Na temelju članka 14. i 130. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.,136/12. i 15/15. ) i članka
32. Statuta Općine Ston („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 5/13.), Općinsko
vijeće Općine Ston na XVIII. sjednici, održanoj 23. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Ston za 2016.godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ston i
njegovo izvršavanje, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti načelnika općine u izvršenju Proračuna za 2016.
godinu i druga pitanja u izvršavanju Proračuna Općine Ston za 2016. god.
Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa. Opći dio se sastoji od
plana prihoda i rashoda i plana financiranja. Posebni dio je iskaz plana rashoda i izdataka raspoređenih u
tekuće i razvojne programe, a sastoji se od plana razvojnih programa i plana nabave.
Opći dio proračuna obuhvaća račun prihoda i rashoda, tj. Plan prihoda i rashoda u kome su iskazani
prihodi od poreza, prihodi od potpora, prihodi od imovine, administrativne i sudske pristojbe i prihodi
prema posebnim propisima i ostali prihodi. Rashodi se sastoje od rashoda za zaposlene, materijalni i
financijski rashodi, rashodi za subvencije, pomoći, donacije, i ostali rashodi.
Sastavni dio Proračuna za 2016. godinu je i njegovo obrazloženje u kojem se daje obrazloženje općeg i
posebnog dijela Proračuna i plana razvojnih programa, te projekcija proračunske potrošnje za sljedeće
dvogodišnje razdoblje.
II. ZADUŽIVANJA I JAMSTVA
Članak 3.

Općina se može zaduživati kod poslovne banke ili kod HBOR-a za potrebe financiranja izgradnje obale u
luci Ston uzimanjem dugoročnih kredita za investicije uz suglasnost Općinskog vijeća i uz prethodnu
suglasnost Vlade. Ukupno zaduženje Općine u
2016. godini može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2014. godini, a u koje spadaju svi
prihodi ostvareni u 2015. godini umanjeni za prihode i primitke od domaćih pomoći i dotacija
iz Državnog proračuna i proračuna županije.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, koji je donesen na
Općinskom vijeću Općine Ston. Programe i planove korisnici su dužni podnijeti Općinskom vijeću do 30.
rujna tekuće godine na utvrđivanje Općinskom vijeću kako bi se eventualno uvrstili u proračun za sljedeću
godinu. Po isteku proračunske godine svaki korisnik Proračuna dužan je podnijeti financijsko izvješće o
utrošenim sredstvima najkasnije do 20. veljače 2016. godine te pisanim putem opravdati uložena sredstva
koja su transferirana iz Općinskog proračuna. Također transfer iz Proračuna Općine Ston će se moći
realizirati onim udrugama koje su kao takve registrirane u Registru neprofitnih organizacija pri
Ministarstvu financija Republike Hrvatske (sukladno pozitivnim zakonskim propisima).
Članak 5.

Kod neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, odjeljak za financije sa načelnikom razmjerno će
smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava korisnicima.
Članak 6.

O korištenju sredstava pričuve odlučuje Općinsko vijeće Općine Ston. Sredstvima pričuve načelnik može
samostalno odlučivati do iznosa od 10.000,00 kn. Za mjesečni raspored sredstava iz prethodnog stavka,
načelnik je dužan redovito podnositi izvješća o izvršenju istih na prvoj sjednici Općinskog vijeća nakon
utroška sredstava.
Članak 7.

Ostala materijalna prava službenicima i namještenicima osiguravaju se u skladu s važećim zakonskim
propisima i kolektivnom ugovoru.
Članak 8.

Izvješća o izvršenju Proračuna, odnosno dijelova Proračuna podnosit će se Općinskom vijeću u skladu sa
zakonskim propisima, a obvezno za razdoblje siječanj - lipanj i siječanj - prosinac.
Članak 9.

Obvezuju se stručne službe Općine da uredno vrše naplatu svih prihoda sukladno Zakonu o financiranju
lokalne samouprave i odluci o Općinskim porezima. Rješenje o oslobađanju dijela dugovanja donosi
Općinsko vijeće na temelju prijedloga stručnih službi Općine Ston.
Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske
županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.
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