . 
 

Članak 13 . 
 

Proračun i općinski proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo. 
Prihodi i rashodi proračuna iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela 
nastanka događaja.  
Primici i izdaci proračuna iskazuju se po načelu novčanog tijeka. 

 
Članak 14. 

 
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna. 
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim 
godinama odobrava Općinski načelnik. 
 
Jedinstveni upravni odjel prati izvršavanje proračuna i o tome izvještava Općinskog 
načelnika. 
 

Članak 15. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Zadarske županije „ , 
primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. 
 
 

 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI 
 
 
KLASA:  400-06/15-01/06 
URBROJ:  2198/04-02-15-01 
Zemunik Donji ,  21. prosinca 2015.    
        
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 

 
 

                                                            Jure Fabijan, dipl. oec. 
   

 
 
 


