Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Općine Novo Virje (''Službeni glasnik
Koprivničko- križevačke županije'' broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Novo Virje
na 17. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. donijelo je
O D L U K U
o izvršavanju Proraĉuna Općine Novo Virje za 2016. godinu
Ĉlanak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Novo Virje za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, upravljanje prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna,
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: Korisnici),
pojedine ovlasti općinskog načelnika Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: općinski
načelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Ĉlanak 2.
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 Korisnika iskazanih
po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i
prioritete razvoja Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Općina) povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna Općine Novo Virje.
U Računu prihoda iskazani su porezni proračunski prihodi i ostali prihodi koji su
Zakonom o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08., 136/12. i 15/15.) (u daljnjem
tekstu: Zakon) i drugim propisima donesenim na temelju Zakona propisani kao
obvezni, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi, te prihodi za koje
postoji realna ocjena da će se ostvariti u 2016. godini.
Porez na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija i dio poreza na
dohodak dobiven kroz potpore za decentralizirane funkcije iskazan je posebno.
Ostali prihodi namjenjeni su za financiranje Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Novo Virje, Općinskog Vijeća Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće), općinskog načelnika i ostalih radnih tijela Općine Novo Virje (u daljnjem
tekstu: Općina), te za financiranje programa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine raspoređuju se u programe poticanja
razvoja gospodarstva.
Rashodi i izdaci raspoređuju se po Korisnicima, njihovim programima,
aktivnostima i projektima.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine, te izdaci za
financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova

Ĉlanak 3.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju Korisnicima koji su u njegovu Posebnom
dijelu određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.
Korisnici moraju sredstva koristiti štedljivo u skladu s propisima o korištenju,
odnosno raspolaganju tim sredstvima.
Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u
Posebnom dijelu Proračuna.
Proračun se izvršava na temelju odobrenja Korisnicima u skladu s raspoloživim
sredstvima.
Ĉlanak 4.
Dodjela sredstava Korisnicima za nabavu nefinancijske imovine vrši se na
temelju dostavljene dokumentacije (ugovora, računa, ovjerenih privremenih i
okončanih situacija).
Dječji vrtić ''Bregunica'' Novo Virje ne uplaćuje namjenske i vlastite prihode u
Proračun, već ih namjenski koristi za rashode poslovanja, u skladu s financijskim
planom s kojim je suglasno Općinsko vijeće.
Ĉlanak 5.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i
primitaka, rashoda i izdataka Proračuna, Općinsko vijeće donijet će izmjene i dopune
Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih razdjela,
s tim da umanjenje pojedine proračunske stavke ne može biti veće od 5%.
Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava izvještava Općinsko vijeće
u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Ĉlanak 6.
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran općinski načelnik.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je općinski načelnik.
Ĉlanak 7.
Proračun se izvršava na temelju potreba Korisnika, a u skladu s likvidnim
mogućnostima Proračuna.
Ĉlanak 8.
Odluku o zaduživanju Općine radi kapitalnih ulaganja donosi Općinsko vijeće u
skladu sa zakonskim propisima.

Ĉlanak 9.
Sredstva Proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u
Proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokažu da
za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo
moguće predvidjeti.
Proračunska zaliha može iznositi najviše do visine 0,5% planiranih proračunskih
prihoda bez primitaka.
U 2016. godini planiraju se sredstva Proračunske zalihe u svoti 10.000,00 kuna.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe iz stavka 3. ovoga članka općinski
načelnik izvješćuje Općinsko vijeće mjesečno.
Ĉlanak 10.
Općinski načelnik može djelomično ili u cijelosti otpisati potraživanja u slučaju
da su troškovi naplate u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili ako se utvrdi apsolutna
nemogućnost naplate potraživanja.
U ostalim slučajevima otpisa, djelomičnog otpisa, odgode i obročnog plaćanja
duga primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.
Ĉlanak 11.
Korisnici su obvezni izraditi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana i dostaviti ga nadležnim tijelima Općine.
Korisnici su obvezni dati sve podatke, isprave i izvješća koja se traže od njih.
Općinski načelnik obvezan je podnijeti Općinskom vijeću polugodišnji izvještaj
o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine te godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Ĉlanak 12.
Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku Koprivničko – križevačke
županije'', a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.
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