
Na temelju članka 47. Zakona o proračunu  (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12, 15/15) 

i članka 28. Statuta Općine Seget ("Službeni glasnik Općine Seget" br. 4/09, 5/09, 4/10, 1/13), 

Općinsko vijeće Općine Seget na 4.  sjednici održanoj dana 09. prosinca 2021. godine, donijelo 

je 

 

 O D L U K U   

o izvršavanju Proračuna Općine Seget za 2022. godinu 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i izdataka Proračuna Općine Seget za 2022. 

godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), način njegovog izvršavanja, upravljanja općinskom 

imovinom i dugovima, te prava i obveze ovlaštenih korisnika Proračuna. 

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 

Članak 2. 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana razvojnih programa. 

Opći dio Proračuna čini Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja, a Posebni dio 

sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i kapitalne programe, aktivnosti i 

projekte, te razvrstanim prema propisanim proračunskim klasifikacijama.    

Račun prihoda čine porezni prihodi, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim 

propisima, pomoći, donacije, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostali prihodi i primici 

utvrđeni za financiranje javnih izdataka na općinskoj razini na temelju zakonskih i drugih 

propisa. 

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, subvencije, 

pomoći, donacije, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 

Račun financiranja čine primici od financijske imovine, primljeni krediti i zajmovi te izdaci 

za finacijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita. 

Plan razvojnih programa koji čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika i 

upravnog odjela i službi, iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu 

(investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.  

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  

Članak 3. 

Sredstva Proračuna osiguravaju se ovlaštenim korisnicima koji su u Posebnom dijelu 

Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama. 



 

Članak 4. 

Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i obveze utvrđene ovom Odlukom. 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene 

Proračunom, programima javnih potreba i odlukama, i to do visine utvrđene u njegovom 

posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama. Neraspoređena sredstva u proračunu za programe i 

projekte, odnosno aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge sukladno uredbi 

financirat će se sukladno raspoloživim sredstvima putem javnog natječaja ili javnog poziva.    

Nositelj izvršenja Proračuna je izvršna vlast – općinski načelnik. 

U okviru svog djelokruga rada ustrojena Povjerenstva od strane Općinskog vijeća 

zadužena za odgovarajući resor predlažu općinskom načelniku realizaciju programa i aktivnosti 

navedenih u razdjelima Proračuna. 

Članak 5. 

Rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od 

pomoći, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene. 

Eventualne razlike između namjenskih prihoda i rashoda koji se iz njih financiraju mogu 

se rasporediti u okviru Posebnog dijela Proračuna uz obvezu namirivanja tih razlika, odnosno 

povrata tih sredstava u sljedećim proračunskim razdobljima. 

Neplanirane, a namjenski uplaćene pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu 

se koristiti za naknadno utvrđene programe i aktivnosti/projekte uz prethodnu suglasnost 

općinskog načelnika. 

Uplaćene, a manje planirane pomoći i donacije, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih 

Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih sredstava. 

Ako aktivnost i projekt za koje su sredstva osigurana u proračunu prethodne godine nisu 

izvršeni do visine utvrđene proračunom mogu se u toj visini i baš za te aktivnosti/projekte 

izvršavati i u Proračunu tekuće godine i to: 

- bez uravnoteženja proračuna odnosno Izmjena i dopuna Proračuna ukoliko je u visini 

nerealiziranih aktivnosti/projekata iskazan višak prihoda po Godišnjem obračunu prethodne 

godine, 

- uravnoteženjem proračuna, odnosno Izmjenama i dopunama proračuna ukoliko za te 

aktivnosti i projekte nije iskazan višak prihoda po Godišnjem obračunu prethodne godine. 

 

Članak 6. 

Sredstva za tekuće izdatke (osim za nabavu izgradnju i održavanje kapitalnih sredstava) 

korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s 

likvidnim mogućnostima Proračuna. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine mogu se koristiti za tekuće izdatke glede 

poboljšanja likvidnosti Proračuna kao i za realizaciju programa. 

Članak 7. 



Tijekom cijele proračunske godine iz Proračuna Općine Seget se sukladno zakonu 

financira djelatnost vatrogastva te se subvencionira javni prijevoznik sa područja Općine Seget 

zbog nedostajućih prihoda na temelju kvartalnog obračuna troškova za prethodni kvartal, 

odnosno izvršne usluge. Prometne jedinice mladeži i jedinica hitne medicinske pomoći 

financiraju se tijekom turističke sezone na temelju izvršenih aktivnosti. 

U slučaju nedovoljnih sredstava za financiranje redovne djelatnosti vatrogastva  utvrđenih 

prema mjerilima zakona o vatrogastvu, općinski načelnik može u visini nedostajućih sredstava 

dio prikupljenih sredstava komunalne naknade u tekućoj godini koristiti u svrhu pokrića 

troškova za obavljanje redovne djelatnosti vatrogastva. 

Članak 8. 

Proračunski korisnik sve namjenske prihode i primitke te vlastite prihode od obavljanja 

osnovnih poslova vlastite djelatnosti ne uplaćuje u proračun. Proračunski korisnik sve 

namjenske prihode i primitke te vlastite prihode koristi za pokriće izdataka nastalih obavljanjem 

tih poslova, a ostatak za tekuće i kapitalne izdatke za unapređenje osnovne djelatnosti kao i za 

poboljšanje uvjeta rada njegovih zaposlenika. 

Članak 9.  

Sredstva namijenjena za financiranje tekućih izdataka djelatnosti korisnika proračuna 

prenositi će se sukladno njihovim usuglašenim planovima za cijelu godinu (najmanje mjesečno) 

putem pismenog zahtijeva, vodeći računa o likvidnosti i mogućnosti Proračuna.  

Članak 10. 

Općinski načelnik ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim  

poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.  

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena 

protivno zakonu ili Proračunu, općinski načelnik će poduzeti mjere da se nadoknade tako 

utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata na stavci s koje su sredstva bila 

nenamjenski utrošena. 

Članak 11. 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Pogrešno 

uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, a na temelju 

dokumentiranog zahtijeva. 

Utvrđeni iznos rashoda i izdataka na trećoj razini u općem dijelu Proračuna Općine Seget 

smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci ne smiju biti veći od tako 

utvrđenih svota rashoda i izdataka.  

 

Članak 12. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da usklađuje dinamiku korištenja s planom priliva 

sredstava. 

U slučaju neravnoteže, općinski načelnik može privremeno obustaviti izvršenje pojedinih 

naloga do razdoblja kada to dopuštaju planovi priliva prihoda Proračuna. 



Članak 13. 

Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju 

obveza imat će sredstva za redovnu djelatnost odjela i službi, te proračunskog korisnika.      

Članak 14.  

U slučaju potrebe, Općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava za rashode 

poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u okviru Proračunom planiranih sredstava za 

rashode između pojedinih stavaka izdataka, a najviše u visini stavke koja se umanjuje. 

Članak 15. 

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, 

njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između korisnika, predložit će se 

Općinskom vijeću donošenje Izmjene i dopune Proračuna. 

 

IV. PRORAČUNSKA PRIČUVA 

Članak 16. 

U Proračunu planirana sredstva proračunske pričuve koriste se za hitne i nepredviđene 

rashode koji se pojave tijekom proračunske godine.  

O korištenju sredstava pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik. 

Općinski načelnik može raspolagati sredstvima pričuve do pojedinačnog iznosa do 

70.000,00 kn. 

Sredstva proračunske pričuve mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode, koristiti i za 

izvršenje sudskih odluka. 

IV. UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM, KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA 

OBAVLJANJE DJELATNOSTI TE ZADUŽIVANJA, DEPONIRANJA I DAVANJA 

JAMSTAVA 

Članak 17.  

Sva općinska materijalna i nematerijalna imovina, obveze i potraživanja evidentiraju se u 

glavnim i pomoćnim poslovnim knjigama, po organizacijskim jedinicama i zaduženim 

odgovornim osobama. 

Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio 

godišnjeg obračuna Proračuna. O rezultatima popisa odluku donosi Općinski načelnik. 

Članak 18. 

Sredstva za obavljanje općinske djelatnosti koristit će se štedljivo i racionalno trošiti. 

Prava i obveze iz rada i po osnovi rada utvrđivat će se u skladu s odlukom Općinskog 

vijeća i općinskog načelnika. 

Sredstva za plaće i naknade zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija iz 

donjetih akata i visine planiranih proračunskih sredstava. 



Iznos osnovice za obračun plaća utvrđuje se odlukom općinskog načelnika. 

Ostala materijalna prava i naknade troškova zaposlenih utvrđuju se u skladu sa zakonom.  

Članak 19. 

Zaduživanje, pozajmljivanje i izdavanje jamstava provodit će se u skladu sa zakonom i 

dopuštenom gornjom granicom zaduženosti. 

Odluku o kratkoročnom zaduženju za tekuće potrebe donosi općinski načelnik, a 

dugoročno za kapitalne potrebe Općinsko vijeće. 

Članak 20. 

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili 

plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmice, pod uvjetom da to ne ometa  redovito 

izvršavanje proračunskih izdataka. 

Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Seget", a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. 

 

Klasa: 021-05/21-01/8-2 

Urbroj: 2184/03-1-21-1 

Seget Donji, 09. prosinca 2021. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Strize, v.r. 

 


