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PRIJEDLOG                                                                                                          Predlagatelj: Gradonačelnik 

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08),  članka 49. točka 7. 
Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09)  te članka 62. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule, na 
sjednici održanoj dana  _____ 2009. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Grada Korčule 

za 2010. godinu 
 
I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu (u 

daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna te prava i obveze korisnika 
proračunskih sredstava. 
 

Članak  2. 
Proračun se sastoji Općeg i Posebnog dijela. 
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Računa financiranja. 
U  Računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama te svi rashodi po vrstama 

i osnovnim namjenama. 
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova. 
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po 

vrstama, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata. 
 
 
II.  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak  3. 
Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu. 
Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa 

stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih sredstava. 
 

Članak  4. 
Korisnici Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: korisnici) su: sve ustanove 

u vlasništvu Grada, KTD „Hober“, gradski kotari i mjesni odbori, sve udruge građana te sve ostale pravne i 
fizičke osobe. 

 
Članak  5. 

Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za 
pojedine pozicije. 

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene 
Proračunom, do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu. 

Korisnici Proračuna odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti. 
 

Članak  6. 
Korisnici se koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, koji 

je usklađen sa Posebnim dijelom Proračuna. 
Tako usklađene financijske planove korisnici su dužni podnijeti Gradonačelniku najkasnije do      

31. siječnja  2010. godine. 
Korisnici su dužni dostaviti izvješće o radu i financijsko izvješće za 2010. godinu najkasnije do     

28. veljače  2010. godine. 
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Članak  7. 

Korisnici Proračuna smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava planiranih u posebnom 
dijelu Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna. 

O korištenju sredstava Proračuna svaki korisnik dužan je sklopiti ugovor s Gradom Korčula i to 
najkasnije do 15. ožujka 2010. godine. Uvjet za sklapanje ugovora jest dostava dokumenata iz članka 6. ove 
Odluke. 

 
Članak  8. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da, po pribavljenim podacima o ostvarivanju prihoda po izvorima, 
utvrdi dinamiku doznake sredstava korisnicima na način da ne dovede u pitanje osnovno poslovanje. 
 

Članak  9. 
O korištenju sredstava za nepredviđene izdatke Proračuna  (pozicija 30) odlučuje Gradonačelnik. 
Ovim sredstvima Proračuna gradonačelnik može raspolagati u pojedinačnom iznosu do 15.000 

kuna. 
Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko vijeće o utrošku ovih sredstava  svakog mjeseca putem 

predsjednika Gradskog vijeća. 
 

Članak  10. 
Osnovica za obračun plaća službenicima i namještenicima Gradske uprave  te ostalim korisnicima 

proračuna kojima se iz Proračuna financiraju  plaće ne može biti manja od osnovice koja  se primjenjuje za 
državne službenike i namještenike. 

Osnovica za obračun plaće ostaje ista kao u 2009. godini. 
 

Članak  11. 
Naknada za novorođeno dijete sukladno Odluci o naknadi za novorođeno dijete („Službeni glasnik 

Grada Korčule“, br. 7/09) iznosi: 
 

1. za prvo dijete 1.500 kuna, jednokratno 
2. za drugo dijete 2.500 kuna, jednokratno 
3. za treće i svako daljnje dijete 4.000 jednokratno i po .... jednokratno u slijedećih pet 

godina. 
 

 
Članak  12. 

Zadužuju se vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora da najkasnije do 28. veljače 2010. godine 
dostave Gradonačelniku prijedlog  programa koji bi se trebali izvršiti u 2010. godini.  

Neutrošena namjenska sredstva  iz prijašnjih godina, a koja pripadaju pojedinom gradskom kotaru 
odnosno mjesnom odboru, planira se staviti na raspolaganje istima u 2011. godini. 
 

Članak  13. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tog prihoda a na 

temelju rješenja koje donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 
III UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 
 

Članak  14. 
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik poštujući načela 

sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. 
Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun. 
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Članak  15. 
Grad Korčula u 2010. godini neće izdavati jamstva drugim pravnim ni fizičkim osobama radi 

zaduživanja te neće davati zajmove. 
 

Članak 16. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik da proračunska sredstva namijenjena za poticaj malog gospodarstva 

može po potrebi udružiti sa Županijskim sredstvima. 
  

Članak  17. 
Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran je Gradonačelnik koji donosi i provedbene akte. 
Izvješća o izvršavanju Proračuna podnosit će se Gradskom vijeću u skladu sa odredbama Zakona o 

proračunu. 
 

Članak  18. 
Gradonačelnik će najkasnije do 15. veljače 2010. godine utvrditi i dostaviti Gradskom vijeću 

Korčule prijedloge: 
• Programa javnih potreba u kulturi 
• Programa javnih potreba u športu 
• Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture 
• Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture 
 

 
Članak  19. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Korčule» a primjenjuje se 
od 01. siječnja 2010. godine. 

 
 
 
KLASA: 021-05/09-03/                                                                        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                 GRADSKOG VIJEĆA 
Korčula,                        2009.                                                           Lovro Krstulović, dr. stom.            
 


