REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Točka 12.

- Prijedlog

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11,144/12 i123/17),
članka 32. Statuta Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije br.13/13). i članka 108.
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko ( Glasnik Zagrebačke županije 20/09 i
06/10). Općinsko vijeće Općine Kravarsko na svojoj 06. sjednici, održanoj dana 31. siječnja
2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kravarsko

Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije br.
20/09 i 06/10) članak 71. mijenja se i glasi :
(1) Općinskim proračunom procjenjuju se prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
Općine Kravarsko za sljedeću proračunsku godinu.
(2) Načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i
podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.
(3) Ako načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji
omogućava njegovo donošenje, Vlada RH će, na prijedlog središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)samoupravu, razriješiti načelnika
i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim i imenovat povjerenika Vlade RH
za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika i raspisati prijevremene izbore za
načelnika sukladno posebnom zakonu.
(4) Novoizabrani načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45
dana od dana stupanja na dužnost, a Općinsko vijeće dužno ga je donijeti u roku od
45 dana od dana kada ga je načelnik predložio.
(5) Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, donosi
odluku o privremenom financiranju do 31. prosinca na prijedlog načelnika ili
povjerenika Vlade.
(6) Vlada RH raspustit će Općinsko vijeće ako u tekućoj godini ne donese proračun za
sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do
isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz stavka ( točke 3.) ovog članka.
(7) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi Općinsko vijeće nakon proteka godine
za koju je donesen proračun, većinom glasova svih vijećnika.

(8) Odlukom o izvršenju proračuna uređuje se način izvršenja proračuna, upravljanje
prihodima i izdacima proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Ova Odluka o izmjeni Poslovnika stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku
Zagrebačke županije.
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