Na osnovi članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12) i
članka 33. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 5/09), Gradsko vijeće
Grada Visa, na svojoj 26. sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VISA ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršenja Proračuna Grada Visa za 2013. godine (u
daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka. U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se
porezni i neporezni prihodi, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini
grada na temelju zakonskih i drugih propisa.
Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici)
koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim
pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene
Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.
Članak 4.
Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u posebnom
dijelu Proračuna, sukladno sa dinamikom naplate prihoda. Iznimno, zbog neusklađenog
priljeva sredstava u Proračun, obzirom na rashode, Gradonačelnik Grada Visa može
izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.
Članak 5.
Ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda,
Gradonačelnik Grada Visu može odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih
korisnika.
Članak 6.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što
zahtjeva i povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove
osiguravaju se iz tekuće proračunske rezerve.
Određuje se za proračunsku godinu 2013. iznos pričuve u visini od 30.000,00 kuna.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što
zahtjeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine neutrošena sredstva za njegove troškove
prenose se u tekuću proračunsku rezervu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.
Članak 7.
O korištenju sredstava cjelokupne tekuće rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik
Grada Visa, uz obvezu da o utrošenom iznosu izvijesti Gradsko vijeće Grada Visa na
slijedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Visa.

Članak 8.
Izvršenje pozicija po Proračunu vršit će Upravni odjel Grada Visa izravno na žiro-račun
korisnika sredstava.
Članak 9.
Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz završni račun podnijeti i Izvješće o
izvršenju utroška sredstava.
Članak 10.
Ako prihodi što iz vlastitom djelatnošću ostvaruje Upravni odjel i ostali prihodi što
pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili uplaćeni u svoti većoj od propisane,
pogrešna ili više naplaćena svota vraća se uplatiocima na teret tih prihoda.
Članak 11.
Korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu ne dozvoljava se
povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima, o čemu odluku
donosi Gradsko vijeće Grada Visa.
Članak 12.
Radi osiguranja zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna
Gradonačelnik Grada Visa neposredno kontrolira naplatu prihoda i izdataka sredstava za
pojedine namjene, te financijsko i materijalno poslovanje korisnika sredstava Proračuna.
Za slučajeve neracionalnog korištenja
Zakonom o proračunu.

sredstava poduzimat će se mjere propisane

Namjenski prihodi uplaćeni na račun gradskog proračuna mogu se utrošiti
određene namjene shodno Zakonskih propisa.

samo za

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Visa", a primjenjivat će se od 01. siječnja 2013. godine.
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