
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

            GRAD ILOK 
      GRADSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 400-06/13-01/08 
Ur. broj: 2196/02-02-13-02 
Ilok, 23. prosinca 2013. godine 
 
 

Na temelju članka 28. Statuta grada Iloka (“Službeni vjesnik “ Vukovarsko-srijemske 
županije br. 11/13), a sukladno članku 6. i članku 14. Zakona o Proračunu (NN 87/08., 86/09.i 
136/12.), Gradsko vijeće na 6.sjednici održanoj 23.prosinca 2013. godine, donosi 

 
 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU 
PRORAČUNA GRADA ILOKA 

ZA 2014.GODINU 
 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
 

 Ovom odlukom uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna grada Iloka za 
2014. godinu  (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i 
nefinancijskom imovinom, upravljanje dugom, poticajne mjere u gospodarstvu, namjensko 
korištenje prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika 
proračunskih sredstava, promjena financiranja tokom godine. 
 

Članak 2. 
 
 Proračun grada Iloka za 2014.godinu se donosi i izvršava u skladu s načelima 
jedinstva i točnosti Proračuna, uravnoteženosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja 
i transparentnosti. 
 

Članak 3. 
 
 Ako se tijekom godine donose nove odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju 
nove obveze za Proračun, sredstva ć se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu 
u skladu s trogodišnjim projekcijama i mogućnostima. 
 
II SADRŽAJ PRORAČUNA 
 

Članak 4. 
  
 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. 
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 



 Procjena prihoda i primitaka po vrstama za 2014.-2016. godinu sastoji se od Općeg 
dijela Proračuna od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja. Posebni dio sadrži 
raspored rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. 
 Procjena prihoda i primitaka za razdoblje 2014.-2016 godine izrađena je po izvorima 
financiranja.Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se 
podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Osnovni izvori financiranja 
jesu: 
 1. Opći prihodi i primici 
 2. Vlastiti prihodi 
 3. Prihodi za posebne namjene 
 4. Pomoći 
 5. Donacije 
 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  
 7. Namjenski primici    
 
 U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 
 U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine, te izdaci za 
financijsku imovinu i otplate zajmova. 
 
 
 Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja grada Iloka povezani s 
organizacijskom i programskom klasifikacijom. 
 

Članak 5. 
  
 Plan radnih mjesta za koja su osigurana sredstva proračuna za 2014.godinu za tijela 
gradske uprave i proračunske korisnike po vrstama, nazivima radnih mjesta, te vrijednosti 
poslova na radnim mjestima. 
 

Članak 6. 
 
 Projekcija prihoda i rashoda za trogodišnje razdoblje sadrži prihode i rashode za 2014. 
i 2016.godinu koji su procijenjeni prema smjernicama i uputama Ministarstva financija. 
 

Članak 7. 
 
 Na temelju financijskih planova proračunskih korisnika izrađuje se konsolidirani 
proračun koji sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke proračuna i njegovih proračunskih 
korisnika. 
 
 
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 
 

Članak 8. 
 
 Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima, koji su u njegovu 
Posebnom dijelu određeni za programe proračunska sredstva koristit će se samo za namjene 
određene Proračunom. 



 
 

Članak 9. 
 
 Za izvršavanje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti - 
gradonačelnik.Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje proračunskih prihoda i za 
potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu proračuna u skladu sa zakonima i propisima 
donesenim na temelju zakona, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima 
utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna. 
 

Članak 10. 
 
 Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom i to 
do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu Proračuna, na razdjelima i pozicijama, a u 
svemu prema načelu štednje i racionalnog korištenja ostvarenih sredstava. 
 

Članak 11. 
 

 Grad Ilok ima jedan račun za sva plaćanja. 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu grada upravlja gradonačelnik Grada Iloka. 
Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug Grada ako bi troškovi postupka 
naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog 
opravdanog razloga sukladno propisima. 
 

Članak 12. 
 

 Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom 
dijelu proračuna. 
 Dodjela sredstava korisnicima vršit će se sukladno njihovim financijskim planovima, 
za cijelu godinu po mjesecima, vodeći računa o mogućnostima Proračuna i njihovim 
potrebama. 
 Tekuće donacije političkim strankama, kao i naknade za rad članova Gradskog vijeća i 
njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluke Gradskog vijeća, koje bira i imenuje 
gradsko vijeće,  prenosit će se na žiro-račune istih. 
 Tekuće donacije športskim klubovima prenosit će se na žiro-račune klubova prema 
pisanom zahtjevu istih.Klubovi su dužni podnijeti svoje godišnje planove, kao i izvješća o 
učinjenim troškovima. 
 Tekuće donacije vjerskih zajednica prenosit će se na žiro-račune istih prema pisanom 
zahtjevu, a koje odobrava gradonačelnik.Isti moraju podnijeti godišnje izvješće o utrošenim 
sredstvima. 
 Tekuće donacije građanima i kućanstvima, kao i ostalih udruga građana odobravat će 
se na osnovu pismenog zahtjeva istih, u visini koju odredi gradonačelnik putem pisanog 
Rješenja. 
 Tekuće donacije KUD-ovima prenosit će se na žiro-račun istih prema pisanom 
zahtjevu istih, a koje odobrava gradonačelnik, prema programu.Isti moraju podnijeti godišnje 
izvješće o učinjenim troškovima. 
 Tekuće donacije Crvenom križu prenosit će se na žiro-račun istih prema odobrenom 
iznosu u Proračunu. 
 

Članak 13. 



 
 U slučaju potrebe  može se, sukladno čl. 46. Zakona o proračunu,  izvršiti 
preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih proračunskih korisnika ili pojedinih 
stavaka izdataka unutar razdjela, koja ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci 
koja se umanjuje. 
 Proračunske stavke za otplatu glavnice kamata po kreditima mogu se izvršavati u 
iznosima iznad planiranih. 
 Gradonačelnik  će o izvršenoj preraspodjeli polugodišnje izvještavati Gradsko vijeće. 
 

Članak 14. 
 
 Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih 
prihoda. 
 
 
 
 
IV. POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
 
 
 

Članak 15. 
 

 Upravno tijelo za financije polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
gradonačelniku do 05.rujna tekuće godine. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću, na 
usvajanje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15.rujna tekuće godine. 
 Upravno tijelo za financije godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja 
gradonačelniku do 01.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.Gradonačelnik podnosi 
Gradskom vijeću na usvajanje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01.lipnja tekuće 
godine za prethodnu godinu.   
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Ministarstvu financija Državnom 
uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon stupanja na snagu. 
 
 
V. PRORAČUNSKI NADZOR 
 

Članak 16. 
 
 Proračunski nadzor je postupak nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti 
korištenja proračunskih sredstava kojimse nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti 
i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih 
dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija. 
 
 
 
 
VI. GRADSKA IMOVINA, ZADUŽIVANJE, JAMSTVA 
 
 

Članak 17. 



 
 Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio 
Izvješća na dan 31. prosinac tekuće godine. 
 Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za popis gradske imovine. 
 
 Grad se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova, te davanjem suglasnosti i 
jamstava za zaduživanje. Zaduživanje se obavlja u skladu sa Zakonom o proračunu, zakonu o 
izvršavanju Državnog proračuna i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanje jamstava i 
suglasnosti jedinica područne(regionalne) samouprave. 
 Grad se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna i 
potvrdilo ju je predstavničko tijelo, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i suglasnosti 
Vlade. 
 Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik. 
 Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20% 
ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose 
primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po 
posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne godišnje 
obveze uključen je i iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, te 
nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina. 
 U 2014.godini Grad planira da se dugoročno zaduži uzimanjem kredita u iznosu 
3.000.000 kn uz suglasnost Vlade za investicije. 
 
 
 
 
 
 
VII. PROMJENE FINANCIRANJA TOKOM GODINE 
 
 

Članak 18. 
 
 Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene proračunom i to 
do visine utvrđene u njegovom Posebno dijelu, te se ne mogu preraspodijeliti osim pod 
uvjetom i na način predviđen Odlukom. 
 Ako tijekom 2014.godine nastanu nove obveze za proračun, sredstva za njihovu 
provedbu se mogu osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna proračuna koje donosi 
gradsko vijeće. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA 
 
 

Članak 19. 



 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
 
 
 
         Predsjednik Gradskog vijeća: 
                                                                                    Željko Sladetić 

 
 


