Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08,
136/12. i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Drnje («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 5/14), Općinsko vijeće Općine Drnje na 34. sjednici
održanoj 24. studenoga 2016. donijelo je
O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Općine Drnje za 2017. godinu
Članak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Drnje za 2017. godinu (u daljnjem
tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Drnje za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem
tekstu: korisnici) koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava
po pojedinim stavkama.
Članak 3.
Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u
Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršenje usklađeno s mjesečnim
proračunskim dodjelama.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja korisnicima
u skladu s raspoloživim sredstvima.
Članak 4.
Korisnicima se vrši mjesečna doznaka sredstava za rashode poslovanja na
temelju dostavljenog zahtjeva o nastalim rashodima na petoj razini računskog plana.
Dodjela sredstava korisnicima za nabavu nefinancijske imovine vrši se na
temelju dostavljane dokumentacije (ugovora, računa, ovjerenih privremenih ili
okončanih situacija).
Članak 5.
Korisnici su obvezni izraditi financijski plan po mjesecima i dostaviti ga
općinskom načelniku Općine Drnje (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Članak 6.
Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran općinski načelnik.
Čelnik korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje Proračuna korisnika.
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Članak 7.
Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti na proračunskim stavkama kod
proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika do najviše 5% rashoda i
izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje.
Odluku o odobravanju preraspodjele sredstava iz stavka 1. ovoga članka
donosi općinski načelnik i o tome obavještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Članak 8.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 400-08/16-01/03
URBROJ: 2137/04-16-1
Drnje, 24. studenoga 2016.
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