Temeljem članak 14. Zakona o proračunu (NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29.
Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije br 6/13 i 1/18),
Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 22. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine,
donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Bošnjaci za
2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, mogući opseg zaduživanja
i jamstava Općine Bošnjaci, upravljanje imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, pojedine ovlasti načelnika u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda.
U računu prihoda iskazani su svi porezni i ostali neporezni prihodi od pomoći iz
Proračuna, prihodi od imovine, prihodi po posebnim propisima te prihodi od prodaje
nefinancijske imovine.
U računu rashoda iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji svi javni rashodi.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda proračunskih korisnika iskazanih po
proračunskim klasifikacijama i raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i
projekata.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi za nefinancijsku imovinu,
kapitalne pomoći i donacije za razdoblje od 2020. do 2022. godine razrađeni po
pojedinim programima proračunskih korisnika te po godinama u kojima će rashodi za
programe teretiti proračune slijedećih godina po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu
programa.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim
propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu, dok se iznosi rashoda utvrđeni
u Proračunu smatraju maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi Proračuna u 2020.
godini ne smiju, prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.
U Proračunu su svi prihodi i svi rashodi za pojedine namjene iskazani po brutonačelu.
Proračun je uravnotežen – ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode.
Članak 4.
Namjenski prihodi koji pripadaju Općini na temelju posebnih zakona, prihod su
Proračuna i smiju se koristiti samo za namjene propisane zakonom.

Namjenski prihodi koji neće biti iskorišteni u 2020. godini, prenijet će se u Proračun
za 2021. godinu.
Članak 5.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu:
korisnici) koji su u njegovom posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim
stavkama, odnosno raspoređenih u tekuće projekte, aktivnosti i razvojne programe.
Članak 6.
Proračunski korisnici odgovorni su za namjensko i zakonito korištenje proračunskih
sredstava.
Ako se u postupku kontrole poslovanja proračunskih korisnika utvrdi da su sredstva
korištena suprotno Zakonu i Proračunu, zahtijevati će se povrat sredstava u Proračun.
Članak 7.
Proračun ima jedan račun za sva plaćanja.
Plaćanje predujmova iz sredstava Proračuna moguće je samo iznimno i na temelju
prethodne suglasnosti načelnika.
Članak 8.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda, odnosno
rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između
proračunskih korisnika i ostalih korisnika rješavati će se izmjenama i dopunama važećeg
Proračuna.
Izmjene i dopune Proračuna predložiti će se Općinskom vijeću na usvajanje.
Članak 9.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama na
temelju utvrđenih i odobrenih financijskih planova proračunskih korisnika.
Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu
izvršeni do visine utvrđene Proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u slijedećoj
godini.
Članak 10.
Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je načelnik.
Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda i za
potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i
propisima donesenim na temelju zakona.
Članak 11.
U Proračunu su utvrđena sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe
koristiti će se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili
za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena sredstva jer ih pri
planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Visina sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u iznosu
20.000,00 kuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik.

Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske
zalihe.
Članak 12.
Općina se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem
vrijednosnih papira samo za investiciju koja se financira iz Proračuna uz prethodnu
suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Ukupna godišnja obveza iz stavka 1. ovoga članka, uključujući obveze po danim
jamstvima i suglasnostima za zaduživanje iz prethodnih godina, može iznositi najviše do
20 % prihoda iz 2019. godine umanjenih za prihode i primitke sukladno članku 88.
stavku 4. Zakona o proračunu.
Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na projekte koji će se sufinancirati iz
pristupnih fondova Europske unije u kojima će Općina sudjelovati.
Odluku o zaduživanju i Odluku o prihvaćanju investicije donosi Općinsko vijeće.
Članak 13.
Načelnik je odgovoran za zakonito, svrsishodno, učinkovito i ekonomično raspolaganje
proračunskim sredstvima.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku''
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
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