Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08), članka 29. i 84.
Statuta Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” broj 2/09 i 3/09) i članka 24.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pakoštane (“Službeni glasnik Općine Pakoštane” br. 2/09)
Općinsko vijeće Općine Pakoštane, na svojoj 12. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine,
donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Pakoštane za 2012. godinu
I OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje struktura Proračuna Općine Pakoštane za 2012. godinu
(u daljem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom, davanje jamstava i
suglasnost za zaduženje te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
II STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opći dio sadrži račun prihoda i primitaka te rahoda i izdataka gdje su prihodi iskazani po
izvorima i vrstama ,a rashodi po osnovnim namjenama i vrstama.
Posebni dio Proračuna sadrži detaljni raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima,
korisnicima i posebnim namjenama.
III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
U Proračunu su iskazani svi prihodi čija naplata i ostvarenje nije ograničeno.
Članak 4.
Općinski načelnik upravlja prihodima i rashodima Općine.
Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjenu koje su određene Proračunom i
to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 5.
Ukoliko tijekom proračunske godine dođe do znatnijeg odstupanja u izvršenju Proračuna,
Općinski načelnik Općine Pakoštane može predložiti te donijeti Prijedlog izmjena i dopuna
Proračuna za 2012. godinu a koje konačno usvaja Općinsko vijeće Općine Pakoštane.
Članak 6.
Za nepredviđene izdatke koji se pojave tijekom proračunske godine koriste se sredstva
proračunske rezerve.
Ovim sredstvima raspolaže Općinski načelnik Općine Pakoštane.
Članak 7.
U okviru proračunskih stavki dopuštena je preraspodjela između pojedinih stavki, a
najviše do 5 % sredstava o čemu se donosi posebno rješenje ovjereno od naredbodavca.
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Članak 8.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti
njegov zamjenik ili neka druga osoba koju on ovlasti.
Članak 9.
Općinski načelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u
većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje
ustanova kojih je osnivač Općina.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za
zaduživanje iz stavka 1. ovog članka tromjesečno do 10.-og u mjesecu za prethodno izvještajno
razdoblje.
Članak 10.
Proračunskim korisinicima kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće
zaposlenih isplaćivati će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika prema njihovim
općim aktima do visine utvrđene tim aktima i osiguranim sredstvima.
Članak 11.
Postupci javne nabave o javnoj nabavi robe, o javnim uslugama te o javnim radovima
moraju se provoditi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 12.
Sredstva za rad političkim strankama ili koaliciji stranaka vršit će se jedanput godišnje,
srazmjerno broju njihovih vijećnika izabranim na izborima tekućeg saziva Općinskog vijeća.

IV UPRAVLJANJE IMOVINOM
Članak 13.
Kapitalne programe i projekte odobrava Općinski načelnik Općine Pakoštane, u skladu sa
usvojenim godišnjim programom i odlukama Općinskog vijeća Općine Pakoštane.
Članak 14.
Općinski načelnik upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u
vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, Statutom Općine Pakoštane i općim aktima Općinskog
vijeća.
V ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Pakoštane, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Klasa: 021-05/11-01/54
Urbroj: 2198/18-11-2
Pakoštane, 28. prosinca 2011. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAKOŠTANE
Predsjednik
Ive Knežević
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