
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), 

te članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ broj 06/2021) 

Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2022. godine 

donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjena i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine  

za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu („Službene novine 

Općine Fužine“ broj 06/2021), članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te obrazloženja proračuna. 

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa 

financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda 

iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih 

prema funkcionalnoj klasifikaciji. 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja 

prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. 

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po 

organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, 

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i 

obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži 

obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog manjka odnosno 

viška proračuna.“ 

 

Članak 2. 

 

Članak 4. mijenja se i glasi: 

 

„Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna, te čelnik 

proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna 

odnosno financijskog plana, naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu 

u proračun i evidentiranje u proračunu, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, 

izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava 

naplate te izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava tijela koje vodi, za zakonitost, 

svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima tijela 

koje vodi. 

Za nabavu roba, radova i usluga jednostavne nabave, primjenjuje se Pravilnik 

o provedbi postupaka jednostavne nabave koji donosi Općinski načelnik. Postupci 

nabave velike vrijednosti provode se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.“ 

 

 



Članak 3. 

 

U članku 5. dodaje se stavak četiri koji glasi: 

„ Općina Fužine zadužiti će se u 2022. godini u iznosu od 3.858.000,00 kn i to za 

investiciju Energetske obnove javne rasvjete, a očekivani iznos ukupnog duga po 

dugoročnim kreditima Općine Fužine na kraju proračunske godine očekuje se u iznosu 

od 5.979.900,52 kn.“ 

 

Članak 4. 

 

Članak 13. mijenja se i glasi: 

 

„Općina Fužine može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem 

vrijednosnih papira.  

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik nakon dobivene suglasnosti 

Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 5. 

 

Članak 14. mijenja se i glasi: 

 

„Općina Fužine može se dugoročno zadužiti za: 

- investiciju koja se financira iz njezina proračuna, 

- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom 

vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave radi realizacije investicije koja 

se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je 

realizacija utvrđena posebnim propisima, 

- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani 

iz fondova Europske unije. 

Općinsko vijeće donosi Odluku o zaduživanju prije nego se traži suglasnost 

Vlade o zaduživanju. 

Suglasnost za zaduživanje iznimno može dati i ministar financija ukoliko se 

općina zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije. 

Općina Fužine može se kratkoročno zadužiti isključivo za premošćivanje jaza 

nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Kratkoročno 

zaduživanje je na rok do 12 mjeseci. 

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih 

prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje 

obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i 

suglasnost sukladno Zakonu.“ 

 

Članak 6. 

 

Članak 19. mijenja se i glasi: 

 

„Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu do 30. rujna 2022.godine, dok godišnji 



izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu podnosi Općinskom vijeću do 

31.05.2023. godine. 

Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju 

godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu u roku od 15 

dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće Općine Fužine.“ 

 

Članak 7. 

 

Članak 21. mijenja se i glasi: 

 

„Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri 

otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih 

nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. 

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih općih 

prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. 

Općinski načelnik donosi rješenje o odobravanju sredstava na teret proračunske 

zalihe kojim se utvrđuje namjena, način, dinamika isplate i rokovi utroška sredstava. 

Općinski načelnik dužan je tromjesečno izvještavati Općinsko vijeće o korištenju 

proračunske zalihe.“ 

Članak 8. 
 

Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 9. 
 

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenim novinama Općine Fužine“. 
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