Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 34/09 i 10/13)
Općinsko vijeće Općine Topusko na 4 . redovitoj sjednici održanoj 5. prosinca 2013. godine
donijelo je
ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE TOPUSKO
ZA 2014. GODINU
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun ).
II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun Općine Topusko sastoji se iz općeg i posebnog dijela.
Opći dio Proračuna sadrži:
- prihode i primitke proračuna-račun prihoda i primitaka
- izdatke i rashode iz proračuna- račun izdataka i rashoda.
Posebni dio sadrži raspored rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji proračunskih korisnika.
III IZVRŠENJE PRORAČUNA
Članak 3.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je općinski načelnik i isti je odgovoran za naplatu
proračunskih prihoda, primitaka i za rashode, te za uravnoteženje Proračuna u tijeku
proračunske godine.
Članak 4.
Naredbodavac upravlja raspoloživim Proračunskim sredstvima.
O isplati sredstava temeljem stavka jedan ovog članka naredbodavac upućuje polugodišnje i
godišnje izvješće Općinskom vijeću.
Članak 5.
Proračun se izvršava na temelju planiranih mjesečnih potreba korisnika u skladu s
raspoloživim sredstvima.
Korisnici mogu preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu
proračuna ukoliko je dospijeće obveza usklađeno s mjesečnim dodjelama.

Jedinstveni upravni odjel-računovodstvo usklađuje zahtjeve mjesečnih financijskih planova
korisnika s planiranom likvidnošću proračuna, o čemu izvješćuje općinskog načelnika i kako
bi se pravodobno mogle poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna.
Razliku između odobrenih i manje iskorištenih dodjela korisnik raspoređuje u slijedeće
razdoblje.
Članak 6.
Korisnici Proračunskih sredstava obvezani su sastaviti financijski plan za cijelu godinu po
mjesecima.
Financijski planovi se dostavljaju na odobrenje Općini Topusko - načelniku koji je dužan,
temeljem mišljenja Jedinstvenog upravnog odjela-računovodstva, utvrditi da li su dostavljeni
planovi usklađeni s Proračunom i Zakonom.
Manje prebačena sredstva u odnosu na financijski plan za tekući mjesec korisnik
raspoređuje u sredstva dodjele za slijedeći mjesec.
Članak 7.
Proračunski korisnici koji ostvaruju prihode s naslova participacije ili druge prihode,
ispostavljaju za iste račune temeljem kojih se novčana sredstva uplaćuju na njihov račun.
Glede sredstava i obveza raspodjele istih korisnici postupaju sukladno važećim propisima.
Dječji vrtić Topusko kao korisnik proračunskih sredstava nije u obvezi da sredstva
ostvarena od participacija uplaćuje na račun Općine Topusko.
Članak 8.
Ako se tijekom godine, smanje potrebe za planiranim sredstvima uslijed prestanka rada
nekog od korisnika ili iz drugih razloga, ista se prenose u tekuću zalihu ili korisniku koji
preuzima poslove.
Članak 9.
U okviru proračunskih sredstava dopuštena je preraspodjela pojedinih stavki izdataka ako to
odobri općinski načelnik.
Preraspodjela prema odredbi iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od 5% sredstava
utvrđenih na stavci koja se umanjuje.
Članak 10.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda,
a temeljem rješenja tijela nadležnog za naplatu tih prihoda.
Članak 11.
Nadzor nad izvršenjem Proračuna obavlja se putem «unutarnjeg nadzora» kojeg određuje
općinski načelnik.
Članak 12.
U tijeku izvršenja proračuna utvrđuju se obveze:

- da općinski načelnik izvijesti Općinsko vijeće o izvršenju proračuna za prvo polugodište
do konca srpnja 2014. godine a o izvršenju Proračuna za 2013. godinu do 15. travnja 2014. g.
Članak 13.
Odluke o kreditnom zaduženju proračuna donosi Općinsko vijeće.
Članak 14.
U 2014. g. neće se naplaćivati komunalna naknada:
-za objekte vjerskih zajednica, predškolskog odgoja.
Članak 15.
U izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe ove Odluke i Zakona o proračunu.
Za izvršenje proračuna odgovoran je općinski načelnik koji u postupku izvršavanja donosi
provedbene akte.
Članak 16.
Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Općine Topusko za 2014 godinu objavit će se
«Službenom vjesniku» Općine Topusko, a stupa na snagu 1. 1. 2014. godine.
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