
Temeljem članka 17. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 29. 
Statuta Općine Tordinci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 9/21), 
Općinsko vijeće Općine Tordinci, na sjednici održanoj 27. prosinca 2022. godine, donosi:

IZMJENE I DOPUNE
O D L U K E

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE TORDINCI ZA 2022. GODINU

Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Tordinci za 2022. godinu 
mijenja se Odluka o  izvršavanju proračuna Općine Tordinci za 2022. godinu ( Službeni 
vjesnik Vukovarsko srijemske županije 31A/21) te glasi:

I OPĆE ODREDBE 
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Općine Tordinci za 2022. godinu (u 
daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom i dugovima te 
promjena financiranja tokom godine. 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 
Članak 2.

Proračun Općine Tordinci za 2022. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

- Općeg dijela Proračuna;
- Posebnog dijela Proračuna;
- Financijske projekcije za razdoblje 2023. - 2024. godine;
- Obrazloženje

Članak 3.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja, a Posebni 
dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema organizacijskoj, ekonomskoj i  programskoj 
klasifikaciji.

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 i zaduživanja, te izdaci za 
financijsku imovinu i za otplate kredita i zajmova.

Članak 4.
Projekcija prihoda i rashoda za dvogodišnje razdoblje sadrži prihode i rashode za 2023. i 
2024. godinu koji su iskazani na drugoj razini računskog plana.

. 

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
Članak 5.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski 
načelnik. 



Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka 
podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za 
plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za 
naplatu u korist proračunskih sredstava. 

Članak 6.
Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. 

Članak 7.
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko 

vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu. 

Članak 8.
Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i 

to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu. Aktivnosti i projekti financirani iz 
sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2021. godine, mogu 
se prenijeti i izvršavati u 2022. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za 
njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu za 2021. godinu, na kraju 2021. godine ostala 
neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog. 

Članak 9.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i 

izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. 
Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja 

polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. 

IV OPĆINSKA IMOVINA, ZADUŽIVANJE, JAMSTVA 

Članak 11.
Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio Izvješća na 
dan 31. prosinca tekuće godine.
Općinski načelnik imenuje Komisiju za popis općinske imovine i donosi Odluku o 
prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu.

Članak 12.
Proračunom Općine Tordinci za 2022. godinu predviđeno je da Općina može u 2022. godini  
koristiti kreditiranje putem dopuštenog minusa na žiro računu u „Podravskoj banci“ do 
maksimalnog iznosa od 1.000.000,00 kuna. 
Proračunom Općine Tordinci za 2022. godinu nije predviđeno davanje jamstava drugima. 

               

V  PROMJENA FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

Članak 13.
Proračunska sredstva se koriste samo za namjene koje su predviđene Proračunom i to do 
visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, te se ne mogu preraspodijeliti osim pod uvjetima 
i na način predviđen ovom Odlukom.



Ako tijekom 2022. godine nastanu nove obveze za Proračun, sredstva za njihovu provedbu se 
mogu osigurati isključivo na temelju Izmjena i dopuna Proračuna koje donosi Općinsko 
vijeće Općine Tordinci.

VI  ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu na dan objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije.

 
 

Klasa: 400-06/22-01/1
Urbroj: 2196-27-01/1-22-4
Tordinci, 27.12.2022. godine
                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Tordinci
                                                                                             Zdravko Ivanković


