Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 96/03, 87/08, 136/12 i
15/15) i 30. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 06/13),
Općinsko vijeće Općine Janjina na 3. sjednici, održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Janjina za
2018. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Janjina za 2018. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i rashodima Proračuna, te prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka dok posebni dio sadrži
raspored rashoda i izdataka prema njihovoj vrsti, funkciji i programima. U dijelu prihoda i
rashoda iskazuju se porezni i neporezni prihodi, prihodi od proračuna viših razina i primitci od
imovine Općine, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini općine, kapitalni
izdaci i izdaci za financiranje korisnika proračuna.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Sredstva u Proračunu osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim
Programima.
Proračunskim sredstvima smije se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do
visine utvrđene u Posebnom dijelu.
Proračunski se korisnici koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim
planom, koji je usklađen s Posebnim dijelom Proračuna.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u dijelu
Proračuna po Programima.
Programe i financijske planove korisnici su dužni podnijeti Općinskom načelniku do 30. rujna
2018. godine, na utvrđivanje a potom Općinskom vijeću Općine Janjina na prihvaćanje.
Po isteku 2018. godine, a najkasnije do 20. veljače 2019. godine svaki korisnik dužan je
pismenim putem opravdati namjensko trošenje transferiranih sredstava iz Proračuna za 2018.
godinu.
Članak 4.
Kod neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Odsjek za financije i proračun će razmjerno
smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava korisnicima.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka
proračuna, predložit će se Općinskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna.
Članak 5.
Sredstva za plaće, naknade i ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem
odredbi internih akata i visine planiranih proračunskih sredstava.
Iznos osnovice za obračun plaća zaposlenih utvrđuje Općinski načelnik.
U proračunu su osigurana sredstva za osiguranje službenika, namještenika, Općinskog načelnika
i Zamjenika općinskog načelnika od posljedica nesretnog slučaja.
Članak6.
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik.

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik.
U okviru svog djelokruga korisnici proračunskih sredstava koji su navedeni u Posebnom dijelu
Proračuna odgovorni su za izvršavanje rashoda – izdataka navedenih u njihovom dijelu.
Pozicije Proračuna koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem zaključka Općinskog načelnika.
Članak 7.
Izvješća o izvršenju Proračuna, odnosno dijelova Proračuna, podnositi će se Općinskom vijeću u
skladu sa zakonskim odredbama, a obvezno za razdoblje siječanj – lipanj, siječanj – prosinac
2018. godine, te po zahtjevu Općinskog vijeća.
Izvješća o izvršenju proračuna korisnika proračuna, odnosno pojedinih dijelova Proračuna
korisnika podnose se Općinskom načelniku obvezno za razdoblje siječanj – lipanj, i siječanj –
prosinac 2018. godine, te po zahtjevu Općinskog načelnika.
Članak 8.
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Janjina da vrši naplatu svih prihoda sukladno
Zakonu o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave i odlukama Općinskog vijeća.
Rješenje o oslobađanju dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, donosi Općinski
načelnik Općine Janjina.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.
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