
 
           Na temelju članka 14.   Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/2012  i 
15/15.) i članka 31. Statuta Općine Visoko (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 
26/2013 i 08/2018), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj dana 15.12.2018. 
godine, donosi  

 
                                                              O D L U K U 

o izvršavanju  Proračuna Općine Visoko 
za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se način  izvršenja Proračuna Općine Visoko za 2019. godinu 
(u daljnjem tekstu : Proračun ), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze 
korisnika proračunskih sredstava. 
 

Članak 2. 
             U izvršenju  Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu. 
 

Članak 3. 
            Općinski načelnik  je naredbodavatelj i odgovorna osoba za izvršenje Proračuna 
Općine Visoko za 2019. godinu. 
 

Članak 4. 
            Proračun se sastoji od Bilance prihoda  i izdataka. 
            U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i  drugi prihodi te 
izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini Općine kao jedinice lokalne 
samouprave na temelju zakonskih i drugih propisa. 
 
 

Članak 5. 
              Sredstva raspoređena u posbnom dijelu Proračuna prenose se korisnicima na temelju 
programa, a koriste ih samo za namjene koje su određene proračunom do visine utvrđene u 
njegovom posebnom dijelu. 
 

Članak 6. 
               Izmirivanje izdataka iz sredstava proračuna vrši se u pravilu za primljenu robu i 
usluge u rokovima utvrđenim između dobavljača i općine kao naručitelja. 
 
                                                                     Članak 7. 
              Postupak nabave investicijskih dobara, roba i usluga za potrebe općine mora se 
obavljati u skladu sa propisima kojima se uređuju pitanja nabave roba i usluga za korisnike 
proračunskih sredstava u republici Hrvatskoj. 
        
                                                                       Članak 8. 
 
              Sredstva Proračuna mogu se koristiti samo za namjene kako je utvrđeno pozicijama 
Proračuna. 
              U slučaju neostvarivanja planiranih prihoda i primitaka  Proračuna te rashoda i 
izdataka Proračuna ,  općinski načelnik može izmjeniti dinamiku, doznake sredstava svim 
proračunskim korisnicima, odnosno poduzeti mjere za uravnoteženje u skaldu sa Zakonom. 



 
              Prednost u izmirivanju obveza u slučaju neostvarivanja planiranih prihoda dat će se 
izdcima u funkciji zadovoljavanja obveza čije izvršenje je zakonom propisano kao zakonska 
obveza koju općina mora izvršiti. 
 
                Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo 
uravnoteženje, odnosno prerspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrditi će 
Općinsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna. 
 
              
                                                                   Članak 9. 
               Nadzor nad korištenjm sredstava Proračuna vrši Općinsko vijeće. 
                                                                   
                                                                     Članak 10. 
              Uravnoteženje Proračuna u toku godine provodi se putem izmjena i dopuna po 
postupku za donošenje Proračuna. 
 

Članak 11. 
                
               Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana  objave   “Službenom vjesniku 
Varaždinske županije" 
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Visoko, 15.12.2018                                                                            Ivan Hadrović                   
 
 
 


