Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 29. Statuta
Općine Ervenik («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/01, 04/06 i 10/09),
Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 21.sjednici od 23. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za
2012. godinu
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se način izvršenja Proračuna Općine Ervenik za 2012. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), upravljanje prihodima, primicima, rashodima i izdacima Proračuna, imovinom
Općine Ervenik, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, a Posebni dio sadrži raspored izdataka
po nositeljima izvršenja Proračuna – razdjelima, te vrstama izdataka.
II. IZVRŠENJE PRORAČUNA
Članak 3.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je općinski načelnik, koji je odgovoran za izvršenje Proračuna
u cjelini.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku Općinskog vijeća Općine Ervenik ako
ocijeni da je ista u suprotnosti s Zakonom o proračunu i Proračunom, te zatražiti od istog tijela
da se uklone uočeni nedostaci.
Članak 4.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna osiguravaju se korisnicima proračuna sukladno
programima.
Članak 5.
Sredstva planirana na osnovnim računima 372 i 381 raspoređuje općinski načelnik sukladno
dinamici pritjecanja proračunskih sredstava do visine utvrđene godišnjim planom.
Članak 6.
Preraspodjela rashoda i izdataka unutar razdjela može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na
stavci koja se umanjuje.

Ukoliko tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i/ili
primitaka, odnosno rashoda i/ili izdataka Proračuna, izvršno tijelo će predložiti Općinskom vijeću
donošenje izmjena i dopuna Proračuna, kako bi se izvršilo njegovo uravnoteženje.
Članak 7.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2012. godine. Financijske obveze koje ne budu podmirene do
datuma utvrđenog u stavku 1. ovog članka, podmirit će se iz proračuna naredne poslovne godine.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.
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