
 

 

        
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
         OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
           Općinsko vijeće      
 
KLASA: 400-01/22-01/01 
URBROJ: 2196-6-03-22-6 
Rokovci, 20. prosinca 2022. g. 
 
Na temelju članka 18 stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 144/21),  i članka 
29. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 
2/22), Općinsko vijeće općine Andrijaševci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 20. prosinca 
2022. godine donosi sljedeću: 
 
 

ODLUKU 
o izvršavanju Proračuna Općine Andrijaševci  

za 2023. godinu 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Općine Andrijaševci 
za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njihovo ostvarenje odnosno izvršavanje, 
opseg zaduživanja i danih jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom, korištenje 
namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika (u daljnjem 
tekstu: korisnici), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti 
općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 
 

Članak 2. 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci donosi proračun za 2023. godinu na razini skupine 
ekonomske klasifikacije do kraja 2022. godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 
1. siječnja 2023. godine. 
 
Kad postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u Proračunu 
kojeg je donijelo Općinsko vijeće u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od 
strane upravljačkog tijela, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu dužno je 
obavijestiti proračunskog korisnika o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog 
financijskog plana. Nakon primljene obavijesti, upravljačko tijelo proračunskog korisnika 
usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci. 
 
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, 
uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog 
upravljanja i transparentnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
II. SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA 
 

Članak 3. 
Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a 
sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i 
obrazloženje proračuna. 
Financijski planovi proračunskih korisnika odnose se i na financijske planove upravnih tijela 
Općine Andrijaševci. 
Opći dio proračuna sadrži: 
a) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja 
b) Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. 

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema 
izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj 
klasifikaciji. 
Prihodi poslovanja su: prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi 
i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih 
usluga, prihodi od donacija, prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 
temelju ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama, kazne, upravne mjere i ostali 
prihodi. 
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine su: prihodi od prodaje ili zamjene 
neproizvedene imovine i prihodi od prodaje ili zamjene proizvedene dugotrajne imovine. 
Rashodi poslovanja su: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, 
subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 
naknade te ostali rashodi u skladu sa zakonom, odlukama i drugim propisima. 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 
imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za održavanje 
nefinancijske imovine i rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu. 
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za 
financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i 
ekonomskoj klasifikaciji. 

Posebni dio proračuna sastoji se od: 
Plana rashoda i izdataka Općine Andrijaševci i proračunskih korisnika iskazanih po 
organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u 
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
Obrazloženje proračuna sastoji se od: 
a) Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje: 

–  prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne 
 (regionalne) samouprave i 
–    prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, u slučaju iz članka 29. stavka 4. ovoga Zakona. 
b) Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova 

proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz 
obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata 
strateškog planiranja. 

 
Članak 4. 

Financijski plan proračunskih korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija 
za sljedeće dvije te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana. 
Opći dio financijskog plana sastoji se od  

a) sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te  
b) Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. 

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima 
financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i 
projekata. 
Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i 
obrazloženja posebnog dijela financijskog plana. 
 



 

 

 
 
 
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak 5. 
Proračunom se osiguravaju sredstva za rad i programe Upravnih odjela Općine Andrijaševci i 
proračunskog korisnika koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava. 
Proračunskim sredstvima korisnici se smiju koristiti samo za namjene koje su određene 
Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu. 
 

Članak 6. 
Ako se tijekom proračunske godine zbog promjena gospodarskih kretanja i/ili nastanka novih 
obveza za Proračun povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici 
Proračuna, Općinski načelnik odlukom može, na prijedlog Upravnog odjela za financije, 
gospodarstvo i poljoprivredu, obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka najduže 
60 dana. 
 
U razdoblju privremene obustave izvršavanja Općinski načelnik će na prijedlog Upravnog 
odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu: 

 zaustaviti preuzimanje obveza i/ili 
 predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja u skladu s propisima i/ili 
 zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava. 

 
Uz navedeno Općinski načelnik može donijeti odluku da proračunski korisnik mora prethodno 
dobiti suglasnost Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu za sklapanje 
ugovora. 
 
O odluci iz stavka 1. ovoga članka Općinski načelnik dužna je obavijestiti Općinsko vijeće 
Općine Andrijaševci.  
 
Ako se proračun ne može uravnotežiti za vrijeme provođenja mjera privremene obustave 
izvršavanja Proračuna, Općinski načelnik je dužan najkasnije 15 dana prije isteka roka za 
privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna. 
 
Tijekom razdoblja usvajanja izmjena i dopuna Proračuna Općinski načelnik odlukom može, 
na prijedlog Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu, ponovno obustaviti 
izvršenje pojedinih rashoda i/ili izdataka. 
 

Članak 7. 
 U okviru sredstava utvrđenih u Proračunu dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava 
između pojedinih stavaka rashoda i izdataka unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i 
unutar izvora financiranja namjenski primici, najviše do pet posto sredstava utvrđenih na 
razini skupine ekonomske klasifikacije koja se umanjuje. 
 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, moguća je preraspodjela: 
- unutar izvora financiranja opći prihodi i primici najviše do 15 posto na razini skupine 

ekonomske klasifikacije sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje ako se time 
osigurava povećanje sredstava učešća Općine Andrijaševci planiranih u Proračunu za 
financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, 

- sredstava učešća Općine Andrijaševci planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji 
se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te 
sredstava za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije bez 
ograničenja unutar istog razdjela, odnosno najviše do 15 posto između projekata različitih 
razdjela, 

- sredstava iz izvora financiranja opći prihodi i primici na izvor financiranja namjenski 
prihodi i primici najviše do 15 posto na razini skupine ekonomske klasifikacije, 



 

 

- sredstava za otplatu glavnice i kamata duga i jamstava Općine Andrijaševci te negativne 
tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, ako za to postoji mogućnost i 
sukladno potrebi, bez ograničenja. 

 
Sredstva iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. ovog članka mogu se preraspodjelom osigurati za 
naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke. 
 
Sredstva u Proračunu mogu se preraspodjeljivati samo u planu za tekuću godinu. 
 
Sredstva u Proračunu ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa 
financiranja. 
 
O izvršenim preraspodjelama općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna. 
 
 

  Članak 8. 
  
Općinski načelnik u slučaju nastupa posebnih okolnosti tijekom izvršavanja Proračuna može 
donositi odluke o osiguravanju sredstava za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za posebne 
okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjelama, bez ograničenja, odnosno u postotku 
većem od propisanog Zakonom o proračunu. 
Posebne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje 
se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje 
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili 
uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. 
Nastup posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Općinsko vijeće Općine 
Andrijaševci posebnom odlukom u kojoj određuje i rok trajanja odluke o nastupu posebnih 
okolnosti. 
O donesenim odlukama iz stavka 1. ovoga članka, kao i o njihovoj primjeni, Općinski 
načelnik je dužan izvještavati Općinsko vijeće Općine Andrijaševci.  
 

 
Članak 9. 

 
Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu 2022. godine nisu izvršeni 
do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u 2023. godini, ako su 
ispunjeni osnovni preduvjeti: 
1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu za 2022. godinu za aktivnosti i projekte 

koji se prenose, moraju ostati na kraju 2022. godine neizvršena ili izvršena u iznosu 
manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine. 

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2023. godini uz suglasnost 
Općinskog načelnika. 

 
 

Članak 10. 
Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru 
financiranja, proračunski korisnici mogu preuzeti u skladu sa Zakonom o proračunu samo uz 
suglasnost Općinskog načelnika. 
Odredbe ovog članka ne odnose se na sklapanje ugovora kojima se preuzimaju obveze za 
rashode za redovno poslovanje proračunskog korisnika koji nastaju kontinuirano i za koje su 
sredstva planirana u financijskom planu i projekcijama te na ugovore o zaduživanju 
proračunskih korisnika. 

 
 

Članak 11. 
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima 
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 
 



 

 

Članak 12. 
Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa - računa Proračuna za općinske  upravne 
odjele i preko računa pravnih osoba proračunskog korisnika. 
 
 
III. KORIŠTENJE NAMJENSKIH I VLASTITIH PRIHODA 
 

Članak 13. 
Namjenski prihodi Proračuna su prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od 
prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u vlasništvu Općine Andrijaševci, a koja nije 
stečena iz općih prihoda i primitaka, te naknade s naslova osiguranja ako premija nije plaćena 
iz općih prihoda i primitaka, te primici od financijske imovine i zaduživanja. 
Prihodi i primici iz stavka 1. ovog članka uplaćuju na račun Općine, osim namjenskih prihoda 
što ih ostvaruje proračunski korisnik koji se uplaćuju na račun proračunskog korisnika. 
Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za 
tekuću proračunsku godinu. 
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano u 
Proračunu, mogu se preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno 
prenesenih sredstava. 
 

Članak 14. 
Vlastiti prihodi što ih ostvari proračunski korisnik obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim 
uvjetima, izuzimaju se iz obveze uplate na račun Općine Andrijaševci, odnosno uplaćuju se u 
korist njihovih računa i mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planom. 
Vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno 
prenesenih sredstava. 
Naplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi, mogu se koristiti prema naknadno 
utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama u Proračunu uz prethodnu suglasnost 
Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu. 
Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u financijski plan za 
tekuću proračunsku godinu. 
Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za financiranje kojih su 
planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite 
djelatnosti. 
Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju se u 
konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje. 
 
 

Članak 15. 
Sredstva proračunske zalihe nisu planirana.  

 
 

 
IV. OPSEG ZADUŽIVANJA I DANIH JAMSTAVA 
 

Članak 16. 
Općina se može zaduživati, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa 
Zakonom o proračunu. 
Odluku o dugoročnom zaduživanju Općine, o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju 
jamstva donosi Općinsko vijeće. 
Općina se može kratkoročno zadužiti najduže unutar 12 mjeseci  i to samo za premošćivanje 
jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. 
Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Andrijaševci do 132.722,80 eura donosi 
Općinski načelnik, a preko navedenog iznosa Općinsko vijeće Općine Andrijaševci. 

 
Članak 17. 

Proračunski korisnik koji je registriran u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, 
može se dugoročno zaduživati za investiciju i za financiranje obveza na ime povrata 
neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije te refinancirati ili 



 

 

reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma, uz suglasnost Općinskog vijeća 
Općine Andrijaševci. 
Suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Općine 
Andrijaševci. 
Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine Andrijaševci mogu se 
dugoročno zaduživati te refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili 
zajma, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Andrijaševci. 
Ako se pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka dugoročno zadužuje kod međunarodne 
financijske institucije, na odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne 
osobe obvezno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra financija. 
Općina Andrijaševci može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz 
prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. 
Općina Andrijaševci može proračunskom korisniku, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili 
suvlasništvu čiji je osnivač dati jamstvo za dugoročno zaduživanje, uz prethodnu suglasnost 
ministra financija. 
Dana jamstva iz stavka 5. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Općine 
Andrijaševci. 
Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, jamstvo koje je dano za zaduženje do ukupno 
prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i na projekte iz 
područja unapređenja energetske učinkovitosti ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja 
Općine Andrijaševci. 

 
Članak 18. 

Ukupna godišnja obveza Općine Andrijaševci za 2023. godinu može iznositi najviše do 20% 
ostvarenih prihoda u 2022. godini. 
U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos prosječnog 
godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama po osnovi izdanih vrijednosnih papira 
i danih jamstava i suglasnosti iz članka 127.  Zakona o proračunu, te ostale nepodmirene 
obveze iz prethodnih godina. 
 
Općina Andrijaševci nema dugoročnih kreditnih zadužena.  
 
 

 
V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 
 

Članak 19. 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 
 
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, 
kreditnu instituciju te ulagati u vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odluke koju 
donosi Općinski načelnik. 
 
Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele pravnih 
osoba. 
 
 

Članak 20. 
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba 
Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli 
u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od 
prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se za otplatu duga, za nabavu nefinancijske i 
financijske imovine, te za kapitalne pomoći. 

 
Članak 21. 

Odgoda plaćanja i obročna otplata duga Općini, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 
Općine, te prodaja potraživanja Općine, određuje se i provodi na način i pod uvjetima 
utvrđenim važećim propisima.  
 



 

 

Članak 22. 
Općina raspolaže nefinancijskom imovinom na temelju važećih propisa i akata. Ukoliko 
općina prodaje ili mijenja nefinancijsku imovinu, prihodi realizirani od prodaje koriste se 
kapitalne rashode te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja. 
Kapitalni rashodi iz stavka 1. ovoga članka jesu rashodi za nabavu nefinancijske imovine, 
rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim 
društvima kojima je Općina Andrijaševci vlasnik za nabavu nefinancijske imovine i dodatna 
ulaganja u nefinancijsku imovinu. 
 
 
 
VI. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 

 
Članak 23. 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.  
 

Članak 24. 
Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade 
troškova za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem 
Odluke Općinskog vijeća o određivanju naknada vijećnicima i drugim osobama koje bira ili 
imenuje Općinsko vijeće.  
 

Članak 25. 
Plaćanje predujma moguće je samo uz odobrenje općinskog načelnika.  
 

Članak 26. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.  
O povratu se donosi rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni 
spor. Rješenje o povratu donosi Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu. 

 
 

VII. POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
 

Članak 27 
Upravni odjelu za financije, gospodarstvo i poljoprivredu polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna dostavlja Općinskom načelniku do 15. rujna tekuće godine. Općinski načelnik 
podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30 
rujna tekuće godine. 
 
Upravni odjelu za financije, gospodarstvo i poljoprivredu godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna dostavlja Općinskom načelniku do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu 
za reviziju  u roku od 15 dana nakon što ga donese Općinsko vijeće. Iznimno, ako Općinsko 
vijeće ne donese godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, Općinski načelnik isti dostavlja 
Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku 60 dana od dana podnošenja 
Općinskom vijeću. 
   
VIII. NADZOR PRORAČUNA 
 

Članak 28. 
Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja 
proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka, te inspekcijski 
nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska 
sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, 
rashodima/izdacima, povratima, imovini bilo o obvezama. 



 

 

Proračunski nadzor obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih 
dokumenata te pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa 
svrhom inspekcijskog nadzora. 
Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.  
 
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko- srijemske županije.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća  
Općine Andrijaševci  

Darko Duktaj, mag. ing. el. 
 


