Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAGODNJAK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/43
URBROJ: 2100/09-20-01/01
Jagodnjak, 17.12.2020.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ( «Narodne novine « br. 87/08., 136/12., 15/15.) te
članka 31. točka 2. Statuta Općine Jagodnjak ( „Službeni glasnik“ broj 18/01., 01/20. ) , na sjednici
Općinskog vijeća Općine Jagodnjak dana 17.12.2020. godine donesena je slijedeća
ODLUKA
o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak
za 2021. godinu
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Jagodnjak za 2021. godinu ( U daljem tekstu: Odluka)
uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Jagodnjak za 2020.
godinu (u daljem tekstu: Proračun) i izvršavanje Proračuna, opseg zaduživanja i jamstva Općine,
upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika Proračuna, ovlasti
načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u vezi izvršenja Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i
rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda i rashodi po vrstama rashoda.
U Računu financiranja iskazani su svi primici u proračunu po izvorima i vrstama te izdaci po vrstama.
U posebnom dijelu Proračuna izvršen je raspored svih rashoda i izdataka prema programskoj,
organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

III. OPSEG ZADUŽIVANJA I JAMSTVA
Članak 3.
Općina je, što se tiče opsega zaduživanja i jamstva, 03.09.2018. godine sklopila Ugovor o kreditu broj
MRR-18-1100202 sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za realizaciju EU projekata ruralnog
razvoja, projekta Izgradnja nerazvrstane ceste – ulica Zmaj Jove Jovanovića u Jagodnjaku, u visini od
5.141.701,85 kuna. Realizacija ovog projekta je u tijeku. Tijekom 2020. godine projekt je realiziran i
kredit u cijelosti vraćen.
Za realizaciju projekta Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Jagodnjak 1“ kako bi se
proveo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u
financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj ugovora KK.06.3.1.04.0021, sklopljen sa
Ministarstvom zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, kao Posredničko tijelo razine 1 i Fondom
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za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao Posredničkom tijelu razine 2, odobreno je zaduživanje
za predfinanciranje projekta, u visini od 3.200.000,00 kuna, Odlukom o odobrenju zaduživanja za
realizaciju projekta Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Jagodnjak 1“ („Službeni
glasnik“ Općine Jagodnjak broj 6/19.) Radi realizacije istog projekta s Hrvatskom bankom za obnovu i
razvitak sklopljen je govor o kreditu u visini od 3.200.000,00 kuna. Projekt je završen u 2020. godini i
ishođena je uporabna dozvola te se povrat kredita očekuje tijekom 2021. godine.
Tijekom 2021. godine dalje zaduženja Općine Jagodnjak ovise o ostvarivanju i prihvaćanju EU
projekata od strana nadležnih tijela, gdje se za izvršavanje pojedinog projekta može očekivati
zaduženje u visini ovisno o projektu.
U slučaju kašnjenja povrata sredstava po podnesenom zahtjevu za naknadu sredstava iz navedenog
projekta te prethodnog financiranja drugih projekata, odobrava se kratkoročno zaduživanje radi
premošćavanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Potrebu
zaduživanja utvrđuje te odluku o istom donosi načelnik.
Pravne osobe u većinskom vlasništvu Općine Jagodnjak mogu se dugoročno zadužiti samo za investiciju
i uz suglasnost nadležnih tijela Općine Jagodnjak sukladno pozitivnim propisima i Statutu Općine
Jagodnjak.
IV. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel i načelnik općine prikupljaju proračunske prihode i odgovorni su za potpunu
i pravodobnu naplatu prihoda na račun Proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima
donesenim na temelju zakona.
Proračun se izvršava na temelju tromjesečnog plana u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Nalogodavac ovlašten za izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava je načelnik
općine.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel i načelnik općine planiraju tromjesečni proračunski plan Općine Jagodnjak te
likvidnost proračuna u skladu s novčanim tokom Proračuna.
Članak 6.
Za izvršenje proračuna odgovoran je načelnik općine koji u postupku izvršavanja Proračuna donosi
provedbene akte.
Članak 7.
Pojedini izdaci Proračuna mogu se podmiriti predujmom (po predračunu) po odobrenju načelnika i
zamjenika načelnika.
U slučaju raspoloživih sredstava na računu Proračuna, načelnik može ista sredstva oročiti u banci ili
dati pozajmicu u cilju ostvarivanja povoljnije kamate. U slučaju kad visina sredstava prelazi iznos od
0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u 2020. godini, suglasnost za oročavanje odnosno pozajmicu
daje Općinsko Vijeće.
Iznimno od prethodnog stavka, za završetak realizacije projekta društveni i vatrogasni dom u
Jagodnjaku, načelnik će dati pozajmicu DVD Jagodnjak za otplatu mjesečnih obroka kredita podignutog
za osiguranje prethodnog financiranja istoga projekta, do realizacije zahtjeva za povrat sredstava koji
DVD Jagodnjak podnosi po Ugovoru o financiranju Mjere 07 sklopljenog s Agencijom za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Članak 8.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2021. godine.
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine, ukoliko posebnim propisima ili aktima
nadležnog tijela nije drugačije određeno.
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Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2021. godine, podmirit će se sljedeće
godine iz raspoloživih novčanih sredstava na računu Proračuna.
Članak 9.
Neplanirani odnosno manje planirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici Proračuna
(pomoći, donacije i druga namjenska sredstva) mogu se izvršavati za odobrene namjene iznad iznosa
utvrđenih proračunom, do visine uplaćenih sredstava.
Iznosi iz stavka 1. bit će uvršteni u Opći i Posebni dio Proračuna u prvoj njegovoj izmjeni i dopuni,
odnosno evidentirani Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Jagodnjak za 2021. godinu.
Članak 10.
Sredstva proračunske zalihe u Općini Jagodnjak prema Proračunu iznose 0,50 % od vlastitih prihoda
bez primitaka te o istima odlučuje načelnik općine.
Članak 11.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju i ne ostvaruju u planiranim svotama i planiranoj dinamici
tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će sredstva za redovitu djelatnost
upravnog tijela Općine.
Odluku u svezi osiguravanja redovite djelatnosti Općine uslijed smanjenih prihoda donosi načelnik
Općine.
Članak 12.
O sredstvima socijalne skrbi odluku o dotaciji donosi načelnik u skladu sa Odlukom o socijalnoj skrbi te
raspoloživim sredstvima.
Članak 13.
Sredstva tekuće donacije političkim strankama i udrugama građana izvršava načelnik općine sukladno
propisima i odlukama Općinskog vijeća Općine Jagodnjak.
Članak 14.
U aktivnosti gradnja novih i tekuće i investicijsko održavanje postojećih građevinskih objekata te
aktivnosti kapitalnih projekata , odluke općinskog vijeća provodi te izvršava načelnik općine.
Radnje iz stavka 1. ovog članka, u skladu sa propisima o javnoj nabavi te drugim propisima, obavlja
komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću „Gmajna“
( dalje: KTD „Gmajna“ )
čiji je osnivač i vlasnik Općina Jagodnjak.
Članak 15.
Kapitalne i tekuće donacije izvršava načelnik općine pravnim osobama navedenim u Proračunu
sukladno naplati sredstava Proračuna.
Za održavanje likvidnosti te kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje komunalnih poslova, načelnik
može KTD „Gmajna“ izvršiti tekući ili kapitalni prijenos sredstava pomoći do visine predviđene
stavkama Proračuna.
Članak 16.
O davanju jamstva odlučuje Općinsko vijeće.
IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“ a primjenjuje se od
01.01.2021.
Predsjednik:
Milenko Tovjanin
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