Temeljem članka 14. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08 i
136/12), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 22. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine
donijelo je
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE
ZA 2017. GODINU

Članak 1.
Proračun općine Bukovlje (u daljnjem tekstu Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda
koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
drugim propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Proračunska sredstva koriste se prema namjeni iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna
po pojedinim pozicijama.
Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene koje su određene Proračunom i to u visini
utvrđenoj u Posebnom dijelu, odnosno prema dospjelim obvezama, a u skladu s ostvarenim
prihodima, odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna. Ukoliko se prihodi Proračuna ne
naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, smanjiti će se raspodjela
sredstava po korisnicima.
Članak 3.
Sredstva koja su u Proračunu osigurana za potporu udruga s područja Općine Bukovlje
raspoređivat će se u skladu s Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Bukovlje,
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, odnosno Odlukom rasporeda
sredstava za političke stranke.
Članak 4.
Sredstava planirana pozicijom: Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
mogu se koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, za izvršenje sudskih odluka i
odluka ostalih nadležnih organa (presuda, rješenje, naloga i sl.).
O korištenju tekuće zalihe Proračuna odlučuje Općinski načelnik.
Članak 5.
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik koji u postupku
izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik koji može
odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time da promjena pojedine stavke
ne može biti veća od 5%.
Članak 6.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim
propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.
Članak 7.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda izdataka Proračuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Bukovlje donošenje Izmjena i
dopuna Proračuna.

Članak 8.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2017.
godinu.
Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2017. godini rashodi su Proračuna za 2017.
godinu, neovisno o plaćanju.
O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja
Godišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu.
Članak 9.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Bukovlje može se
dugoročno zaduživati samo uz suglasnost većinskog vlasnika.
Članak 10.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja
2017. godine i bit će objavljena na internet stranici Općine Bukovlje www.bukovlje.hr i u
“Službenom vjesniku” Brodsko-posavske županije.
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