
Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08., 136/12.i 15/15.) i članka 17. Statuta
Općine Lupoglav (Službene novine Grada Pazina 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na
sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OPĆINE LUPOGLAV ZA 2021. GODINU

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine

Lupoglav za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje
javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava,
ovlasti Općinskog načelnika i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.
Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja/zaduživanja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po

vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene određene proračunom i to do visine

utvrđene u njegovu posebnom dijelu.

Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju Plana proračuna u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.

Iznimno se, zbog neusklađenosti priljeva sredstava u Proračun, može izmijeniti dinamika doznake sredstava
pojedinim korisnicima.

Članak 4.
Sredstva se korisnicima dostavljaju na raspolaganje na osnovu pismenog dokumenta iz kojeg je

vidljivo da je namjena odobrena Proračunom te da je obveza likvidirana od nadležnih osoba.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Općinski načelnik.

Članak 5.
Korisnici proračunskih sredstava dužni su obavljanje poslova i stvaranje obveza iz svojeg djelokruga,

organizirati u granicama sredstava koja su im ovim Proračunom odobrena, rukovodeći se načelom štednje,
namjenskog i racionalnog korištenja odobrenih sredstava, a angažiranje sredstava prilagoditi dinamici
ostvarenih prihoda.

Članak 6.
Tijekom proračunske godine sredstva se mogu preraspodijeliti do 5% na stavci koja se umanjuje uz

odobrenje Općinskog načelnika.
Članak 7.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i
rashoda Proračuna Općine Lupoglav za 2020. godinu. U Računu financiranja/zaduživanja iskazani su
primici i izdaci od financijske imovine i zaduživanja.

Članak 8.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2021. godinu objavit će se u Službenim novinama

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01.
siječnja 2021. godine.
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