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 Temeljem odredbi članka 14. i 95. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 
broj 87/08), članka 48. i 74. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08)  i članka 32. Statuta grada 
Novalje ("Županijski glasnik" broj 12/09), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici 
održanoj 19. prosinca 2012. godine, donosi  
 
 
 
 

ODLUKU O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2013.  GODINU 

 
 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 
Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje 
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, 
ovlasti Gradonačelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 
 

Članak 2. 
 
Proračun se sastoji o općeg i posebnog dijela. 
 
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja. U Računu 
prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda, te rashodi po 
vrstama i namjenama. 
U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te 
izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. 
Posebni dio proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, 
programima i aktivnostima, odnosno projektima. 
  
 

Članak 3. 
 
 Stvarna naplata  i ostvarenje prihoda i primitaka  nije ograničena planom i 
procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi rashoda izdataka utvrđeni  u Proračunu  
smatraju se maksimalnim svotama i ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih 
koji su utvrđeni Proračunom. 

Članak 4. 
 
 Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti između planiranih 
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Proračuna, predložit će se Izmjene i dopune 
važećeg Proračuna Gradskom vijeću na usvajanje. 
Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time 
da preraspodjela pojedinih stavki ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na 
stavci koja se umanjuje. 
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Članak  5. 

 
Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene 
Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna. 
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna samo do visine i za 
namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako su za to ispunjeni svi zakonom i 
drugim propisima utvrđeni uvjeti. 
 

Članak 6. 
 
 Za neplanirane ili nedovoljno planirane rashode i izdatke koristiti će se 
sredstva Proračunske pričuve. 
 O korištenju sredstava Proračunske pričuve odlučuje gradonačelnik i o tome 
polugodišnje izvještava Gradsko vijeće.  
 
 

Članak 7. 
 
 Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je 
Gradonačelnik. 
Pravne osobe – proračunski korisnici odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka u 
okviru svoje nadležnosti, te za izvršavanje svih rashoda u skladu sa odobrenim 
namjenama. 
 

Članak 8. 
 
 Proračunski korisnici: Dječji vrtić ''Carić'', Gradska knjižnica Novalja, Gradski 
muzej  Novalja i Centar za kulturu Grada Novalje primjenjuju sustav proračunskog 
računovodstva.  
Vođenje proračunskog računovodstva  za proračunske korisnike  obavlja Odsjek za 
proračun i financije  Grada Novalje te izrađuje i podnosi njihove financijske izvještaje 
sukladno zakonu i zakonskim propisima. 
Proračunski korisnici imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na 
tržištu obavljanjem djelatnosti. 
 
 

Članak 9. 
 
Imovinu Grada čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja 
Gradonačelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada. 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik. 
Novčana sredstva mogu se polagati u poslovnu banku , poštujući načela sigurnosti, 
likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi Gradonačelnik. 
 
  

Članak 10. 
 
 Grad se može zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a 
koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade. Ugovor o 



 3

zaduživanju sklapa gradonačelnik na osnovi donesenog proračuna, odluke 
predstavničkog tijela o dugoročnom zaduživanju i  dobivene suglasnosti Vlade . 
Ukupna godišnja obveza Grada Novalje može iznositi najviše do 20% ostvarenih 
prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje 
obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina. 
Tijekom 2013. godine Grad Novalja se neće zaduživati. 
 
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanova 
čiji je osnivač Grad može se zaduživati samo uz suglasnost Grada i uz uvjete i način 
propisan Zakonom. 
 

Članak 11. 
 
Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje, odgoditi plaćanje 
ili odobriti obročnu otplatu duga  pod uvjetima da se time poboljšavaju dužnikove 
mogućnosti otplate duga od kojega inače na bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug 
te da naplata duga predstavlja neprimjereno opterećenje ili nanosi veću gospodarsku 
štetu dužniku. 
Naplata duga može se odgoditi jednokratno ili se može odobriti plaćanje duga u 
obrocima. 
Iznimno Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti može na 
zahtjev dužnika odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznos do 
1.000,00 kn na tri mjeseca, od 1.000,00 do 3.000,00 kn na šest mjeseci, od 3.000,00 
do 5.000,00 na dvanaest mjeseci. 
Gradonačelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim 
vrstama prihoda za koje je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u 
slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se 
može naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate. 
  

Članak 12. 
 

 Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2013. godine, 
podmirivati će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2014. godinu. 
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Gradsko 
vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2013. godinu. 
 

Članak 13. 
 
 Gradonačelnik ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i 
računovodstvenim poslovanjem korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnom 
uporabom proračunskih sredstava. 
 Korisnici su obvezni dati potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih 
zatraže. 
 Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila 
upotrijebljena protivno Zakonu ili proračunu, izvijestiti će se Gradonačelnik i 
poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti 
isplata na stavki s koje su sredstva bila namjenski utrošena. 
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Članak 14. 

 
Gradonačelnik , kao izvršitelj proračuna obvezan je dostaviti Gradskom vijeću 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište do 15. rujna tekuće 
proračunske godine, a o izvršavanju proračuna na koncu godine do 01. lipnja tekuće 
godine za prethodnu godinu. 
Gradonačelnik je dužan uz izvještaj o izvršavanju proračuna dati i izvještaj o 
korištenju sredstava proračunske pričuve. 
 

Članak 15. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Županijskom glasniku" Ličko-
senjske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.  
 
 
Klasa: 400-06/12-01/10 
Urbroj: 2125/06-02-12-01 
Novalja,  19. prosinca 2012.  
 
 
       Predsjednik 
       Gradskog vijeća 
 
       Aleksij Škunca, prof.v.r. 


