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15.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08), članka
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(«Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije»
br. 10/09 i 2/11), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 30. sjednici održanoj 20.12.2012.
godine, donosi

Broj: 23

Sredstva Proračuna dodjeljuju se proračunskim
korisnicima mjesečno do 15-og u tekućem mjesecu
za protekli mjesec u visini 1/12 sredstava
predviđenih u posebnom dijelu Proračuna.
Korisnici Proračuna će koristiti sredstva za
utvrđene namjene do visine utvrđene Proračunom,
ukoliko se izmjenama i dopunama Proračuna ne
utvrdi drukčije.
Članak 4.

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
općine Donji Andrijevci za 2013. godinu

Korisnici Proračuna koriste sredstva u skladu sa
svojim godišnjim financijskim planom.
Korisnici Proračuna ne smiju preuzimati
obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote
raspoređene u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 1.

Članak 5.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici,
rashodi i izdaci Proračuna općine Donji Andrijevci
za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i
njegovo izvršavanje, upravljanje njegovim
prihodima, primicima, rashodima, izdacima, te
prava i obveze svih korisnika proračunskih
sredstava.

Za izvršenje Proračuna odgovoran je općinski
načelnik.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je
općinski načelnik.

Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda
i rashoda. U računu prihoda i rashoda iskazuju se
svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po
vrstama i osnovnim namjenama. Posebni dio
Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka
po nositeljima, korisnicima i posebnim
namjenama.
Članak 3.
Sredstava Proračuna osiguravaju se
proračunskim korisnicima u posebnom dijelu
Proračuna, određeni za nositelja sredstava na
pojedinim stavkama.

Članak 6.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti
planiranih prihoda /primitaka/ te rashoda /izdataka/
Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje,
putem izmjena i dopuna Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu
sredstava unutar pojedinog razdjela, s time da
umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od
5%.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko posavske županije», a primjenjivat će se od 1.
siječnja 2013. godine.

Broj: 23

»SLUŽBENI VJESNIK«

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:400-01/12-01/21
Urbroj:2178/04-03-12-1
Donji Andrijevci, 20.12.2012.
PREDSJEDNIK
Stanko Ćorić, v.r.

16.

Na temelju članka 5. stavka 1. i članka 22.
stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne
novine» broj 33/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
29. Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije» br. 10/09. i
2/11), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na
30. sjednici održanoj 20. 12. 2012. godine, donosi
ODLUKU
o ostvarivanju prava redovitih studenata
na jednokratnu novčanu pomoć općine
Donji Andrijevci
za akademsku godinu 2012/2013
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način
ostvarivanja prava redovitih studenata na
jednokratnu novčanu pomoć općine Donji
Andrijevci za akademsku godinu 2012/2013., te
visina i način isplate pomoći.
Članak 2.
Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom
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novčanom iznosu od 1.000,00 kuna ovisno o visini
ukupnog dohotka članova kućanstva studenta.
Sredstva za isplatu pomoći osiguravaju se u
Proračunu općine Donji Andrijevci.
Članak 3.
Pravo na pomoć stječe se pod sljedećim
uvjetima:
a)
da student ima hrvatsko državljanstvo i
status redovitog studenta,
b)
da ima prebivalište na području općine
Donji Andrijevci najmanje jednu godinu
prije podnošenja zahtjeva, i
c)
da ukupni dohodak ostvaren u 2012. godini
po članu kućanstva mjesečno ne prelazi
iznos od 1.663,00 kn.
Članak 4.
Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj dohotka
(dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od
samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i
imovinska prava, dohodak od kapitala, dohodak od
osiguranja) i drugih primanja koje ostvari korisnik i
članovi njegovog kućanstva prema propisima o
porezu na dohodak.
Dohodak u smislu ove Odluke smatra se: plaća
ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu i
inozemstvu, mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih
odnosa po osnovi rada, dohodak od obrtničke
djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i
šumarstva i od drugih samostalnih djelatnosti,
dohodak od zakupnina i najamnina, dohodak od
iznajmljivanja postelja, soba i apartmana
putnicima i turistima, dohodak od vremenski
ograničenog ustupa autorskih prava, prava
industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava,
dohodak od otuđenja i davanja na korištenje
nekretnina i imovinskih prava, dohodak od
dividenda i udjela u dobiti i kamata i dohodak po
osnovi osiguranja života i dobrovoljnoga
mirovinskog osiguranja.
Druga primanja u smislu ove Odluke su:
mirovine ostvarene u inozemstvu, naknade za
vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade

