Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08. i 136/12.),
članaka 31. i 95. Statuta Općine Križ ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 12/13.) i članka 62.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ ("Glasnik Zagrebačke županije" br. 12/13.)
Općinsko vijeće Općine Križ na 2. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2013. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka proračuna
Općine Križ za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje,
zaduživanje, upravljanje dugovima, upravljanje imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, pojedine ovlasti nadležnih tijela, te druga pitanja u izvršavanju
proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, projekcije proračunske potrošnje za
razdoblje 2013. - 2015. i Plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe,
aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte za tekuću proračunsku godinu.
Članak 3.
Izrada i izvršavanje proračuna Općine Križ, u skladu s odredbama članka 4. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) u daljnjem tekstu: Zakon), temelji se na načelu
jedinstva i točnosti proračuna.
Prihodi i primici koji pripadaju Općini, kao i njeni rashodi i izdaci za pojedine
namjene utvrđeni su zakonima i drugim propisima, a iskazuju se u proračunu Općine prema
proračunskim klasifikacijama propisanima odredbama Zakona.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Sredstva proračuna Općine koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa
njenih upravnih tijela, odjela ( u daljnjem tekstu proračunskih korisnika ) koji su u Posebnom
dijelu proračuna iskazani kao nositelji sredstava u visini koja je neophodna za njihovo
obavljanje i izvršavanje, te financiranje prava primatelja sredstava proračuna utvrđenih
odredbama zakona i drugih propisa.

Članak 5.
Prihodi i primici proračuna služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, osim ako
Zakonom i drugim propisima nije drugačije propisano.
Proračunski korisnici obvezni su namjenske i vlastite prihode i primitke uplačivati u
Proračin Općine Križ.
Naplaćeni vlastiti prihodi proračunskog korisnika, koji neće biti iskorišteni tijekom
2013. godine ne prenose se u Proračun za slijedeću godinu.
Članak 6.
Općinski načelnik Općine Križ odgovoran je Općinskom vijeću Općine Križ za
planiranje i izvršavanje proračuna, o čemu ga izvještava na način propisan odredbama
Zakona.
Pozicije u Proračunu koje nisu razrađene izvršavati će se temeljem Odluka ili
Zaključaka Općinskog načelnika. Ukoliko iznos pozicije prelazi 0,5 % prihoda Proračuna
prethodne godine bez primitaka izvršavati će se temeljem Odluke Općinskog vijeća.
Članak 7.
Ugovori o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova mogu se zaključiti do
visine dodjeljenih financijskih sredstava utvrđenih u Posebnom dijelu proračuna, a u skladu s
godišnjim planom nabave, te propisima koji uređuju uvjete i postupke javne nabave, odnosno
postupke nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.
Članak 8.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku o korištenju proračunskih
sredstava koja je u suprotnosti sa Zakonom ili Proračunom.
Članak 9.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti .
Članak 10.
Sredstva naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih isplaćivat će se u skladu s
donesenim aktima, u okviru proračunskih mogućnosti i u skladu s propisima.
Članak 11.
Sredstva planirana za financiranje programa predškolskog odgoja Dječjem vrtiću Križ
doznačavati će se za rashode za plaće zaposlenih i naknade za prijevoz na posao i s posla
svaki mjesec do visine jedne dvanaestine planiranog godišnjeg iznosa nakon dostavljenih
obračuna plaća i naknada za prijevoz. Svi ostali rashodi planirani u programu predškolskog
odgoja doznačavati će se sukladno dostavljenim računima, obračunima i preuzetim
ugovornim obvezama do iznosa planiranih Proračunom općine Križ za 2013. godinu u
vrijeme stvarne potrebe a sukladno mogućnostima Proračuna.
Sredstva korisnicima Proračuna Općine Križ doznačavati će se u pravilu nakon isteka
mjeseca u postotku ostvarenja svake pojedine vrste prihoda i primitaka ovisno iz koje vrste
prihoda i primitaka se rashodi i izdaci izvršavaju.
Članak 12.
Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz
rezerve utvrđene Proračunom Općine Križ.

Članak 13.
Korištenje tekuće rezerve za Općinu Križ odobrava Općinski načelnik do iznosa od
5.000,00 kuna.
Članak 14.
Općinski načelnik Općine Križ obavezan je izvjestiti Općinsko vijeće Općine Križ o
korištenju tekuće rezerve.
Članak 15.
Proračunska sredstva mogu se rasporediti pod uvjetima i na način kako je utvrđeno
Zakonom i ovom Odlukom.
Iznimno, zbog potrebe usklađivanja s mogućim promjenama do kojih dolazi tijekom
godine, a za koje se nije moglo znati ili planirati u proračunu, preraspodjela proračunskih
sredstava na proračunskim stavkama može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka na
stavci koja se umanjuje, samo uz odobrenje ministra financija.
Općinski načelnik u skladu s odredbama Zakona, o preraspodjelama proračunskih
sredstava izvještava Općinsko vijeće.
IV. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM
Članak 16.
Općina Križ se može kratkoročno i dugoročno zadužiti uzimanjem kredita i zajma.
Zaduživanje se obavlja pod uvjetima i na način utvrđen odredbama Zakona i Zakona o
izvršavanju Državnog proračuna.
Na upravljanje dugom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona.
Stanje duga i izvršavanje obaveza po dugoročnom zaduživanju u 2013. godini :
Red.
br.

Vrsta zaduživanja

Zaduživanje
tijekom
2013. god.

1.

Privredna
Zagreb
- za izgradnju športske
dvorane u Križu
Privredna
banka 2.402.117,14
Zagreb
- za izgradnju ceste
„Močilo“
Trgovačko
društvo 1.939.296,00
Kapitel d.o.o.
Novo zaduživanje:

-

2.

3.
4.

Stanje duga
na
dan
31.12.2012.
god.
banka 3.316.234,65

-

600.000,00

1.802.117,14

-

1.000.000,00

939.296,00

650.000,00

7.350.000,00

8.000.000,00

UKUPNO

7.657.647,79

Izvršavanje Stanje duga
obaveza
u na
dan
2013. god.
31.12.2013.
god.
600.000,00 2.716.234,65

8.000.000,00

2.850.000,00 12.807.647,79

Članak 17.
Općina Križ će se u 2013. godini kratkoročno zadužiti za slijedeće namjene :
1. Uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu do 7.000.000,00 kn sukladno Obvezujučem
pismu namjere poslovne banke za privremeno izvršavanje obaveza za financiranje
kapitalnog projekta – IPARD MJERA 301– Izgradnja kanalizacijskog kolektora uz
Industrijsku cestu u Križu s pročistačem za odvodnju otpadnih voda jugoistočnog dijela
naselja Križ.
2. Uzimanjem kratkoročnog kredita po principu dozvoljenog prekoračenja salda po žiro
računu za redovno poslovanje Općine Križ u iznosu do 3.000.000,00 kuna za održavanje
tekuće likvidnosti.
Odluke o navedenim kratkoročnim zaduživanjima donosi Općinsko vijeće Općine Križ.

V. UPRAVLJANJE IMOVINOM
Članak 18.
Imovina Općine Križ jest financijska i nefinancijska imovina u njezinom vlasništvu, a
upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Križ obavlja se u skladu s odredbama Zakona.
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2013. godinu
prestaje važiti Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2013. godinu („Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 31/12.).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije.
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