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ODLUKE VIJEĆA 
 

Na temelju članka 39. Zakona o 

proračunu (NN 87/08) i na temelju članka 55. 

Zakona o financiranju jedinica lokalne i 

područne samouprave (NN 117/93, 92/94, 

69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 

117/01,150/02 i 147/03), te članka 29. Statuta 

općine Bol (Službeni galsnik općine Bol 

br.5/09), vijeće općine Bol je na 8/2012 

sjednici dana 14. prosinca 2012. godine 

donijelo  

 

PRORAČUN OPĆINE BOL 

ZA 2013. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

Proračun općine Bol za 2012.godinu 

sastoji se od prihoda u iznosu od 

24.710.000,00 kn i rashoda u iznosu od 

24.710.000,00 kn. 

 

Članak 2. 

 

Prihodi i rashodi za 2013.godinu 

iskazani su u tablicama općeg dijela proračuna 

koji čine sastavni dio ove odluke. 

 

Članak 3. 

 

Proračun općine Bol za 2013 godinu 

stupa na snagu danom objave u Službenom 

glasniku općine Bol, a primjenjuje se od 01. 

siječnja 2013. 

 

 

 

Klasa: 400-01/12-01/100 

ur.broj:2104/12-02/01 

Bol. 17. prosinca 2012.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

............................................................................. 
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OPĆINE BOL 
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Na temelju Zakona o proračunu 

(Narodne novine br.87/08), Zakona o 

financiranju jedinica lokalne samouprave i 

uprave ("Narodne novine 117/93, 69/97, 

33/00, 73/00, 127/00, 59/00, 107/01) i članka 

23. Statuta općine Bol, ("Službeni glasnik 

općine Bol" br.1/06), Vijeće općine Bol je na 

8/2012 sjednici održanoj dana  14. prosinca 

2012. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o izvršenju proračuna općine Bol 

za 2013. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

U postupku izvršavanja Proračuna 

općine Bol za 2013. godinu ( u daljnjem 

tekstu: Proračun) nositelji i korisnici 

proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti 

utvrđene ovom odlukom. 

Proračun se sastoji od bilance prihoda i 

od bilance izdataka . 

U bilanci prihoda iskazuju se porezni i 

neporezni prihodi i ostali primici, a u bilanci 

izdataka utvrđuju se potrebe za financiranje 

javnih troškova na razini općine na temelju 

zakonskih i drugih propisa. 

Stvarna naplata prihoda nije 

ograničena procjenom prihoda u proračunu, a 

iznos izdataka utvrđeni u proračunu smatraju 

se maksimalnim svotama. 

 

Članak 2. 

 

Nosioci i korisnici proračunskih 

sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad 

kvote utvrđene u rashodima Proračuna 

Sredstva kojima se financiraju 

programi i dotacije prenosit će se korisnicima 

u skladu s dinamikom priliva sredstava. 

 

Članak 3. 

 

Svi korisnici Proračuna mogu stvarati 

obveze iskljućivo do razine sredstava 

osiguranih ovim Proračunom. Spomenuti 

korisnici obvezni su dostaviti mjesećnu 

dinamiku potrebnih sredstava po pojedinim 

vrstama rashoda. 

 

Članak 4. 

 

Proračunskim korisnicima, kojima se 

sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 

2013. godinu, ne dozvoljava se povećanje 

broja zaposlenih djelatnika prema broju 

zaposlenih sa stanjem 01.01.2013. godine, 

osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku 

donosi Općinsko vijeće općine Bol. 

 

Članak 5. 

 

Proračunski korisnici ne mogu 

isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, 

osim za naknadu troškova prijevoza na posao i 

s posla, opremnina, dnevnica, terenskog 

dodatka i pomoći u slućaju smrti. 

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog 

članka ima obitelj djelatnika i dužnosnika , te 

djelatnik i dužnosnik u slučaju smrti 

supružnika, djeteta i roditelja na skrbi. 

 

 

Članak 6. 

 

Ako djelatnicima, kojima se sredstva 

za plaće osiguravaju u Proračunu, prestane 

radni odnos radi odlaska u mirovinu imaju 

pravo na otpremninu prema zakonu. 

 

Članak 7. 

 

Plaće i druga osobna primanja za koja 

se sredstva osiguravaju u Proračunu (regres za 

godišnji odmor u iznosu od 1.250,00 kn, 

božićnica u iznosu od 1.250,00 kn i novac za 

dar za jedno dijete u iznosu od 600,00 kn), 

mogu se povećati isključivo na temelju odluke 

Općinskog vijeća.  

 

Članak 8. 

 

Svi korisnici, koji se financiraju iz 

sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi 

priznaju u materijalne troškove, imaju pravo 

na naknadu prijevoznih troškova, dnevnica i 

naknada punog iznosa hotelskog računa za 
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spavanje prema odredbama važečeg 

kolektivnog ugovora. 

 

Članak 9. 

 

Sredstva raspoređena u Posebnom 

dijelu Proračuna za plaće, materijalne 

troškove, za udruženja građana i ostale 

društvene djelatnosti, stalne novćane naknade i 

minimalne plaće koja ne bude utrošena do 31. 

prosinca 2013. godine, prenijet će se u 

slijedeću godinu i koristiti za iste namjene. 

Ostala sredstva raspoređena u Posebnom 

dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveza 

dospjelih do 31. prosinca 2013. godine, vratit 

će se u Proračun. 

 

Članak 10. 

 

Korisnicima Proraćuna ne osiguravaju 

se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 

2013. godini. 

 

Članak 11. 

 

Za financijske odnose radi zaduživanja 

i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten 

je načelnik općine Bol na temelju Zakona. 

Slobodna novćana sredstva proračuna 

mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod 

uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje 

proračunskih izdataka. 

 

Članak 12. 

 

Korisnici sredstava Proračuna dužni su 

izvršenje poslova i zadataka iz svog 

djelokruga organizirati u okvirima sredstava 

utvrđenih Proračunom, rukovodeći se načelom 

štednje i racionalne upotrebe sredstava, a 

angažiranje sredstava dužni su prilagoditi 

dinamici ostvarenja Proraćuna. 

 

Članak 13. 

 

Načelnik općine Bol odlučuje o 

upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji 

tekuća proračunska rezerva..  

Vijeće ovlašćuje načelnika da 

raspolaže sa iznosom od 60.000,00 kuna za 

hitne rashode po njegovom nahođenju.  

 

Članak 14. 

 

Načelnik općine Bol može zbog 

neravnomjernog priticanja sredstava tijekom 

godine koristiti sredstva stalne proračunske 

rezerve. Povrat korištenih sredstava Stalne 

proračunske rezerve izvršit će se do 31. 

prosinca 2013. godine. 

 

Članak 15. 

 

Za osiguravanje zakonskog, 

racionalnog i svrsishodnog korištenja 

sredstava Proračuna odgovoran je načelnik 

općine Bol. 

Pored načelnika općine Bol za 

zakonsku uporebu sredstava iz stavka 1. ovog 

članka odgovorna je i osoba zadužena za 

poslove računovodstva. 

Ako se utvrdi da se sredstva ne koriste 

u skladu s Proračunom i ovom odlukom, te 

drugim propisima, osoba nadležna za 

računovodstvo obavijestit će o tome načelnika 

općine, a načelnik će narediti korisniku 

sredstva da ukloni utvrđene nepravilnosti i 

korištenje sredstava uskladi s propisima. 

Korisniku sredstava, koji u roku od 15 

dana ne postupi po zahtjevu načelnika, 

obustavit će se korištenje sredstava dok se ne 

ukloni nepravilnost, odnosno dok nadzor ne 

izvede Državni ured za reviziju. 

 

Članak 16. 

 

Korisnici Proračuna dužni su uz 

Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o 

izvršenju utroška sredstava. 

 

Članak 17. 

 

Općinsko vijeće općine Bol će 

raspravljati o izvještaju o izvršenju proračuna i 

to: 

 do 31. srpnja 2013. za razdoblje siječanj-

lipanj 2013. godine. 

 godišnji obračun Proračuna do 15. travnja 

2014. godine za razdoblje siječanj-prosinac 

2013. godine. 
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Uz godišnji obračun Proračuna općine Bol, 

Općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i 

gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i 

Stalne i tekuće rezerve općine Bol. 

 

Članak 18. 

 

Općinsko vijeće općine Bol može u 

slučaju potrebe tijekom godine donositi 

izmjene  i dopune ovog Proračuna, po 

postupku koji je propisan za donošenja 

Proračuna. 

Članak 19. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u Službenom glasniku općine Bol, a 

primjenjivat će se od 01. siječnja 2013 godine. 

Klasa: 400-01/12-01/98 

Ur.broj: 2104/12-02/01 

Bol,, 17. prosinca 2012.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

.............................................................................  
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Na temelju članka 39. Zakona o 

proračunu (NN 87/08) i na temelju članka 55. 

Zakona o financiranju jedinica lokalne i 

područne samouprave (NN 117/93, 92/94, 

69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 

117/01,150/02 i 147/03), te članka 29. Statuta 

općine Bol (Službeni galsnik općine Bol 

br.5/09), vijeće općine Bol je na 8/2012 

sjednici dana 14. Prosinca 2012. godine 

donijelo  

 

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE 

BOL 

ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINE 

 

Članak 1. 

 

Proračun općine Bol za 2013.godinu 

sastoji se od prihoda u iznosu od 

24.710.000,00 kn i rashoda u iznosu od 

24.710.000,00 kn. 

Projekcija proračuna općine Bol za 

2014.godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 

20.279.690, 00 kn i rashoda u iznosu od 

20.279.690,00 kn. 

Projekcija proračuna općine Bol za 

2015.godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 

21.214.482,00 kn  i rashoda u iznosu od 

21.214.482,00 kn. 

 

Članak 2. 

 

Projekcija proračuna za razdoblje 

2013.-2015. iskazani su u tablicama  koji čine 

sastavni dio ove odluke. 

Sastavni dio ove odluke čini i tablica 

financijski plan projekata odnosno investicija 

za razdoblje 2013.-2015. godina. 

 

Članak 3. 

 

Projekcija proračuna za razdoblje 

2013—2015. godine stupa na snagu danom 

objave u Službenom glasniku općine Bol, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2013. 

 

Klasa: 400-01/12-01/102 

ur.broj:2104/12-02/01 

 

 

 

Bol. 17. prosinca 2012.godine 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  

                       BOL 

 

                                                 Predsjednik  

                                        Jakša Marinković-Šimić 

............................................................................. 
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RB KAZALO Str 

 ODLUKE VIJEĆA  

   

1. Proračun općine Bol za 2013. godinu 

..................................................................... 

1. 

2. Odluka o izvršenju proračuna općine Bol za 2013. godinu 

.................................. 

2. 

3. Projekcija prorčuna općine Bol za razdoblje 2013-2015. godine ........................ 5. 

 

 

 

 

Izdavač: Općina Bol, Županija Splitsko  dalmatinska 

Glavni i odgovorni urednik: Tihomir Marinković 

Urednik: Stipe Karmelić 

Tehnički urednik: Željko Bralić 
 


