Na temelju čl. 14., st. 1. i čl. 56., st. 3. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12 i
15/15) i čl. 30. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/21),
Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 4. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica
za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2022. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna,
njegovo izvršavanje, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te ovlasti načelnika
Općine Marija Bistrica u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
U postupku izvršavanja Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje od 01.01. do
31.12.2022. godine nositelji i korisnici proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrđene
ovom Odlukom.
Članak 3.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Članak 4.
Financijski plan korisnika proračuna čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Financijski plan izvanproračunskih korisnika sastoji se od općeg dijela kojeg čine račun
prihoda i rashoda i račun financiranja i posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te
rashodi i izdaci raspoređeni u programe.
Članak 5.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz
kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi sa prihodima i primicima.
Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna koje se donose po
postupku za donošenje proračuna.
Članak 6.
Načelnik općine kao nositelj izvršne vlasti u općini odgovoran je za prikupljanje proračunskih
prihoda, kao i za izvršenje proračuna, o čemu podnosi izvješća Općinskom vijeću, sukladno
odredbama Zakona o proračunu.
Članak 7.
Namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika planiraju se u Proračunu, ali bez
obveze uplate u Proračun zbog nepostojanja preduvjeta praćenja prihoda i primitaka korisnika
kao niti rashoda i izdataka. Proračunski korisnici su u obvezi dostavljati mjesečne izvještaje o
ostvarivanju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i izvještaje o njihovom trošenju
odnosno kretanju rashoda. Ti podaci će biti uključeni u izvještaje o izvršenju proračuna
Općine Marija Bistrica.
Članak 8.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim
korisnicima, a u skladu s raspoloživim sredstvima i ovisno o dinamici punjenja proračuna.
Članak 9.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u
posebnom dijelu proračuna ako je izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom
dodjelom sredstava.
Članak 10.

Svi korisnici proračunskih sredstava obavezni su odobrena sredstva koristiti samo za
odobrene namjene, a po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.
Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su o utrošku odobrenih sredstava podnijeti izvješće
načelniku Općine najmanje jednom godišnje ili po izvršenim programima, a u slučaju ne
izvršavanja navedene obveze načelnik može obustaviti isplatu predmetnih sredstava.
Članak 11.
Za nepredviđene namjene u tijeku godine, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena sredstva u dovoljnom
iznosu jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koriste se sredstva
proračunske zalihe.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i
ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine u skladu s
odredbom članka 56. Zakona o proračunu.
Sredstva proračunske zalihe moraju iznositi najviše do 0,50 % planiranih proračunskih
prihoda bez primitaka.
Članak 12.
Sav proračunski višak koji je ostvaren u prethodnoj godini prenosi se u proračun za tekuću
godinu namjenski za sve nepredviđene rashode tijekom godine na području Općine Marija
Bistrica.
Članak 13.
Proračunska sredstva iznimno se mogu preraspodijeliti između pojedinih stavki u proračunu
najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje.
Odluku o preraspodjeli sredstava donosi načelnik Općine koji o izvršenoj preraspodjeli
izvještava Općinsko vijeće, najkasnije u roku od mjesec dana.
Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti samo u skladu sa Zakonom o proračunu i
ovom Odlukom.
Članak 14.
Općina se može dugoročno zaduživati za investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog
vijeća i Vlade Republike Hrvatske. Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do
20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne
godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i
suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu.
Obveze Proračuna na ime dugoročnog zaduženja iskazane su u Računu zaduživanja.
Utvrđeni iznos novoga duga u tijeku proračunske godine:
a) Kapitalni projekt K100006 – Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s
pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom - kreditno zaduženje u iznosu 820.000,00
kn
b) Kapitalni projekt K100016 – Investicije D ZONA - kreditno zaduženje u iznosu
1.720.000,00 kn
c) Kapitalni projekt K100031 - Dogradnja i opremanje novog DV „Pušlek“ 195.300,00 kn
Općina se može kratkoročno zaduživati najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg
reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima
uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Kratkoročno zaduživanje koristi se samo za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Obveze Proračuna na ime kratkoročnog zaduženja iskazane su u Računu zaduživanja.
Utvrđeni iznos novoga duga u tijeku proračunske godine:
a) Kapitalni projekt K100012 – Izgradnja kulturno-društvenog doma na Lazu, kreditno
zaduženja u iznosu 317.250,00 kn

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u Službenom glasniku Općine Marija
Bistrica, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.
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