Na temelji članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 26.
stavka 1. točke 4. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru" broj 5/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 34. sjednici,
održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
Članak 1.
U postupku izvršavanja proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu, proračunski
korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.
Članak 2.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena planiranim prihodima u proračunu.
Planirani izdaci u proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da se planirani izdaci
ne mogu prijeći.
Članak 3.
Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u
bilanci rashoda i izdataka, odnosno iskazanim u posebnom dijelu proračuna, niti preuzimati
obveze na teret proračunskih sredstava, te ista koristiti samo za namjene kako je to utvrđeno
proračunom, odnosno njegovim posebnim dijelom.
Članak 4.
Trgovačko društvo i javna ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Biograd na Moru, može se
zadužiti samo uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
Trgovačko društvo i javna ustanova čiji je suosnivač ili vlasnik i Grad Biograd na Moru, može
se zadužiti ako se pozitivno izjasne i ostali suosnivači ili suvlasnici sa više od 50% vlasničkog
udjela trgovačkog društva ili javne ustanove, računajući pri tome i Grad Biograd na Moru.
Članak 5.
Za izdavanje jamstva po kreditima tražitelja jamstva iz članka 4. ove Odluke, tražitelji jamstva
dužni su dati Gradu Biogradu na Moru zadužnice i mjenice glede osiguranja plaćanja
jamčevine u slučaju aktiviranja jamstva.
Mjenice iz stavka 1. ovog članka, daju se u onoj količini koliko je godina rok otplate kredita po
kojem je dano jamstvo. Sve mjenice daju se kao "bjanko vlastite mjenice", te akceptirane sa
klauzulom "bez protesta". Uz mjenično očitovanje prilaže se i preslika kartona potpisnika.
Ovisno o procjeni, Grad Biograd na Moru može tražiti i druga sredstva osiguranja plaćanja.
Članak 6.
Proračunski korisnik može plaćati predujmom do iznosa od 5.000,00 kuna, a iznad
navedenog iznosa uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 7.
Korisnik proračunskih sredstava mora sredstva koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i u
skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim sredstvima.
Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti, ustupaju se tim
korisnicima, te se uplaćuju izravno na žiro-račun korisnika proračuna.
Članak 8.
Športske udruge, koje sredstva proračuna dobivaju posredstvom Športske zajednice Grada
Biograda na Moru, udruge u kulturi, koje sredstva proračuna dobivaju posredstvom
Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga grada Biograda na Moru, udruge u
socijalnoj skrbi, te sve ostale udruge, dužne su do kraja siječnja 2017. godine, podnijeti
izviješće o radu i utrošenim sredstvima za 2016. godinu.
Na temelju odluke Gradonačelnika o usvajanju podnesenih izvješća iz stavka 1. ovog članka,
počevši od 1. veljače 2017. godine, navedene udruge mogu koristiti sredstva iz proračuna za
2017. godinu, športske udruge posredstvom Športske zajednice Grada Biograda na Moru, a
udruge u kulturi posredstvom Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga grada
Biograda na Moru
Članak 9.
Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnijih odstupanja u ostvarivanju prihoda i
primitaka u odnosu na planirane, kao i izdataka u odnosu na planirane, predložiti će se
izmjene i dopune (rebalans) proračuna.
Članak 10.
U okviru proračunskih stavki pojedinog proračunskog korisnika, ili između proračunskih
korisnika, može se izvršiti preraspodjela sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na
proračunskoj stavci donesenoj od strane Gradskog vijeća, ako to odobri Gradonačelnik.
Gradonačelnik o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna.
Članak 11.
Tekuća proračunska pričuva, za 2017. godinu iznosi 200.000,00 kuna, a raspoređuje se i
koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke koji se financiraju iz
proračuna.
Sredstvima proračunske pričuve raspolaže Gradonačelnik.
O pojedinačnom utrošku tekuće proračunske pričuve Gradonačelnik donosi odluku.
Članak 12.
Planirana sredstva za tekuće transfere, potpore i donacije doznačuju se u pravilu u
zavisnosti od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda, odnosno raspoloživih proračunskih
sredstava.

Članak 13.
Proračunski korisnici dužni su u skladu sa Zakonom o proračunu, donijeti prijedlog
financijskog plana, s obrazloženjem, te iste dostaviti gradonačelniku i Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, u propisanim rokovima.
Članak 14.
Naredbodavac za izvršenje proračuna je gradonačelnik, odnosno njegov zamjenik u slučaju
njegove odsutnosti, ili druga osoba koju se ovlasti u skladu sa Statutom Grada Biograda na
Moru.
Članak 15.
Radi pokrića neravnomjernog priliva prihoda, Grad se može kratkoročno zadužiti.
Odluku o kratkoročnom zaduženju, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće.
Slobodna novčana sredstva mogu se oročiti na temelju odluke gradonačelnika.
Članak 16.
Grad Biograd na Moru se može dugoročno zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili
izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i Vlade Republike
Hrvatske.
Ukupna godišnja obveza Grada Biograda na Moru 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 i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu.
Članak 17.
Ostvareni kapitalni prihodi mogu se koristiti za sve proračunske izdatke u proračunskoj
godini.
Članak 18.
Ostvareni proračunski višak prihoda nad izdatcima može se koristiti za sve izdatke u
proračunskoj godini.
Članak 19.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru", a primjenjivati će se od 1. siječnja 2017. godine.
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