				

									
Na temelju članka 14.  Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08 ; 136/12 ; 15/15) i članak 30.Statuta općine Donji Lapac ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br.16/13, 21/14,19/18 i 5/19 ), Općinsko vijeće općine Donji Lapac na 22. sjednici održanoj  23.12.2020.godine donosi ,

		                    O D L U K A     

 O izvršenju  Proračuna općine  Donji Lapac za 2021.godinu
								
				Članak 1.

Ovom Odlukom, uređuje se način izvršenja  Proračuna općine Donji Lapac, za 2021. godinu (u daljnjem tekstu:Proračun) I upravljanje    
prihodima,primicima,rashodima i  izdacima Proračuna .
				
				Članak 2.

U Proračunu su iskazani svi prihodi i izdaci koji pripadaju Općini, te svi proračunski izdaci za razdoblje od 01.01.2021.do 31.12.2021.god.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog djela i plana razvojnih programa.
			Ćlanak 3

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi rashoda I izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim iznosom.
			Članak 4

Ostvareni namjenski prihodi I primitci koje ostvari proračunski korisnik od vlastite djelatnosti ne uplaćuju se u Proračun Općine Donji Lapac.
O naplati prihoda I utrošku istih iz stavka 1. Ovog članka ravnatelji nadležnih ustanova su dužni tromjesečno izvjestiti Općinskog načelnika
				
				Članak 5.

Sukladno odredbi članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08. , 136/12 i 15/15) proračunska zaliha a ne može biti manja od 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka u obliku pomoći.
U proračunu se utvrđuju sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu 30.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja I ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
Proračunskom zalihom raspolaže Općinski načelnik , te pojedinačne isplate ne mogu biti veće od 5.000,00 kn.
Ako Općinski načelnik koristi sredstva Proračunsku zalihu dužan je o tome obavijestiti Općinsko vijeće.
				
				Članak 6.

Ako tijekom važenja Proračuna dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, izdataka  Proračuna,za njegovo uravnoteženje,predložiti će se Općinskom vijeću donošenje  izmjena ,dopuna Proračuna za  2021.godinu po istom postupku  kao i donošenje  proračuna  za 2021. godinu .
				
Članak 7.

Za izvršenje proračuna, u cjelini, je odgovoran Općinski načelnik.
				
				
Članak 8.

Nositelj  proračunskih sredstava  je Općinsko vijeće, koje obavezno sredstva Proračuna, namjenski i štedljivo koristi sukladno propisima o korištenju, odnosno raspolagaju tim sretstvima.
				
				Članak 9.

Za eventualno zaduženje,  Općine, radi kapitalnih  ulaganja,  iznad  svote utvrđene Proračunom ,odluku će donijeti  Općinsko vijeće 
				Članak 10.

Ako prihodi  koji pripadaju Proračunu , budu pogrešno uplaćeni ili naplaćeni  u svotu  većoj od propisane ,pogrešno ili više naplaćena svota, vratit će se uplatiteljima  na teret  tih prihoda .
Rješenje o povratu sredstava  donosi  Općinsko vijeće . 				
				Članak 11.

Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmice,pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka .
Sredstva Proračuna, ostvarena po osnovi oročenih sretstava,kamate na pozajmice i na novčana sretstva po viđenju u depozitu poslovnih banaka, prihod su Proračuna.
				
				Članak 12.

Proračun se izvršava  od 01. siječnja  do 31. prosinca 2021 .godine.  Financijske obveze, koje  ne budu podmirene do 31. prosinca  2021. Godine, podmiriti će se iz namjenskih  odobrenih sretstava Proračuna  za 2022. godinu .

Članak 13.

Raspodjela sredstava iz Proračuna u programu 1004 Socijalna skrb vršit će se sukladno  donošenim  programima  javnih potreba  u oblasti sporta ,kulture i socijalnog programa,  za 2021.godinu .
Sredstva za financiranje DVD Donji Lapac i društva Crveni križ ,  kao I Hrvatska gorska služba spašavanja , osigurana su na temelju važećih Zakona.
Isplata iz Proračuna udrugama gradjana izvršavat će se mjesečno. Uvjet za uplatu donacije je da su registrirane u skladu sa Zakonom, da imaju otvoren žiro račun, da su dostavili program rada općini.

				Članak 14.

Ovaj Proračun se  izvršava  na temelju tromjesečnih planova  za izvršenje  Proračuna  u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima .


				Članak 15.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, u "Županijskom glasniku"Ličko-senjske županije ,a primjenjivat će se od 01.01 do 31.12. 2021 .godine.
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