
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15.), 

članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,  19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i 

članka 30. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 2/18.), Statutarna Odluka o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 4/20.), 

Općinsko vijeće Općine Polača na svojoj 17. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju 

 proračuna Općine Polača za 2020. godinu 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka te rashoda i izdataka proračuna 

Općine Polača za 2020. godinu, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje 

financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju 

proračuna. 

 

Članak 2. 

 Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, 

uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i 

transparentnosti. 

 

Članak 3. 

 Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u proračunu. 

 Proračunska sredstva moraju se koristiti za utvrđene namjene, štedljivo  i u skladu s propisima 

o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima, tako da stvarni izdatci Općine Polača u 2020. 

godini ne smiju prema proračunu biti veći od 7.716.207,00 kuna.  

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 

 

              Članak 4. 

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

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, 

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti. 

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. 

 

III.  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

Članak 5. 

 Općinski načelnik može preraspodijeliti sredstva između pojedinih proračunskih stavaka do 

visine 5% rashoda na proračunskoj stavci. 



 Općinski načelnik će o izvršenim preraspodjelama izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj 

narednoj sjednici. 

Članak 6. 

Ako prihodi proračuna tijekom godine ne pritječu planiranom dinamikom, općinski načelnik 

može predložiti izmjene i dopune proračuna. 

 

Članak 7. 

 Naredbodavac za izvršenje proračuna je općinski načelnik. 

 

Članak 8. 

 Ako prihodi koji pripadaju proračunu budu pogrešno uplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od 

propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda. 

 Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 9. 

 Namjenski prihodi Općine Polača jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi 

od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Polača, naknade s naslova osiguranja i namjenski 

primici od zaduživanja i udjela. 

 Namjenski prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću 

proračunsku godinu. 

 

Članak 10. 

Za izvršavanje proračuna u cijelosti je odgovoran općinski načelnik Općine Polača koji u 

postupku izvršavanja proračuna donosi provedbene akte. 

 

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 

                       

Članak 11. 

Imovinu Općine Polača čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja općinski 

načelnik u skladu s posebnim propisima  i Statutom Općine. 

        

Članak 12. 

Slobodnim raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja općinski 

načelnik. 

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku poštujući 

načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi općinski načelnik. 

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima s računa proračuna prihodi su 

proračuna. 

 

V. ODGODA NAPLATE I OTPIS DUGOVANJA 

          

          Članak 13. 

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga 

pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima. 

             

 

 



Članak 14. 

Općinski načelnik može otpisati potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda za 

koja je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu, kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije 

ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se može naplatiti dug, te u drugim slučajevima kada je 

nastupila nemogućnost naplate. 

Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi općinski načelnik na temelju obrazloženog prijedloga 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

VI. ZADUŽIVANJA I JAMSTVA 

             Članak 15. 

Općina Polača se može zaduživati za investicije uz prethodnu suglasnost Vlade, a sukladno 

odredbama Zakona o proračunu. 

             Članak 16. 

U 2020. godini Općina Polača se kratkoročno zadužila na domaćem tržištu kod banaka u 

iznosa od 500.000,00 kuna. 

 

Članak 17.  

 Općina Polača se planira za investicije zadužiti do iznosa od 3.000.000,00 kuna za projekt: 

- Kapitalni projekt K100923 -Izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u iznosu do 

1.000.000,00 kuna, 

- Kapitalni projekt K100907- Građenje građevine javne i društvene namjene – Lovački dom 

u iznosu do 1.000.000,00 kuna, 

- Kapitalni projekt K100802 -Rekonstrukcija i opremanje javne površine – Park u iznosu do 

1.000.000,00 kuna, 

Za gore navedene investicije Općina Polača planira povlačenje financijskih sredstava u iznosu 

od 3.000.000,00 kuna  tijekom proračunske 2021. godine. 

 

Članak 18. 

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine može se zaduživati samo za investicije uz 

suglasnost općinskog načelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom. 

 

            Članak 19. 

Općinski načelnik također može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine za 

investicije pravne osobe, uz uvjete i na način propisan Zakonom. Općina je dužna prije davanja 

jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.  

Ugovore o jamstvu u ime Općine sklapa općinski načelnik. 

 

VII. PRAVA I OBVEZE 

         Članak 20. 

Općinski načelnik Općine Polača je odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna, te za 

zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također 

je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u 

korist proračunskih sredstava. 

Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna u roku 15 dana nakon što ga usvoji općinsko vijeće. 



U slučaju da općinsko vijeće ne usvoji godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općinski 

načelnik je dužan isti dostaviti Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana 

od dana podnošenja godišnjeg izvještaja općinskom vijeću. 

 

Članak 21. 

 Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 

Članak 22.  

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršenju proračuna Općine Polača za 2020. godinu, KLASA: 021-08/19-01/38, URBROJ: 2198/26-

20-01-4 od 31. srpnja 2020. godine. 

 

Članak 23. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u  „Službenom glasniku“ Općine 

Polača, te se primjenjuju za proračunsku 2020. godinu. 

 

 

 

KLASA:021-08/19-01/38  

URBROJ: 2198/26-20-01-6 

Polača, 17. prosinca 2020. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

               Predsjednik 

            Općinskog vijeća 

               Oliver Kulaš 

 


