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Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 

11. Statuta Općine Bibinje («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 17/09, „Službeni glasnik Općine 

Bibinje” broj: 2/13, 3/18) Općinsko vijeće Općine Bibinje na svojoj 13. izvanrednoj sjednici održanoj 

dana 26. 06. 2019. godine donosi 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se način izvršavanja Proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu (u daljnjem 

tekstu: Proračun), te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. 

 

Članak 2. 

Opći se dio Proračuna sastoji od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži 

rashode raspoređene prema ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj klasifikaciji i proračunskim 

korisnicima. 

Članak 3. 

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u 

Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama. Korisnici smiju 

proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene 

u njegovom Posebnom dijelu. 

Članak 4. 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim financijskim planom, a po dinamici utvrđenoj 

mjesečnim planovima. 

Članak 5. 

Postupak nabave robe i usluga te ustupanje radova obavljat će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

Članak 6. 

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih planova za izvršavanje Proračuna, u skladu s njegovim 

likvidnim mogućnostima. 

Članak 7. 

O korištenju sredstava Proračunske pričuve Proračuna odlučuje načelnik Općine u cijelosti. 

 



BROJ: 4 Službeni glasnik Općine Bibinje                                         27.06.2019 

3 
 

Članak 8. 

Ostvareni prihodi od prodaje dugotrajne imovine koristiti će se sukladno Zakonu o proračunu. 

 

Članak 9. 

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtjeva i 

povećanje sredstava, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz 

Sredstava proračunske pričuve. Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili 

nadležnost korisnika što zahtjeva smanjena sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za 

njegove troškove prenose se u Tekuću proračunsku pričuvu ili na korisnika koji preuzima njegove 

poslove. 

Članak 10. 

Korisnici smiju, prema odluci načelnika, obavljati preraspodjelu samo neutrošenih sredstava koja su 

planirana u Posebnom dijelu Proračuna. 

Članak 11. 

Općina se može zaduživati za investicije, davati suglasnost za zaduživanje, odnosno jamstvo u skladu 

sa Zakonom o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanje jamstva i suglasnosti jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluku o zaduživanju općine, o davanju suglasnosti za 

zaduživanje te davanju jamstva donosi Općinsko vijeće. 

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine planira se do iznosa od 8.944.444,24 kuna. 

 

 

Članak 12. 

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina može se dugoročno zadužiti samo 

za investiciju, te  uz suglasnost općinskog vijeća. 

Dana suglasnost za zaduživanje ustanove uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine. 

Općina može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje 

obveza. 

Načelnik može predlagati Općinskom vijeću davanje pojedinačnih financijskih jamstava. 

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine, a prije davanja jamstva potrebno je 

ishoditi suglasnost Ministra financija. 

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba 

trgovačkog društva ili ustanove putem nadležnog upravnog tijela. 
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Općina Bibinje će u 2019. godini dati jamstvo tvrtki Bibinjac d.o.o. Bibinje za iznos od 7.500.000 kuna 

(uvećano za kamatu i druge troškove) za kupovinu i adaptaciju nekretnine zk.č.br 324/2. 

 

Članak 13. 

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnik ostvaruje od obavljanja poslova na tržištu i u 

tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. 

Vlastitim prihodima korisnik podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim 

uvjetima. 

Planiraju se u financijskim planom korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za 

namjene utvrđene financijskom planom. 

Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog 

članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti. 

O ostvarenim i utrošenim namjenskim i vlastitim prihodima, proračunski korisnik izvješćuju nadležni 

proračun na način i u rokovima koji vrijede za dostavu polugodišnjih i godišnjih izvješća. 

 

Članak 14.  

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 

2019. godinu (“Službeni glasnik Općine  Bibinje” broj 4/18) i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Bibinje za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Bibinje“ broj 2/19) 

 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu od prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Bibinje". 

 

KLASA:021-05/19-01/6  

URBROJ:2198/02-01-19-2 

Bibinje, 26. 06. 2019. godine 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE 

                                                                      Predsjednik 

                                                                       Ivan Šimunić, prof 
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