Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i
članka 20. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Općine Tinjan'' 04/17-pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine, donijelo
je
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE TINJAN ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Prihodi Proračuna Općine Tinjan raspoređuju se na korisnike proračunskih sredstava kako je
predloženo u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 2.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, koji su u posebnom dijelu
Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene određene proračunom i to do
visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju Plana proračuna u skladu s njegovim likvidnim
mogućnostima.
Članak 4.
Sredstva se korisnicima dostavljaju na raspolaganje na osnovu pisanog dokumenta iz kojeg je
vidljivo da je namjena odobrena Proračunom te da je obveza likvidirana od nadležnih osoba.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovoga članka je Načelnik Općine.
Članak 5.
Sredstva raspoređena na poziciji 008 (Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve) u
iznosu od 5.000,00 kn rasporedit će se temeljem Zaključka Načelnika Općine.
Članak 6.
Korisnici proračunskih sredstava dužni su obavljanje poslova i stvaranje obveza iz svojeg
djelokruga organizirati u granicama sredstava koja su im ovim Proračunom odobrena,
rukovodeći se načelom štednje, namjenskog i racionalnog korištenja odobrenih sredstava, a
angažiranje sredstava prilagoditi dinamici ostvarenih prihoda.
Članak 7.
Sastavni dio Proračuna Općine Tinjan za 2018. godinu je Projekcija proračunske potrošnje za
razdoblje 2019.-2020.godine, Programi javnih potreba, Program održavanja komunalne
infrastrukture i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tinjan za
2018. godinu.
Članak 8.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tinjan za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana
od dana donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2018.godine, te će se objaviti u Službenim
novinama Općine Tinjan.
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