Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj
87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 30. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 3/21.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 4.
sjednici, od 13. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu

I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se struktura prihoda i primitaka, rashoda i
izdataka Proračuna Općine Pirovac za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun),
njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te
financijskom i nefinancijskom imovinom Općine Pirovac, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela s projekcijama za 2023. i
2024. godinu.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa
zaduživanja/financiranja uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, a Posebni dio
sadrži raspored rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine te
izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.
Sredstva u Posebnom dijelu Proračuna raspoređena su sukladno
programima uz utvrđene aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskom korisniku koji je u
njegovom Posebnom dijelu određen za nositelja sredstava raspoređenih po
programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim
obvezama.
Članak 4.
Naredbodavac za izvršavanje Proračuna je općinski načelnik, koji je
odgovoran za izvršavanje Proračuna u cjelini.

Općinski načelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku Općinskog
vijeća Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Vijeće) ako ocijeni da je ista u suprotnosti
sa Zakonom o proračunu i Proračunom, te zatražiti od istog tijela da se uklone uočeni
nedostaci.
Članak 5.
Sredstva planirana na osnovnim računima 372 i 381 raspoređuje općinski
načelnik sukladno dinamici pritjecanja proračunskih sredstava do visine utvrđene
godišnjim planom odnosno do visine odobrenih sredstava za financiranje programa
javnih potreba udruga građana.
Članak 6.
Proračunski korisnik smije proračunska sredstva koristiti samo za
namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom
dijelu.
Proračunskim sredstvima proračunski korisnik se smije koristiti samo do
visine planiranih sredstava po načelu dobrog financijskog upravljanja, odnosno
načelima ekonomičnosti i djelotvornosti.
Članak 7.
Proračunski korisnik izuzet je od obveze uplate ostvarenih vlastitih
prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u Proračun jer nisu stvoreni informacijski
preduvjeti za praćenje prihoda proračunskog korisnika i izvršavanje rashoda iz tih
izvora.
Prihodi iz stavka 1. ovoga članka planiraju se u financijskom planu
proračunskog korisnika i uplaćuju na njegov račun, a mogu se koristiti isključivo za
namjene utvrđene tim financijskim planom, do iznosa ostvarenih prihoda.
Proračunski korisnik tijekom godine obvezan je o ostvarenju i trošenju
prihoda izvještavati Službu za financije JUO-a Općine Pirovac, jer će podaci o
njihovom ostvarenju i trošenju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna.
Članak 8.
Ostali korisnici Proračuna dostavljaju izvješća o utrošenim sredstvima
prema pozivu, a najmanje jednom godišnje za utrošena sredstva u prethodnoj godini.
U slučaju neispunjenja obveze iz stavka 1. ovoga članka obustavit će se
isplata sredstava iz Proračuna, o čemu odlučuje općinski načelnik.
IV. OPSEG ZADUŽIVANJA I JAMSTAVA
Članak 9.
Proračun će se tijekom 2022. godine dodatno zadužiti uzimanjem kredita
na domaćem tržištu novca i kapitala u iznosu od 1.500.000,00 kuna za realizaciju
sljedećih kapitalnih projekata:
1. projekt K200012 – Otkup zemljišta za izgradnju vatrogasnog doma,
2. projekt K200003 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja:

2.1. izrada projektno tehničke dokumentacije vatrogasnog doma (glavni projekt i
izvedbeni projekt),
2.2. izrada projektno tehničke dokumentacije Sportskog centra Pirovac (glavni
projekt i izvedbeni projekt),
2.3. izrada projektno tehničke dokumentacije Poduzetničke zone Torine (idejni,
projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt).
Članak 10.
Tijekom 2022. godine ne predviđa se izdavanje jamstava Proračuna po
bilo kojoj osnovi.
V. UPRAVLJANJE DUGOM TE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM
IMOVINOM
Članak 11.
Temeljem dugoročnih kreditnih zaduženja Proračunom je predviđeno
plaćanje glavnice i kamata za otplatu istih.
Slijedom realiziranih kreditnih zaduženja te uz predviđeno dodatno
zaduživanje, očekivani iznos duga na kraju 2022. godine iznosit će 4.620.000,00 kuna.
Članak 12.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja
općinski načelnik.
Članak 13.
Za neplanirane ili nedovoljno planirane rashode koristit će se sredstva
proračunske zalihe Proračuna, u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe u cijelosti odlučuje općinski
načelnik i o tome podnosi polugodišnja pisana izvješća Vijeću.
Članak 14.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.
Stjecanje i otuđivanje te raspolaganje ostalom imovinom mora biti
planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ukoliko tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti
planiranih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka Proračuna, općinski
načelnik će predložiti Vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna, kako bi se
izvršilo njegovo uravnoteženje.

Članak 16.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2022. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do datuma utvrđenog u
stavku 1. ovoga članka, podmirit će se iz proračuna naredne poslovne godine.
Ostvareni namjenski prihodi i primici koji neće biti utrošeni do isteka
2022. godine, prenose se u proračun naredne godine.
Članak 17.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/02
URBROJ: 2182/11-01-21-1

Pirovac, 13. prosinca 2021.
.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Igor Meić, bacc. oec., v. r.

