Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i
članka 32. Statuta Općine Štrigova ("Službeni glasnik Međimurske županije " broj 05/13.),
Općinsko vijeće Općine Štrigova na 4. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Štrigova
za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Štrigova za 2018. godinu (u
daljnjem tekstu Proračun), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima.
Članak 2.
U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“,
broj 87/08., 136/12. i 15/15).
Članak 3.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, a Posebni dio sadrži
raspored rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Članak 4.
Prihodi i primici raspoređuju se i iskazuju u Proračunu prema izvorima iz kojih potječu.
Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim
klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak 5.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i
izdataka utvrđeni u Proračunu su maksimalne svote.
Članak 6.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini je načelnik Općine Štrigova.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Sredstva se koriste za namjene koje su određene proračunom, odnosno izmjenama i
dopunama Proračuna tijekom proračunske godine.
Članak 7.
Nabava roba, usluga i ustupanje radova odvija se u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi.

Članak 8.
Zaduživanje Općine na teret Proračuna u skladu s propisima, odobrava Općinsko
vijeće. Ugovor o zaduživanju zaključuje načelnik.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske
županije", a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.
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