GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 22.prosinca 2016.
godine, temeljem članka 14 stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15),
članka 40. stavak 1. točka 3. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09, 3/13 ,
11/14 ,7/15,1/16 3/16 ) i članka 55. i 83. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 5/09, 8/13 i 11/14) donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2017. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna grada
Belišća za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje dugom te
financijskom i nefinancijskom imovinom grada, davanje jamstva, ovlasti gradonačelnika u izvršavanju
proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te druga pitanja vezana uz izvršavanje
Proračuna.
Članak 2.
Proračun Grada Belišća za 2017.godinu planiran je u ukupnom iznosu od 95.665.760,00
kuna.
II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opći dio sastoji se od Računa prihoda i rashoda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019.
godinu i Računa financiranja za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
U Računu prihoda i rashoda za 2017. godinu iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja za 2017. godinu iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja,
izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova te izdaci za dane zajmove.
Posebni dio sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava prema
ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.
Plan razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine sastavni je dio Proračuna u kojem
su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja Grada prema planiranim rashodima proračuna za nefinancijsku
imovinu, kapitalne pomoći i donacije razrađeni po pojedinim programima za trogodišnje razdoblje te po
izvorima financiranja za cjelovitu provedbu programa.
Članak 4.
Ukupna godišnja obveza Grada Belišća za otplatu kredita za investicije koje se financiraju iz
Proračuna grada Belišća može iznositi najviše 20% ostvarenih proračunskih prihoda u 2017. godini
umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija te prihode od sufinanciranja prema
posebnim odlukama i ugovorima.
Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza
nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza sukladno Zakonu o proračunu.
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta
po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina.
Očekivane otplate ukupnog duga (glavnica i kamata) s osnove zaduživanja Grada Belišća u
2017. godini iznosi 3.126.135,73 kuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 5.
Organizacijskom klasifikacijom Posebnog dijela Proračuna formirano je šest razdjela unutar
kojih su planirane proračunske glave unutar kojih su planirani rashodi proračunskih korisnika.
Sukladno tome sredstva se u Proračunu osiguravaju upravnim odjelima i proračunskim
korisnicima iz njihove nadležnosti.
Proračunski korisnici Grada Belišća su: Dječji vrtić Maslačak, javna ustanova Gradska
knjižnica i čitaonica Belišće te javna ustanova u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u
Posebnom dijelu Proračuna vodeći brigu o mjesečnom proračunskom odobrenju.
Članak 6.
Upravni odjel za financije i proračun obvezan je u roku od osam dana od dana donošenja
Proračuna izvijestiti proračunske korisnike upravne odjele o odobrenim sredstvima u Proračunu, a
upravni odjeli obvezni su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti krajnje korisnike koji su određeni
kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.
Proračunski korisnici za koje su sredstva planirana u posebnim glavama obvezni su dostaviti
nadležnom upravnom odjelu svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu
i izrađene po mjesecima do 15. siječnja 2017. godine.
Temeljem iznosa planiranih Proračunom proračunski korisnici i upravni odjeli moraju izraditi
Financijski plan izvršenja po mjesecima usklađen prema odobrenim sredstvima u Proračunu u roku od
30 dana od donošenja Proračuna. Financijski planovi dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i
proračun i temeljem njih se , sukladno raspoloživim sredstvima, izvršava Proračun.
Članak 7.
Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do
visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Proračunska sredstva koja nisu analitički razrađena odnosno kojima nije određen krajnji
korisnik u Posebnom dijelu Proračuna, u programu javnih potreba ili drugom aktu Gradskog vijeća
raspoređuje Gradonačelnik.
Neplanirane, a namjenski uplaćene pomoći i donacije mogu se koristiti za naknadno utvrđene
programe i projekte uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.
Uplaćene, a manje planirane pomoći i donacije mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih
Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih sredstava.
Članak 8.
Gradsko vijeće ovlašćuje Gradonačelnika za donošenje odluka o odabiru i sklapanje ugovora o
javnoj nabavi temeljem provedenih postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne
Novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH) i Pravilniku o nabavi roba i
usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 12/13).
IV PRIHODI
Članak 9.
Prihodi Proračuna ostvaruju se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.
Članak 10.
Nositelji razdjela – pročelnici Upravnih odjela, odgovorni su za planiranje i izvršavanje,
zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima iz svog
razdjela.
Pročelnici Upravnih odjela odgovorni su za razrez prihoda i njihovu naplatu iz svoje nadležnosti
kao i za izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna navedenim u njihovim razdjelima.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a
temeljem zahtjeva uplatitelja i dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.
Članak 11.
Prihodi koje ostvare Proračunski korisnici od pomoći, sufinanciranja građana, obavljanjem
vlastite djelatnosti te iz donacija po posebnim propisima uplaćivat će se direktno proračunskom
korisniku za financiranje redovne djelatnosti prema svojim financijskim planovima dok se ne steknu
tehnički uvjeti za uplaćivanje navedenih prihoda u proračun grada.
O ostvarenim i utrošenim sredstvima Proračunski korisnici su dužni šestomjesečno izvještavati
nadležni upravni odjel i Upravni odjel za financije i proračun.
Članak 12.
Iznimno, zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun s mjesečnim planovima rashoda i
izdataka, Upravni odjel za financije i proračun može izmijeniti dinamiku doznaka odobrenih sredstava.
Članak 13.
Ukoliko se prihodi proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranom dinamikom
tijekom godine, prednost u podmirenju imaju otplate zajmova, ugovorene obveze te redovna djelatnost
gradske uprave.

V RASHODI
Članak 14.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda izvršavat će se do iznosa
naplaćenih prihoda i primitaka za tu namjenu.
Članak 15.
Tekuće donacije u novcu koje se isplaćuju kao naknada političkim strankama i nezavisnim
gradskim vijećnicima za rad u Gradskom vijeću doznačavat će se na žiro-račune koje oni odrede
primjenom mjerila utvrđenih Zakonom o političkim strankama, a prema broju vijećnika u Gradskom
vijeću.
Članak 16.
U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 167.000 kuna. Sredstva
Proračunske zalihe koriste se za zakonom utvrđene namjene.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.
Gradonačelnik podnosi izvješće o korištenju Proračunske zalihe Gradskom vijeću u
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.
Članak 17.
Grad će se u 2017. godini dugoročno zadužiti uzimanjem kredita u iznosu do 11.373.913 kuna
Odluku o zaduživanju i odluku o prihvaćanju investicije donosi Gradsko vijeće na prijedlog
gradonačelnika, a u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 18.
U slučaju dugoročnog zaduženja Grada uzimanjem kredita, zajmova ili izdavanjem
vrijednosnih papira za investicije koje se financiraju iz Proračuna, odluku o zaduživanju i odluku o
prihvaćanju investicije donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, a u skladu sa zakonskim
propisima.
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Članak 19.
U Proračunu grada za 2017. godinu i projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu osigurana
su sredstva za povrat glavnice zajma u iznosu godišnjeg anuiteta kao i sredstva za plaćanje pripadajuće
kamate, a sukladno zakonskim propisima ta sredstva osigurat će se iz Proračuna grada i za daljnja
razdoblja trajanja zajma.

VI PROMJENA FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE
Članak 20.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti između planiranih prihoda i primitaka i rashoda i
izdataka Proračuna predložit će se Gradskom vijeću donošenje njegovih Izmjena i dopuna.
Iznimno, Gradonačelnik može preraspodijeliti sredstva utvrđena u Posebnom dijelu Proračuna
unutar Razdjela i između Razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci utvrđenoj
Proračunom koja se umanjuje.
Gradonačelnik o izvršenoj preraspodjeli izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.
Članak 21.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka pod uvjetom da
ono ne ometa redovno izvršavanje proračunskih obveza. Odluku o visini sredstava koja će se oročiti te
o rokovima oročenja donosi gradonačelnik.
Članak 22.
Javna ustanova, proračunski korisnik, trgovačka društva u vlasništvu ili u pretežnom vlasništvu
Grada ne mogu se zaduživati ili davati jamstva bez prethodne suglasnosti predstavničkog tijela sukladno
odredbama Zakona o proračunu.
VII NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 23.
Upravni odjel za financije i proračun Grada te ostali upravni odjeli iz svog područja djelovanja,
imaju pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika
sredstava proračuna.
Nadzor poslovanja proračunskih korisnika obavlja se izravnim nadzorom i analizom
financijskih izvještaja.
Ako se prilikom nadzora utvrdi da su proračunska sredstva bila nenamjenski utrošena, izvijestit
će se Gradonačelnik koji će poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva dok će se obustaviti
daljnja isplata planiranih sredstava.
Članak 24.
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je gradonačelnik.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa:400-08/16-04/09
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Belišće,22.prosinca 2016.
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