Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i
članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/10)
Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 16. sjednici od 21. prosinca 2010. godine, donosi

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika
za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada
Šibenika za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje
financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka,
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika Grada
Šibenika i Upravnog odjela za financije u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u
izvršavanju Proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 2.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu:
korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih
po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Članak 3.
Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu korisnici izrađuju mjesečne
financijske planove na četvrtoj razini odjeljka za cijelu godinu te ih mjesečno usklađuju,a
godišnje financijske planove donose na trećoj razini računskog plana.
Financijske planove korisnika po mjesecima za cijelu godinu, u skladu s
planiranim dospijećem obveza, odobrava Upravni odjel za financije.
Članak 4.
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Radi upravljanja likvidnošću Proračuna za rashode i izdatke za koje je nastala obveza koja
dospijeva u ovoj proračunskoj godini mora se izvršiti rezervacija sredstava prema
dospijeću obveza.
Članak 5.
Korisnici-nositelji projekata kojima se sredstva učešća osiguravaju iz pomoći ili
namjenskih primitaka iz drugih proračuna temeljem ugovora za financiranje pojedinih
projekata ne mogu ta sredstva preraspodjeliti na ostale aktivnosti i projekte.

Članak 6.
Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se raspoređivati između upravnih
odjela.
U okviru proračunske stavke upravnog odjela preraspodjela utvrđenih rashoda
dopuštena je između pojedinih stavaka najviše do 5% rashoda i izdataka utvrđenih na
stavci koja se umanjuje uz odobrenje Upravnog odjela za financije.
Uz zahtjev za preraspodjelom odobrenih sredstava proračunski korisnik mora
priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se Upravnom odjelu za financije
daju na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se
povećava, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.
Gradonačelnik o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće u roku od 15 dana od
dana donošenja odluke.
Članak 7.
Ako prihodi Proračuna tijekom godine ne pritječu u predviđenoj visini,
Gradonačelnik može, radi održavanja uravnoteženosti Proračuna, privremeno smanjiti
iznos sredstava koja su u Posebnom dijelu proračuna raspoređena za posebne namjene i
kapitalna ulaganja.
O Odluci iz prethodnog stavka, Gradonačelnik mora izvijestiti Gradsko vijeće na
prvoj narednoj sjednici i predložiti izmjenu Proračuna.
Ukoliko se u tijeku proračunske godine zbog novih obveza za Proračun povećaju
rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi i primici Proračuna, Gradonačelnik može
obustaviti izvršavanje Proračuna za pojedine rashode ili izdatke, odnosno donijeti mjere
privremene obustave izvršavanja Proračuna.
Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršenja Proračuna,
Proračun ne može uravnotežiti, Gradonačelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije
isteka roka za privremenu obustavu izvršenja Proračuna, predložiti izmjene i dopune
Proračuna.
Članak 8.
Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjenje obveza koje se
podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.
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Članak 9.
Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno
korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili
će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila
nenamjenski utrošena.
Članak 10.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga može se obavljati samo u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07, 125/08).
Članak 11.
Korisnik može plaćati predujmom po sklopljenim ugovorima i ispostavljenim
predračunima do pojedinačnog iznosa od 5.000,00 kn.bez suglasnosti Upravnog odjela za
financije.
Korisnici ne smiju vršiti plaćanje za neisporučenu robu i neizvršene usluge.
Članak 12.
U Proračunu planirana su sredstva Tekuće proračunske zalihe u svoti od
200.000,00 kuna.
O korištenju sredstava Tekuće proračunske zalihe u cijelosti odlučuje
Gradonačelnik i o tome mjesečno izvješćuje Gradsko vijeće.
Članak 13.
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika postaju prihodi Proračuna.
Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od pomoći iz državnog i županijskog
proračuna, raznih donacija od pravnih i fizičkih osoba prihod su Proračuna.

Članak 14.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda.Rješenje o tome donosi Upravni odjel za financije.
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Članak 15.
Sredstva planirana u Razdjelu 001. Tajništvo Grada - Glava 00101 Tajništvo
Grada – Funkcijska oznaka 0111 Izvršna i zakonodavna tijela – Program 1001 - Mjesna
samouprava – Aktivnost 100101- Donacije mjesnim odborima, rasporedit će
Gradonačelnik.
Članak 16.
Sredstva planirana u Razdjelu 002. Upravni odjel za financije Glava 00201
Upravni odjel za financije - Funkcijska oznaka 0112 Financijski i fiskalni - Program 1004
Poslovanje gradske uprave - Aktivnost 100401 Redovno poslovanje gradske uprave Tekuće donacije u novcu , rasporedit će krajnjim korisnicima Gradonačelnik.
Članak 17.
Sredstva planirana u Razdjelu 003. Upravni odjel za društvene djelatnosti - Glava
00301 Upravni odjel za društvene djelatnosti - Funkcijska oznaka 0820 Službe kulture Program 1008- Ostali kulturni programi - Aktivnost 100801- Izdaci za kulturne udruge,
rasporedit će krajnjim korisnicima Gradonačelnik.
Članak 18.
Sredstva planirana u Razdjelu 003. Upravni odjel za društvene djelatnosti Glava
00307- Program javnih potreba u športu - Funkcijska oznaka 0810 Službe rekreacije i
športa - Program 1025- Program javnih potreba u športu - Aktivnost 102502- Redovna
djelatnost sportskih klubova - Tekuće donacije u novcu, rasporedit će krajnjim
korisnicima Gradonačelnik.
Članak 19.
Sredstva planirana u Razdjelu 005. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
gospodarstvo – Glava 00502- Gospodarstvo - Funkcijska oznaka 0473 Turizam - Program
1048- Uređenje plaža i obale - Aktivnost 104801- Uređenje plaža i obale - Usluge tekućeg
i investicijskog održavanja, krajnjim korisnicima rasporedit će Gradonačelnik.
Članak 20.
Ako se tijekom 2011. godine usvoje zakoni, odluke ili programi na osnovi kojih
nastaju nove obveze Proračuna, obveza osiguranja sredstava izvršit će se u Proračunu
Grada Šibenika za 2012. godinu, ako su navedeni akti (osim zakona) Gradskog vijeća.
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III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada
Šibenika”, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2011. godine.

KLASA: 400-06/10-01/265
URBROJ: 2182/01-06-10-2
Šibenik, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA
PREDSJEDNIK
mr.sc.Goran Grguričin,v.r.
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