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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                       OPĆINA SEVERIN 
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KLASA : 400-08/20-01/05 
URBROJ : 2123-04-02-20-01 
 
Severin, 30. prosinca 2020. 
 
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 31. Statuta Općine Severin ("Službeni glasnik Općine Severin", 1/18) 
Općinsko vijeće Općine Severin na 22. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2020. 
donijelo je  

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2021. godinu 
 
I. OPĆE ODREDBE   

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje izvršavanje Proračuna Općine Severin za 2021. godinu (u 
daljnjem tekstu: Proračun), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, 
proračunska zaliha, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje rashodima i izdacima 
te prihodima i primicima, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom 
imovinom, pojedine ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga 
pitanja u vezi sa izvršavanjem Proračuna.    
 

Članak 2. 
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, 
jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, 
dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.  
 
 
 II. SADRŽAJ PRORAČUNA  
 

Članak 3. 
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.  
Opći dio Proračuna sastoji se od (A) Računa prihoda i rashoda, (B) Računa 
financiranja i (C) Raspoloživih sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda ili manjak 
prihoda). 
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi 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 zajmova. 



2 

 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u pro-
grame za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, ekonom-
skoj, lokacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja.  
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom 
i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. 
 

 
 
 III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 
 

Članak 4. 
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.  
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa pozitivnim propisima,  
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 
Planirani iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim 
svotama.  

 
Članak 5. 

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i 
to do visine utvrđene u posebnom dijelu Proračuna. 
U izvršavanju proračuna za 2021. godinu neporezni prihodi mogu se koristiti i za 
druge namjene, a ne jedino i isključivo namjenski, uz preduvjet da se istim 
postupanjem ne dovede u pitanje obavljanje djelatnosti koja se financira iz 
predmetnog namjenskog prihoda. 
 

Članak 6. 
Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene 
dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac. 
Nalogodavac za izvršenje stavki iz Proračuna je Općinski načelnik.  
 

Članak 7. 
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti 
Općinskog načelnika.  

 
Članak 8. 

Ako se prihodi – primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj 
dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi – 
izdaci za redovnu djelatnost Općine Severin. 

 
Članak 9. 

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i 
rashoda – izdataka Proračuna predložiti će se Općinskom vijeću Općine Severin do-
nošenje Izmjena i dopuna Proračuna. 
Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela s tim da umanjenje 
pojedine stavke ne može biti veće od 5%. 
 

Članak 10. 
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik. 
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Članak 12. 
Korisnici Proračuna ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iz-
nad svote, koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna. 
 
 
IV. POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENI PRIHODI 
 

Članak 13. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih 
prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se 
uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.  
Povrat sredstava izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine na temelju 
dokumentiranog zahtjeva.  
 
 
V. KORIŠTENJE NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA 
 

 Članak 14. 
Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne 
namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja i 
namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.  
Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u 
Proračun za tekuću proračunsku godinu.  
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u 
Proračunu obveze se mogu preuzeti i plaćati samo u visini stvarno uplaćenih, 
odnosno raspoloživih sredstava.  
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene 
i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim 
aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnog Načelnika. 
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.  
 
 
VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA  
 

Članak 15. 
Zaduživanje i davanje jamstava provodi se u skladu sa zakonom. 

 
Članak 16. 

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih 
papira.  
Odluku o zaduživanju radi kapitalnih ulaganja iznad svota utvrđenih Proračunom 
donosi Općinsko vijeće Općine Severin. 
Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz 
Proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade 
Republike Hrvatske.  
Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 posto 
ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno 
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ograničenje ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije i 
na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti. 
U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po 
kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava 
i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjele nepodmirene 
obveze iz prethodnih godina.  
Općina Severin može se kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog 
zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, i to najduže do 12 
mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po 
kratkoročnim kreditima ili zajmovima. 
 
 
VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM  

 
Članak 17. 

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina. 
Imovinom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom 
Općine.  

Članak 18. 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.  
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući 
načela sigurnosti i likvidnosti.  
Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.  
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.  
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. 
prosinca 2021. godine.  
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. 
 

Članak 19. 
Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom podrazumijeva njeno korištenje, 
održavanje i davanje u zakup, a evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine vodi 
Jedinstveni upravni odjel, odnosno Fina za vrijeme koje obavlja poslove 
proračunskog računovodstva za Općinu Severin. 
 
VIII. FISKALNA GODINA 

Članak 20. 
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.  
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 
2021. godinu.  
Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2020. godini rashodi su proračuna 
za 2020. godinu, neovisno o plaćanju.  
 
 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 21. 
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“,  a stupa na snagu 
01. siječnja 2021. godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća  
                                                                                 Jasmin Morosavljević 


