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Na temelju članka 48. Statuta Općine Brdovec (Službeni glasnik Općine Brdovec br.3/13 ), a u
svezi s odredbama članka 48. i 52. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i
15/15) te članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brdovec za 2017.g. Općinski
načelnik Općine Brdovec dana 16. siječnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o načinu prikupljanja i evidentiranja prihoda i primitaka proračunskih korisnika te
podnošenju polugodišnjih i godišnjih obračuna
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način evidentiranja prihoda i primitaka proračunskih korisnika Općine
Brdovec u poslovanju sustava Riznice koji se temelji na jedinstvenom računovodstvenoinformacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim
proračunskim sredstvima i obavljanju poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Općine
Brdovec (u daljnjem tekstu: Riznica).
Članak 2.
Svi prihodi i primici proračunskih korisnika (vlastiti i namjenski) uplaćuju se na jedinstveni račun
Riznice i evidentiraju se po vrstama.
Proračunski korisnici odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje
nadležnosti.
Namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini
prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu temeljem posebnih odluka.
Članak 3.
Riznica omogućava konsolidaciju proračuna Općine i proračunskih korisnika uz zadržavanje
pravne osobnosti te zasebnu mogućnost praćenja prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

Članak 4.
Proračunski korisnici obvezni su sastaviti financijski plan za poslovnu godinu po dinamici priljeva
prihoda i primitaka, a na temelju iznosa predviđenih Proračunom.
Članak 5.
Proračunski korisnici obvezni su dostaviti kvartalna financijska izvješća o izvršenju financijskog
plana Upravnom odjelu za financija u zakonom propisanom roku za predaju istih.
Članak 6.
Proračunski korisnici obvezni su izraditi polugodišnje i godišnje obračune svojih financijskih
planova i dostaviti ih Upravnom odjelu za financije sukladno pozitivnim propisima o izvješćivanju
o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i u rokovima propisanim posebnim zakonskim i
podzakonskim propisima.
Upravni odjel za financije Općine Brdovec u obvezi je pregledati polugodišnje i godišnje obračune
proračunskih korisnike te po potrebi zatražiti dodatna objašnjenja.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj Internet stranici Općine
Brdovec.
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