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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 
Općinsko vijeće 

 

Pićan 40, 52332 Pićan 
Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 
E-mail: info@pican.hr 
Web: www.pican.hr 
OIB: 30638625602 

 

KLASA: 024-01/22-01/25 
URBROJ: 2163-30-03-22-3 
Pićan, 16. prosinca 2022. godine 
 
Temeljem odredbi članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 144/21) i članka 19. Statuta 

Općine Pićan (“Službene novine Općine Pićan” br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Pićan na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PIĆAN ZA 2023.GODINU 

 

Članak 1. 

(1) Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Pićan 

za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i 

nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: 

Korisnika), pojedine ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna,  te druga pitanja  u 

izvršavanju Proračuna. 

 

Članak 2. 

(1) Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te obrazloženja proračuna. 

(2) Opći dio Proračuna sadrži; sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja, te račun prihoda i 

rashoda i račun financiranja 

(3) U sažetku računa prihoda i rashoda – tabela A iskazuju se prihodi poslovanja, kao i prihodi od 

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

(4) U sažetku računu financiranja – tabela B iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te 

izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova. 

(5) Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima 

financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. 

(6) U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku 

imovinu prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. 

(7) Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine Pićan i proračunskog korisnika dječjeg 

vrtića „Lišnjak“ iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, 

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata. 
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2 

(8) Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog 

dijela proračuna. 

(9) Sastavni dio Proračuna čine i projekcije proračuna za 2024.-2025. godinu, kao i ova Odluka. 

 

Članak 3. 

(1) Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, 

neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 

(2) Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni 

rashodi i izdaci u 2023. godini ne smiju biti veći od odobrenog Proračuna. 

 

Članak 4. 

(1) Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, 

odluci ili zaključku. Načelnik ovjerom iste potvrđuje nastali rashod i potpisuje naredbu za isplatu. 

 

Članak 5. 

(1) Načelnik je odgovoran za: 

- planiranje i izvršavanje Proračuna, 

- prikupljanje prihoda i primitaka i njihovo uplaćivanje u Proračun, 

- preuzimanje obaveza, verifikaciju obaveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret    

proračunskih sredstava, 

- zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje sredstvima. 

 

Članak 6. 

(1) Plaćanje i davanje predujmova iznimno je dopušteno uz suglasnost načelnika za iznos veći od 

1.350,00 €. Do iznosa od 1.350,00 € nije potrebna suglasnost. Predujam se plaća temeljem predračuna 

ili ponude koja ne predstavlja vjerodostojan dokument za računovodstveno evidentiranje, a pogotovo 

priznavanje rashoda.  

(2) Plaćanje predujmom moguće je izvršiti bez bilo kakvih ograničenje za obaveze preuzete po 

ugovorima za projekte koji se financiraju iz sredstava EU. 

                                                        

Članak 7. 

(1) Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za 

ispunjavanje zadaće općine. 

(2) Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine koriste se samo za kapitalne 

rashode. 

 

Članak 8. 

(1) Načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom 

Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom 

raspolaganju imovinom, a najviše do 133.000,00 €, a ako je taj iznos (0,5%) manji od 9.290,00 €, tada 

može odlučivati najviše do 9.290,00 €, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno drugo raspolaganje 

imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 
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Članak 9. 

(1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik. 

(2) Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela 

sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. 

(3) Odluku o izboru banke donosi načelnik. 

 

Članak 10. 

(1) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, 

korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih 

sredstava. 

(2) Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati 

iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih  sredstava. 

(3) Uplaćeni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa 

utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava, uz prethodnu suglasnost načelnika. 

(4) Uplaćene a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od 

zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz 

prethodnu suglasnost načelnika. 

 

Članak 11. 

(1) Sredstva tekuće rezerve - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - u visini do 3.980,00 eura koriste 

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 dostatna sredstva pri planiranju Proračuna, jer ih nije 

bilo moguće predvidjeti. 

(2) Sredstva tekuće rezerve koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica 

elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i 

ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za 

druge nepredviđene rashode u tijeku godine. 

(3) O korištenju sredstava tekuće rezerve odlučuje općinski načelnik do iznosa utvrđenog godišnjim 

Proračunom, te o tome izvještava Općinsko vijeće polugodišnje i po godišnjem obračunu. 

 

Članak 12. 

(1) Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina Proračuna, a 

koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade. 

(2) Općina u 2023. godini ne planira novo dugoročno zaduženje, već će samo otplaćivati postojeće 

dugoročne kredite. 

(3) Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine iznosi 450.121,90 eura, a odnosi se na 

preostali iznos neotplaćenih dugoročnih kredita. 

 

Članak 13. 

(1) O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač općina odlučuje Općinsko vijeće 

na prijedlog načelnika. 

 

Članak 14. 

(1) Općina Pićan ima u svom Proračunu proračunskog korisnika – Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan. 
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(2) Sredstva proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za 

nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. 

(3) Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do 

visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu. 

 

Članak 15. 

(1) Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog dokumenta 

(isprave) iz koje je vidljivo: 

- da je namjena odobrena u Proračunu, 

- da je iznos stvorene obaveze u visini odobrenog iznosa, 

- da je obaveza likvidirana od odgovorne osobe,  

- da je ovjerena od Općinskog načelnika. 

 

Članak 16. 

(1) Proračun izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan, a u skladu s odredbama Zakona o 

proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. 

 

Članak 17. 

(1) Sredstva raspoređena za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose te naknade članovima 

predstavničkih tijela obračunavati će se i isplaćivati sukladno odredbama akata Općinskog vijeća koji to 

reguliraju, Zakona o radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. 

(2) Sredstva namijenjena materijalnim rashodima i tekućem održavanju isplatu odobrava načelnik. 

 

Članak 18. 

(1) Sredstva planirana za zdravstvo, predškolski odgoj i školstvo raspoređivati će se nalogom načelnika, 

temeljem preuzetih obveza i potpisanih sporazuma s korisnicima. 

(2) Za rad udruga planirana su sredstva putem programa javnih potreba u poljoprivredi, kulturi, sportu te 

socijalnoj skrbi te će se dodjeljivati putem  natječaja. 

 

Članak 19. 

(1) Sredstva za komunalnu potrošnju raspoređivati će se na temelju Programa ovisno o prilivu prihoda 

od prodaje neproizvedene imovine i namjenskih prihoda. 

 

Članak 20. 

(1) Postupak nabavke dugotrajne imovine i izvođenje investicijskih radova mora se obavljati uz 

odobrenje načelnika, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ br. 120/16). 

 

Članak 21. 

(1) Pogrešni ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 

 

Članak 22. 

(1) Sukladno odredbi članka 60. Zakona o proračunu utvrdi li se potrebnim, Općinski načelnik može u 

tijeku godine prerasporediti sredstva na proračunskim stavkama između nositelja, korisnika, ali najviše 

do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane vijeća koja se umanjuje. 
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(2) O preraspodjeli sredstava izvještava se Općinsko vijeće polugodišnje i po godišnjem obračunu. 

 

Članak 23. 

(1) Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna 

predložiti će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava. 

 

Članak 24. 

(1) Za provedbu ove Odluke odgovoran je Općinski načelnik kao naredbodavatelj, kako za naplatu i 

ubiranje prihoda tako i za izvršavanje rashoda sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom 

dijelu Proračuna. 

 

Članak 25. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.  

 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Daniel Stanić 


