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       OPĆINA DEŽANOVAC 
                       OPĆINSKO VIJEĆE 

      
KLASA: 400-08/16-01/01 
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Dežanovac, 15. prosinca 2017.g. 
 

Na temelju članka 14. stavak 1.  Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 31. stavak 4. Statuta Općine Dežanovac ("Službeni glasnik Općine Dežanovac " br.1/13.),  Općinsko 
vijeće Općine Dežanovac na 4. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine donosi 

  
I.IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU 

PRORAČUNA OPĆINE DEŽANOVAC ZA 2017. GODINU 
 

Članak  1. 
 

  Članak 11. mijenja se i glasi: 
 U Proračunu se utvrđuju sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 38 – Proračunska 
pričuva. Kada se tijekom godine ti nepredviđeni rashodi realiziraju, evidentiraju se na teret računa stvarnih 
rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se 
financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska pričuva, te zbroj odstupanja mora odgovarati 
iznosu na stavci Proračunske pričuve. 
 Sredstva proračunske pričuve koriste se za nepredviđene rashode tijekom godine. Pod nepredviđenim 
rashodima podrazumijevaju se rashodi za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili se tijekom godine 
pokaže da nisu osigurana sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. 
 Proračunska zaliha može iznositi najviše do visine 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez 
primitaka. U 2017. godini planiraju se sredstva proračunske zalihe u visini od 10.000,00 kn. 
 O utrošku navedenih sredstava odlučuje načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće u okviru 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. 
 
      Članak 2. 
 
 Članak 16. mijenja se i glasi:  
             Službenici, namještenici i dužnosnici kojima se sredstva za plaću osiguravaju u Proračunu imaju 
pravo na isplatu naknada, potpora i nagrada u visini svota utvrđenih čl.7, 13, 16, i 45. Pravilnika o porezu na 
dohodak (NN br.95/05, 96/06., 68/07.,146/08.,2/09., 9/09.,146/09., 123/10.,137/11.,61/12. i 79/13.), te 
prema Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dežanovac („Službeni glasnik 
Općine Dežanovac“ br. 3/15), Odluke o koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 3/15), Odluke 
o izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika („Službeni 
glasnik Općine Dežanovac“ broj  5/14) , Odluka o visini osnovice za obračun plaće zamjenika načelnika iz 
redova češke nacionalne manjine („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 5/14), Odluka o visini osnovice i 
koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 5/17) i Odluka 
o visini osnovice za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika iz reda češke nacionalne manjine 
(„Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 5/17). 

 



 
 

 
Članak  3. 

I.izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dežanovac za 2017. godinu stupa na 
snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Dežanovac“. 

 
 

      Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                          
        Vlado Pihir  

     
  


