Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12. i
15/15) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 6/13. i 3/18), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 44.
sjednici održanoj 23. prosinca 2020. donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proraĉuna
Općine Koprivniĉki Ivanec za 2021. godinu
Ĉlanak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu (u
daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec (u
daljnjem tekstu: općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju
Proračuna.
Ĉlanak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
iskazanih po vrstama, raspoređenih u tekuće i razvojne programe u 2021. godini koji se
sastoje od aktivnosti i projekata.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda općine prema ekonomskoj
klasifikaciji.
Rashodi i izdaci raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama i financijskim
planovima proračunskih korisnika, njihovim programima, aktivnostima i projektima te
ostalim namjenama.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Koprivnički Ivanec
povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Ĉlanak 3.
Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim zakonima i
odlukama Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Općina), u visini sredstava
određenih Proračunom.
Ĉlanak 4.
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je općinski načelnik, koji u postupku izvršavanja
Proračuna donosi provedbene akte.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je općinski načelnik.
Općinski načelnik odgovoran je za provedbu ove Odluke, kako za naplatu i ubiranje
prihoda iz nadležnosti Općine, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i
svotama utvrđenim u Posebnom djelu Proračuna.

Ĉlanak 5.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna sukladno članku 13. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) općinski načelnik
odgovoran je Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće).
U slučaju potrebe općinski načelnik može u okviru Proračuna izvršiti preraspodjelu
utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka izdataka, ali koja ne može biti veća od 5%
rashoda i izdataka utvrđenih u proračunskoj stavci koja se umanjuje.
Ĉlanak 6.
Izvanproračunski korisnici kojima se iz Proračuna doniraju sredstva, dužni su svoja
potraživanja pismeno obrazložiti, te potvrditi kopijom računa, ugovora i slično i dužni su na
zahtjev općinskog načelnika dati izvještaj o namjeni i trošenju sredstava dobivenih iz
Proračuna.
Ĉlanak 7.
Općina se može zadužiti dugoročno uzimanjem kredita za investicije koje se
financiraju iz Proračuna, ako to potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike
Hrvatske.
Općina se može dugoročno zadužiti i za investicije uzimanjem kredita za projekte koji
se financiraju iz fondova Europske unije, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i
Ministarstva financija.
Odluku o zaduživanju uzimanjem kredita za investicije iz stavka 1. i 2. ovog članka
donosi Općinsko vijeće.
Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda
u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena
su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina, iznos prosječnog godišnjeg
anuiteta po kreditima, zajmovima i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona, osim u slučaju
zaduživanja za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije.
Ĉlanak 8.
Općina će se u 2021. godini dugoročno zadužiti za financiranje kapitalnih projekata
Općine i to za:
- Građenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2. b
skupine – dječji vrtić prema projektu broj 7/2020 u iznosu 10.623.313,50 kuna
uvećano za trošak stručnog nadzora u iznosu 376.686,50 kuna, a što ukupno iznosi
11.000.000,00 kuna i
- Izgradnja pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete na dionici između naselja
Koprivnički Ivanec-Goričko, 3. skupine prema projektu broj 51/2016 u iznosu
1.975.753,54 kune uvećano za trošak stručnog nadzora u iznosu 24.246,46 kuna, a
što ukupno iznosi 2.000.000,00 kuna.
Ukupna vrijednost projekta izgradnje pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete
na dionici između naselja Koprivnički Ivanec-Goričko, 3. skupine iznosi
2.975.753,54 kune, a razliku od 1.000.000,00 kuna Općina će podmiriti iz vlastitih
sredstava.
U iznosu ukupne godišnje obveze iz članka 7. stavka 4. ove Odluke uključen je iznos
godišnjeg anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina.

Očekivani iznos duga Općina tijekom 2021. godine po kreditima, zajmovima,
obvezama po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danim jamstvima i suglasnostima iz članka
90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) iznosit će do
13.000.000,00 kuna, dok će očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine
iznositi do 13.000.000,00 kuna.
Ĉlanak 9.
Pravne osobe u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i ustanove čiji
je Općina osnivač ne mogu se zadužiti bez prethodne suglasnosti Općinskog vijeća kojim im
se odobrava zaduživanje.
Ĉlanak 10.
Općina može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Općine i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.
Ĉlanak 11.
Prihodi što ih Općina ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, prihodi su Proračuna i
uplaćuju se na račun Općine.
Ĉlanak 12.
Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti
većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih
prihoda.
Rješenje o povratu sredstava donijet će Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički
Ivanec (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i o tome obavijestiti općinskog
načelnika.
Ĉlanak 13.
Općinsko vijeće ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem, te nad zakonitom i svrsishodnom uporabom proračunskih
sredstava.
Ĉlanak 14.
Ako se utvrdi da izvanproračunski korisnik kojem su iz Proračuna donirana sredstva,
dobivena sredstva iz Proračuna koristi nenamjenski, odmah će mu se obustaviti daljnja isplata
sredstava iz Proračuna, te će se poduzeti potrebne zakonske mjere da tako utrošena sredstva
nadoknadi, odnosno u istom iznosu vrati u Proračun.

Ĉlanak 15.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije»,
a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIĈKI IVANEC
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