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Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12),
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
br. 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije» br. 10/09, 2/11, 3/13
i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci
na 11. sjednici održanoj 16.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Donji
Andrijevci za 2015. godinu

Broj: 28/1

Korisnici Proračuna će koristiti sredstva za
utvrđene namjene do visine utvrđene Proračunom,
ukoliko se izmjenama i dopunama Proračuna ne
utvrdi drukčije.
Članak 4.
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 5.
Za izvršenje Proračuna odgovoran je općinski
načelnik.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je
općinski načelnik.

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici,
rashodi i izdaci Proračuna općine Donji Andrijevci
za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: proračun) i
njegovo izvršavanje, upravljanje njegovim
prihodima, primicima, rashodima, izdacima, te
prava i obveze svih korisnika proračunskih
sredstava.

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 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.
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.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
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