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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (N.N. br, 87/08,136/12 i 15/15) i članka 28. 
Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik općine br. 06/13 i 14/13) Općinsko vijeće 
na svojoj 19. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2015. godine donosi 
                     

           
 

 I Z M J E N U   O D L U K E 
o izvršavanju Proračuna općine Primorski Dolac za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Primorski Dolac za 2015. godinu (Službeni glasnik 
br. 29/14) ( u nastavku: Odluke) iza članka 5. dodaju se novi članci 6., 7., 8., 9., 10., 11. koji 
glase: 
 
„Članak 6. 

 
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna 

određeni za nositelje sredstava po pojedinim programima. Korisnici smiju proračunska 
sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u 
njegovom Posebnom dijelu. 

Korisnicima Proračuna doznačuje se mjesečni iznos, temeljem stvarno izvršenih 
obveza, a u skladu s mjesečnim planovima korisnika. 

Korisnici koriste sredstva Proračuna sukladno svojem godišnjem financijskom planu i 
utvrđenom programu javnih potreba, a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna. 
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za 
namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim 
propisima utvrđeni uvjeti, uz prethodnu usklađenost s dinamikom ostvarenja prihoda 
Proračuna. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju 
plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost nadležnog tijela. 
 
 
Članak 7. 

 
Korisnici Proračuna dužni su postupak nabave roba i usluga , te ustupanje radova 

obavljati sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
 
 



 
Članak 8. 

 
Dinamika i visina ispunjenja obveza prema proračunskim korisnicima vezuju se uz 

dinamiku i visinu ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom periodu na 
godišnji plan. 

Iznimno, zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun ili ugovornih obveza 
Općinski načelnik može izmjeniti dinamiku doznake sredstava korisnicima. 
 
 
Članak 9. 
  
 Sredstva se korisnicima dostavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog 
dokumenta iz kojeg je vidljivo: 

- da je namjena odobrena u Proračunu, 
- da je iznos ostvarene obveze u razini odobrene, 
- da je obveza likvidirana od odgovorne osobe, 
- da je ovjerena od Općinskog načelnika ili po njemu ovlaštene osobe. 

 
Članak 10. 

 
 Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom 
proračunskih sredstava. 
 Korisnici su dužni dati sve potrebne podatke i izvješća koja se od njih zatraže. Ukoliko 
se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva upotrijebljena protivno 
Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinski načelnik i poduzeti mjere da se nadoknade 
tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s koje su 
sredstva nenamjenski trošena. 
 
 
Članak 11. 
  

Proračunski korisnici mogu zapošljavati nove djelatnike samo u skladu sa 
sistematizacijom i uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.  

Proračunski korisnici su obvezni Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti rješenje o 
zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u roku od 8 dana od dana zasnivanja 
radnog odnosa.“.  

 
Članak 2. 
 

 Dosadašnji članci od 6., 7., 8., 9., 10., i 11. postaju člancima 12., 13., 14., 15., 16., 
17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. 
 

Članak 3. 
 

U dosadašnjem članku 9. koji  postaje članak 15. riječi „iznos od 100.000,00 kn“  
zamjenjuju se riječima „iznosom od 14.730,00 kn“. 

 
Članak 4. 

 
U dosadašnjem članku 12. st.3. koji postaje članak 18. st. 3. riječi „uzimanjem 

kratkoročne pozajmice u iznosu od 2.500.000,00 kn kod ovlaštenih financijskih institucija. 
Ukupna zaduženost na kraju proračunske godine iznosila bi 10.650.000,00 kn, zamjenjuje se 
riječima: „uzimanjem kratkoročne pozajmice u iznosu od  400.000,00 kn kod ovlaštenih 



financijskih institucija. Ukupna zaduženost na kraju proračunske godine iznosila bi 
8.150.000,00 kn.“. 
 

Članak 5. 
 

 Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
 
 

Članak 6. 
 

 Ova Izmjena Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primorski Dolac za 2015.godinu 
stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac. 
 
   

  
        Predsjednik vijeća: 

 
        Ivan Stojak 


