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Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, 144/21.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo 
("Službene novine Općine Viškovo", broj 3/18., 2/20., 4/21. i 10/22.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 
__. sjednici održanoj dana __. _________ 2022. godine, donijelo je 

 
                                                             

ODLUKU O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU 

 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“, broj 
19/21. ), (u nastavku teksta: Odluka), članak 10. mijenja se i glasi: 
 
            „Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:  
- programe, projekte i aktivnosti općinskih tijela  
- općinske proračunske korisnike:  Dječji vrtić "Viškovo", Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i    
  čitaonicu "Halubajska zora", „Kuću halubajskega zvončara“, Mjesni odbor Marčelji, Vijeće srpske 
nacionalne manjine i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 
- ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim projektima i aktivnostima.“  

 
Članak 2. 

 
 Članak 15. mijenja se i glasi: 
 

„Za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, 
ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine koristit će se 
sredstva proračunske zalihe do iznosa od 100.000,00 kn.  
 O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. 
    Općinski načelnik obavezan je tromjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske 
zalihe te u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.  

Ako se tijekom godine u Proračunu osiguraju sredstva za namjenu za koju su sredstva proračunske 
zalihe dodijeljena, akti kojima su sredstva proračunske zalihe dodijeljena stavljaju se izvan snage.“ 

  
Članak 3. 

 
 Članak 17. mijenja se i glasi: 
 

„Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između 
pojedinih razdjela najviše do 5% rashoda planiranih na razini skupine ekonomske klasifikacije koja se 
umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici. 
              Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće o provedenim preraspodjelama sredstava u 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.“ 

 
 

Članak 4. 
 
 Članak 21. mijenja se i glasi: 
 

„Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih 
papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima. 

Dugoročno zaduženje Općine početkom 2022. godine po osnovi kreditnog zaduženja ugovorenog 
2019. godine iznosi 11.357.142,80 kn glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza po osnovi glavnice istog 
kreditnog zaduženja na kraju 2022. godine iznosit će 9.464.285,60 kuna. 
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Dugoročno zaduženje Općine početkom 2022. godine po osnovi refinanciranog kreditnog zaduženja 
ugovorenog 2021. godine iznosi 2.212.813,95 kuna glavnice, a ukupni očekivani iznos obveza po osnovi 
glavnice istog kreditnog zaduženja na kraju 2022. godine iznosit će 1.106.406,99 kuna. 

Dugoročno zaduženje Općine početkom 2022. godine po osnovi realiziranih primitaka od kreditnog 
zaduženja ugovorenog 2021. godine iznosi 3.135.403,11 kn, od kojeg se tijekom 2022. godine mogu 
dodatno realizirati primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava u iznosu do 29.419.596,89 
kn te će ukupni očekivani iznos obveza po osnovi glavnice istog kreditnog zaduženja na kraju 2022. godine 
iznositi najviše 32.555.000,00 kuna.  

Općina se tijekom 2022. godine može dodatno zadužiti za financiranje kapitalnih ulaganja do iznosa 
utvrđenog Proračunom za 2022. godinu, odnosno najviše do iznosa od 6.600.000 kuna te se u istom iznosu 
tijekom 2022. godine mogu realizirati primici od zaduživanja na ime povlačenja kreditnih sredstava.  

Ukupan iznos preuzetih obveza po osnovi dugoročnog zaduživanja na kraju 2022. godine može 
iznositi najviše do 49.725.692,59 kune. 

Tekuće otplate glavnice primljenih kredita, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2022. 
godinu u iznosu od 3.003.000,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred 
svim ostalim rashodima i izdacima.“ 

 
Članak 5. 

 
 Članak 19. mijenja se i glasi: 

 
„Općina ima jedinstveni račun proračuna koji se otvara i vodi u kreditnoj instituciji, a na kojem se 

ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika Općine. 
Iznimno odredbama stavka 1. ovog članka za provedbu specifičnih transakcija proračuna može se 

otvoriti račun u drugoj kreditnoj instituciji o čemu odlučuje Općinski načelnik.  
Raspoloživim novčanim sredstvima na računima Proračuna upravlja Općinski načelnik. 
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti u kreditnoj instituciji poštujući načela 

sigurnosti i likvidnosti i s rokom povrata do 31. prosinca 2022. godine. Ugovor o oročavanju zaključuje 
Općinski načelnik.  

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.“ 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine Viškovo“. 
                                                                     
 

KLASA:400-08/21-01/02 
URBROJ:2170-09-05/01-22-19 
Viškovo, __. ______ 2022. godine 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 

  

                                          Predsjednik: 
 

                                                       Bojan Kurelić 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 
Sukladno odredbama Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 144/21.) Odlukom o izvršavanju 
Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21.), pobliže su 
uređena pitanja vezana uz sadržaj i izvršavanje proračuna, pojedine ovlasti, obveze i odgovornost u 
izvršavanju proračuna, prava i obveze proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava, 
opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, proračunsko 
računovodstvo i izvještavanje te druga pitanja u izvršavanju proračuna u 2022. godini. 
 
S obzirom na predložene 1. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu, usklađuju se na odgovarajući 
način i odredbe ove Odluke koje se odnose na dugoročno zaduživanje Općine tijekom 2022. godine. 
Ujedno, mijenjaju se i odredbe koje su vezane uz primjenu novog Zakona o proračunu te usklađuju u dijelu 
koji se odnosi na izvršavanje proračuna jedinica lokalne samouprave. Pored toga mijenja se i odredba 
članka 10. Odluke o osiguravanju proračunskih sredstva za novog proračunskog korisnika „Kuću 
halubajskega zvončara“ u skladu s donesenom odlukom Općinskog vijeća Općine Viškovo o osnivanju istog. 
 
Također, predlaže se da ovaj akt stupi na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 
Viškovo“ iz razloga potrebe što ranijeg početka primjene ovog akta koja je uvjetovana izmijenjenom 
dinamikom izvršavanja Proračuna u odnosu na prethodno planirano.  
 
U skladu s iznesenim predložene su ove 1. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo 
za 2022. godinu.    
 
 

 
                    Općinska načelnica: 
 
             Sanja Udović, dipl. oec., v. r. 

 
 
 
 


