
 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.- 

pročišćeni tekst) te članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine 

Satnica Đakovačka, broj:2/21.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 6. 

sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine, donosi: 

 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2022.godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom se uređuje struktura Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2022.godinu (u 

daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom i 

dugovima, te promjena financiranja tijekom godine. 

 

 

Članak 2. 

 

Proračun Općine Satnica Đakovačka sastoji se od slijedećih dijelova: 

- Opći dio Proračuna 

- Posebni dio Proračuna 

- Financijske projekcije za 2023.i 2024. godinu. 

 

 

Članak 3. 

 

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, računa financiranja. 

 

U Račun prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 

U Računu financiranja  iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za 

financijsku imovinu i otplate kredita i zajmova. 

 

Posebni dio sadrži raspored rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i 

programskoj  klasifikaciji. 

 

Članak 4. 

 

Projekcija prihoda i rashoda za dvogodišnje razdoblje sadrži prihode i rashode za  2023. i 

2024. godinu koji su procijenjeni prema smjernicama i uputama Ministarstva financija. 

 

 

Članak 6. 

 

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) 

koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama. 

 

 



Članak 7. 

 

Za izvršavanje Proračuna u potpunosti je odgovoran općinski načelnik. 

 

 

Članak 8. 

 

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom do visine 

utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, na razdjelima i pozicijama, prema načelu racionalnog 

korištenja ostvarenih sredstava. 

 

Članak 9. 

 

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu, Općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu 

sredstava na proračunskim stavkama unutar razdjela ili između razdjela najviše do 5% 

rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. 

 

Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti općinsko vijeće u polugodišnjem i 

godišnjem izvršenju Proračuna. 

 

Članak 10. 

 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 

 

 

Članak 11. 

 

Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu 

Proračuna. 

Dodjela sredstava korisnicima vršiti će se sukladno njihovim financijskim planovima, za 

cijelu godinu po mjesecima, vodeći računa o mogućnostima Proračuna. 

 

 

Članak 12. 

 

Stanje imovine utvrđuje se jednom godišnje zaključno s danom 31.prosinca tekuće godine.  

Povjerenstvo za popis nepokretne i pokretne imovine Rješenjem imenuje općinski načelnik i 

donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća. 

 

Članak 13. 

 

Proračunom nije predviđeno davanje jamstava i zaduživanje. 

 

 

Članak 14. 

 

Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene Proračunom i to do 

visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, te se ne mogu preraspodijeliti, osim pod 

uvjetima i na način predviđen ovom Odlukom. 

 



 

Članak 15. 

 

Ukoliko tijekom 2022.godine nastanu nove obveze za Proračun, sredstva za njihovu provedbu 

mogu se osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna Proračuna koje usvaja Općinsko 

vijeće. 

 

Članak 16. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Satnica Đakovačka, a primjenjuje se od 1.siječnja 2022. godine. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA:  400-08/21-01/11    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2121/06-01/21-1 

        

Satnica Đakovačka, 15.12.2021.    Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r. 

 

 

 

 

 


