POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
__________________________________________________________________________________________

OPĆINA MARČANA objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt
prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Općine Marčana za 2017. godinu.
Savjetovanje traje od 17. listopada do 08. studenoga 2016. godine
Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno081. studenoga
2016. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga
Odluke o izvršavanju proračuna Općine Marčana za 2016. godinu putem pošte ili osobno na
adresu Općinu Marčana, Marčana 158, 52206 Marčana ili slanjem na fax 571-075 ili putem emaila na adresu zlatko.cetina@marcana.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje
dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Marčana. Ukoliko
podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen,

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Općine Marčana za 2017. godinu s
obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao
takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u
cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
OPĆINA MARČANA

Prilozi:
-Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
-Nacrt prijedloga Odluke

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv općeg akta

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Općine Marčana za 2017.
godinu

Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta općeg akta

Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana

Razdoblje savjetovanja (početak i
završetak)

17.10.-08.11. 2016.

Ime/naziv
sudionika/ce
savjetovanja (pojedinac, udruga,
ustanova i sl.) koji/a daje svoje
mišljenje i primjedbe na nacrt
općeg akta
Tematsko područje i brojnost
korisnika koje predstavljate,
odnosno interes koji zastupate

Načelni komentari na predloženi
nacrt općeg akta
Primjedbe, komentari i prijedlozi
na pojedine članke općeg akta ili
dijelove općeg akta
Ime i prezime osobe/a koja je
sastavljala primjedbe i komentare
ili osobe ovlaštene za zastupanje
udruge, ustanove i sl.
Kontakti

E-mail:
Telefon:

Datum dostavljanja obrasca
Jeste li suglasni da se ovaj
obrazac, s imenom/nazivom
sudionika/ce savjetovanja, objavi
na web stranici Općine Marčana?

DA

NE

Popunjeni obrazac dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu Općinu Marčana, Marčana 158,
52206 Marčana ili slanjem na fax 571-075 ili putem e-maila na adresu zlatko.cetina@marcana.hr
zaključno do 08. 11. 2016. godine.
Sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst),
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke i znanstvene, uz uvjet poduzimanja
odgovarajućih zaštitnih mjera.
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti

NACRT PRIJEDLOGA OPĆEG AKTA
__________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 3. točke 37. i članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.
87/08., 136/12. i 15/15.), članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe ("Narodne novine", br. 24/11. i 61/11., 27/13. i 48/13-pročišćeni tekst), te
članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana ("Službene novine Općine Marčana", br. 7/09.,
2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj
………. 2016. godine, donijelo

O DLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2017. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Marčana za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom
imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: korisnik),
pojedine ovlasti Načelnika Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) u
izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi, kao i prihodi od prodaje nefinancijske
imovine, te rashodi, kao i rashodi za nefinancijsku imovinu utvrđeni za financiranje javnih
izdataka na razini Općine Marčana sukladno zakonskim i drugim propisima.
U računu zaduživanja/financiranja – pod B iskazuju se primici od zaduživanja te
izdaci za otplatu zajmova.
Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po
lokacijskoj, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa koji su
utvrđeni srednjoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima ili drugim propisima.

Članak 3.
Općina Marčana na dan 01. siječnja 2017. godine neće imati kreditnog zaduženja.
Općina Marčana može se kratkoročno zadužiti do 1.000.000,00 kuna na rok ne duži
od 15. prosinca 2017. godine, bez mogućnosti daljnjeg reprograma, za premošćivanje jaza
nastalog između različite dinamike priljeva sredstva i dospijeća obveza u vidu kredita kod
neke od banaka ili u vidu dopuštenog prekoračenja po računu kod poslovne banke kod koje
Općina Marčana ima račun.

Odluku o zaduživanju iz stavka 2. ovoga članka prema potrebi donosi općinski
načelnik, koji donosi i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, te sklapa ugovor o
kratkoročnom kreditu.
U 2017. godini planira se dugoročno zaduženje proračunskog korisnika Predškolska
ustanova „Vrtuljak“ Marčana u iznosu od 2.000.000,00 kuna za kapitalni projekt – investiciju
izgradnje zgrade dječjeg vrtića u Marčani u prethodnu suglasnost i jamstvo Općine Marčana.
Druge pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine Marčana i
ustanove čiji je osnivač Općina Marčana mogu se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz
suglasnost nadležnih tijela Općine Marčana, sukladno važećim propisima i Statutu Općine
Marčana.
Općina Marčana može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Marčana i ustanovi čiji je Općina Marčana
osnivač, sukladno važećim propisima i Statutu Općine Marčana, uz prethodnu suglasnost
ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine Marčana.

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini prihodi su Proračuna za 2017.
godinu.
Rashodi za koje je nastane obveza u 2017. godini rashodi su Proračuna za
2017. godinu, neovisno o plaćanju.
O namjeni viška prihoda nad rashodima odnosno o načinu pokrića eventualnog
manjka prihoda nad rashodima iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 5.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna
određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene
Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Namjenski prihodi od učešća roditelja i drugih jedinica lokalne samouprave u snošenju
dijela troškova programa predškolskog odgoja polaznika Predškolske ustanove “Vrtuljak”
Marčana uplaćuju se u Proračun Općine Marčana.
Članak 6.
Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se
izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.
Uplaćene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne
namjene, mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz
prethodnu suglasnost Općinskog načelnika do iznosa uplaćenih sredstava.
Izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i
primitaka usklađivat će se u tijeku godine sa stvarnim iznosom naplaćenih prihoda i
primitaka za te namjene, te očekivanjima njihove naplate do kraja proračunske godine.
Visina Proračuna za primitke i izdatke iz ovog članka usklađivat će se s izmjenama i
dopunama Proračuna tijekom godine ili na kraju poslovne godine.
Namjenski prihodi i primici koji ne budu utrošeni u tijeku proračunske godine
prenose se u narednu proračunsku godinu.

Članak 7.
Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog naloga iz
kojeg je vidljivo:
- da je namjena odobrena u Proračunu,
- da je svota stvorene obveze na razini odobrene,
- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Načelnik Općine Marčana ili osoba koju on
ovlasti, osim za namjene koje se ovom Odlukom i programima javnih potreba posebno
reguliraju.
Članak 8.
Poslove u svezi naplate lokalnih poreza za Općinu Marčana vršit će Istarska županija.
Za obavljanje poslova naplate ostalih neporeznih prihoda, zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Marčana.
Članak 9.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se
uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.
Odluku o povratu sredstava donosi općinski načelnik na temelju dokumentiranog
zahtjeva korisnika ili prijedloga pročelnika kojeg potpisuje pročelnik općinske uprave,
odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 10.
Postupak nabavke dugotrajne imovine i izvođenje investicijskih radova mora se
obavljati uz odobrenje Općinskog načelnika, sukladno odredbama propisa o javnoj nabavi,
odnosno temeljem odluke Općinskog vijeća, kada se radi o stjecanju pokretnina i nekretnina
čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2016.
godini.
Odluku o pokretanju postupaka javne nabave sukladno Proračunu, te o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik.
Plaćanje predujma može se odrediti odnosno ugovoriti samo u iznimnim slučajevima,
kada za to postoje posebno opravdani razlozi.
Članak 11.
U Proračunu Općine Marčana za 2017. godinu se u Razdjelu 001 Glavi 02 Programu
1001 redovna djelatnost Općinskog načelnika Aktivnost A100002 Nepredviđeni rashodi –
pričuva načelnika utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu u visini od 10.000,00 kuna.
Sredstva proračunske zalihe iz prethodnog stavka 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 dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće
predvidjeti, kao i za druge namjene određene Zakonom o proračunu.
O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinski
načelnik.
Članak 12.
Općinski načelnik može u tijeku proračunske godine raspoloživa novčana sredstva na
računu proračuna, koja nisu nužna za plaćanje tekućih obveza polagati u poslovnu banku na
određeni rok poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Odluku o izboru banke i uvjete ulaganja novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka
određuje Općinski načelnik svojim aktom.

Članak 13.
U Razdjelu 001 Glavi 01 Programu 1000 redovna djelatnost Općinskog vijeća
Aktivnost A1000040 Tekuće donacije političkim strankama pod Tekuće donacije utvrđuju se
sredstva za tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu od
63.840,00 kuna, koja se raspoređuju se na političke stranke i nezavisne vijećnike zastupljene
u Općinskom vijeću Općine Marčana, tako da im mjesečno pripada:
1. Istarskom demokratskom saboru – IDS – 2.440,00 kuna,
2. Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU – 1.280,00 kuna,
3. Socijal demokratskoj partiji Hrvatske – SDP – 400,00 kuna,
4. Leu Buić izabranom sa kandidacijske liste Ladonja– 400,00 kuna,
5.Branku Vareško sa Kandidacijske liste grupe birača nositelja Josipa Peruško –
400,00 kuna,
6. Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ – 400,00 kuna.
Nakon lokalnih izbora u 2017. godini utvrdit će se nanovo raspored sredstava iz ovog
članka na političke stranke i nezavisne vijećnike zastupljene u Općinskom vijeću Općine
Marčana.
Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na žiroračun političke
stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika Općinskog vijeća tromjesečno u
jednakim iznosima.
Članak 14.
U Razdjelu 2 Posebnog dijela Proračuna sredstva programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvu, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja, programa
javnih potreba u školstvu, programa javnih potreba u školstvu, programa javnih potreba u
kulturi, Programa javnih potreba u športu, te Programa javnih potreba koje se ostvaruju putem
udruga civilnog društva, koristit će se sukladno tim programima javnih potreba koji se
donose istodobno s donošenjem Proračuna Općine Marčana za 2017. godinu, te pojedinačnim
aktima kada je njihovo korištenje vezano za takve akte (rješenja o socijalnoj skrbi, ugovori o
stipendiranju, ugovori i dr.).
Sredstva za javnozdravstvene mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije sukladno
odluci načelnika o potrebi provedbe navedenih mjera.
Sredstva Programa razvoja i poticanja poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na mjere za
poboljšanje ruralne infrastrukture vezane uz razvitak poljoprivrede koristit će se na temelju
programa radova koji donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od donošenja Proračuna
Općine Marčana za 2017. godinu.
Sredstva programa Protupožarna zaštita u dijelu koji se odnosi na izradu i održavanje
protupožarnih putova i prosjeka koristit će se na temelju programa radova koji donosi
Općinski načelnik u roku od 30 dana od donošenja Proračuna Općine Marčana za 2017.
godinu.
Sredstva Programa održavanja komunalne infrastrukture raspoređivat će se sukladno
Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Posebnom dijelu Proračuna,
te ugovorima se sklapaju u tu svrhu.
Sredstva Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture raspoređivat
će se sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu, te Posebnom dijelu Proračuna.
Sredstva Programa provedbe prostornih planova u dijelu u kojem se odnosi na
prostorno planiranje i provedbu prostornih planova koji su vezani za gradnju objekata i

uređaja komunalne infrastrukture, raspoređivat će se sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, te Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 15.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i
primitaka i izdataka Proračuna predložiti će se izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja
odnosno preraspodjele sredstava.
Proračunska sredstva mogu se unutar pozicija Računa prihoda i rashoda kod
proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika preraspodijeliti u visini do najviše
5% sredstava na stavci koja se umanjuje.
O preraspodijeli sredstava iz prethodnog stavka odlučuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik je dužan tromjesečno izvješćivati Općinsko vijeće o
preraspodjelama proračunskih sredstava iz ovog članka.
Članak 16.
Općinski načelnik ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i
računovodstvenim poslovanjem korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom
proračunskih sredstava, i to neposredno kao i putem osoba koje on odredi.
Korisnici sredstava iz općinskog proračuna su dužni dati sve potrebite podatke i
izvješća koja se od njih zatraže, te omogućiti provedbu nadzora nad korištenjem proračunskih
sredstava.
U slučaju da korisnici sredstava iz općinskog proračuna nesvrsishodno koriste
doznačena proračunska sredstva ili da omoguće nadzor nad njihovim korištenjem, ili ne
podnose tražena izvješća, obustavit će im se isplata sredstava planiranih u općinskom
proračunu, te zatražiti povrat već doznačenih, a nenamjenski utrošenih novčanih sredstava.
Članak 17.
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja, ako bi troškovi
naplate tih potraživanja bili nerazmjerni s visinom tih potraživanja ili se ustanovi apsolutna
nemogućnost njihove naplate.
III ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu
01. siječnja 2017. godine.
Klasa: 400-08/16-01/
Urbroj: 2168/05-01-16-03
Marčana, ………….. 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Josip Percan

_____________________________________________________________________
Obrazloženje
Pravni temelj za donošenje predložene Odluke sadržan je u odredbama članka 3. točke
37. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), prema kojima se
pod predstavničkim tijelom u smislu navedenog Zakona smatra Hrvatski sabor, županijska
skupština i Gradska skupština Grada Zagreba te općinsko i gradsko vijeće koji donose
proračun, zakon i odluku o izvršavanju proračuna, godišnji obračun proračuna i izvještaje.
Prema odredbama članka 14. navedenog Zakona, uz proračun jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave donosi se odluka o izvršavanju proračuna, kojom se
uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje,
opseg zaduživanja i jamstava države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti načelnika i nadležnih upravnih
tijela u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu, kazne za neispunjavanje obveza te druga
pitanja u izvršavanju proračuna.
Predložena Odluka, sukladno propisima određuje način osiguranja provedbe Proračuna
Općine Marčana za 2017. godinu, kako u dijelu koji se odnosi na prihode, tako i u onom
dijelu koji se odnosi na izdatke.
Prema odredbama članka 86.a Zakona o proračunu jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez
mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima
ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje
jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Sukladno
navedenim odredbama Odluci se predlaže ograničenje visina kratkoročnog na 1 milijun kuna,
te roka zaduženja do 15. 12. 2017. godine, te definiraju načini zaduženja (kredit ili dozvoljeni
minus na žiro računu) i ovlasti općinskog načelnika.
Odlukom se načelno određuju uvjeti zaduženja odnosno davanja jamstava u odnosu na
pravne osobe i ustanove čini je Općina Marčana jedini ili većinski vlasnik odnosno osnivač.
već se sada planira zaduženje PU Vrtuljak u iznosu od 2 milijuna kuna za financiranje
izgradnje zgrade vrtića, ukoliko budu PU Vrtuljak kao prijavitelju odobrena sredstva iz
programa ruralnog razvoja. Naravno, Općina Marčana će biti jamac za povrat kredita i u
proračunu će osiguravati sredstva za njegovu otplatu.
Prema odredbama članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave za političke stranke i neovisne članove predstavničkih tijela donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obzirom da se radi
o provedbi proračuna, najjednostavnije je raspored sredstava učiniti u samoj Odluci o
izvršenju općinskog proračuna, dakle, bez donošenja posebne odluke.
Kod rasporeda sredstava visina sredstva za jednu vijećnicu IDS i dvije vijećnice HSUa uvećana je za 10%) obzirom da je ženski spol podzastupljen u Općinskom vijeću Općine
Marčana. U predloženoj odluci mjesečna visina sredstava za političke stranke po vijećniku
iznosi 400,00 kuna za vijećnike odnosno 440,00 kuna mjesečno za vijećnice. Kako će u
svibnju 2017. biti provedeni lokalni izbori, Odlukom se određuje da će se nakon izbora
financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista uskladiti s izbornim rezultatima.
Sukladno predloženoj Odluci općinske poreze naplaćuje i nadalje Istarska županija –
Upravni odjel za proračun i financije.

Naredbodavatelj za izvršavanje izdataka Proračuna je, po samom Zakonu o proračunu,
Načelnik Općine Marčana, te on izdatke može izvršavati u okviru svota planiranih u
Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno usvojenim programima javnih potreba, drugim
programima, općim aktima i propisima. Dakle, Načelnika kao naredbodavatelja ne obvezuje
samo proračun ili posebni dio tog proračuna koji se odnosi na izdatke već i svi drugi općinski
akti i cjelokupni pravni sustav.
Člankom 11. predložena je, sukladno članku 46. Zakona o proračunu, mogućnost
preraspodjele planiranih izdataka od strane Načelnika Općine Marčana, s time da umanjenje
nijedne stavke izdataka ne može biti veće od 5%. Na taj se način tijekom proračunske godine
omogućava brže reagiranje u slučajevima koje nije bilo moguće predvidjeti, a da pri tome nije
nužno provoditi postupak izmjena i dopuna samog Proračuna, obzirom da se time znatnije ne
odstupa od donesenog Proračuna. Navedene su odredbe od posebnog značaja obzirom da je
visina sredstava proračunske zalihe ograničena na najviše 0,5 % planiranih proračunskih
prihoda bez primitaka.
Odluka sadrži i odredbe o nadzoru te izvješćivanju od strane proračunskih i drugih
korisnika, sve sa ciljem da se osigura namjensko korištenje planiranih proračunskih sredstava,
kao i postupanje u slučaju da se isti ne pridržavaju svojih obveza.

