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Na temelju članka 39. st. 1. Zakona o Proračunu (NN 87/08) i članka 30. Statuta Općine Dvor
(«Službeni vjesnik» broj 31/09/, Općinsko Vijeće općine Dvor na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2009.
godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju proračuna Općine Dvor za 2010. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Dvor za 2010.godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun), koji obuhvaća naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim propisima, te odlukom Općinskog vijeća Općine
Dvor, pripadaju Općini Dvor, raspodjelu prihoda i stavljanja sredstava na raspolaganje korisnicima sredstava
Proračuna (u daljnjem tekstu: Korisnici).
Članak 2.
Proračun se izvršava na temelju planiranih mjesečnih potreba korisnika, a u skladu s likvidnim
mogućnostima Proračuna.
Članak 3
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine,
nositelj izvršne Vlasti /čl. 26. Zakona o proračunu/ može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim
korisnicima, a prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će sredstva za redovnu djelatnost stručnih službi
i Upravnih odjela Općine Dvor.
Članak 4.
Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka.
U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi od općinske imovine, te izdatci
utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini općine na temelju Zakonskih i drugih propisa.
Članak 5.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su navedeni u posebnom dijelu proračuna.
Korisnicima se doznačuju sredstva prema programima i projektima, a uz dokumentaciju iz koje je vidljivo
da je realizacija programa odnosno projekata započeta, u tijeku, odnosno završena.
Korisnici smiju pojedina sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 6.
Nadzor nad korištenjem Proračunskih sredstava i izvršavanju Proračuna obavlja Općinsko vijeće Općine
Dvor.
Članak 7.
Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran nositelj izvršne vlasti Općine Dvor koje u postupku
izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.
U slučaju potrebe Općinski načelnik može u okviru ukupno navedenog iznosa izdataka Proračuna izvršiti
preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka izdataka, koja ne može biti veća od 5% sredstava
utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 8.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Načelnik Općine Dvor.
Bez prethodne suglasnosti Općinskog vijeća naredbodavatelj može odobriti isplate iz Proračuna do 0,5%
od iznosa vlastitih prihoda.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Općine Dvor, a primjenjuje
se od 01. siječnja 2010. godine.
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