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SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ZADVARJE

GODINA XV

Zadvarje,19.prosinca,2012.

Temeljem odredbe ĉl.20. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine”, broj 90/11) ,ĉlanka 31. Statuta
Općine Zadvarje („Službeni glasnik Općine
Zadvarje“, br. 03/09) te temeljem Plana proraĉuna
za 2013. godinu, Općinsko vijeće Općine Zadvarje,
na 19. sjednici održanoj dana 08.12.2012. godine,
donosi

Broj 8 .

ugovora o nabavi roba i usluga te ustupanje
radova, a ĉini sastavni dio ove Odluke.
Ĉlanak 2.
Ovaj Plan javne nabave temelji se na Proraĉunu
Općine Zadvarje za 2013. godinu.
Ĉlanak 3.

ODLUKU
o donošenju Plana javne nabave za 2013. godinu
Ĉlanak 1.
Donosi se Plan javne nabave za 2013. godinu, koji
će se provesti sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(„Narodne novine”, broj 90/11) u postupku nabave
roba, radova i usluga, a koji prethodi sklapanju

Sukladno odredbi ĉl. 20. Zakona o javnoj nabavi
Plan nabave (za nabavu predmeta nabave
vrijednosti jednake i veće od 70.000,00 kn) sadrži
slijedeće podatke: predmet nabave, evidencijski
broj nabave, procijenjena vrijednost nabave, vrsta
postupka javne nabave, podatak o tome sklapa li se
ugovor o javnon nabavi ili okvirni sporazum,
planirani poĉetak i planirano trajanje ugovora o
javnon nabavi ili okvirnog sporazuma.

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU ZA PREDMETE NABAVE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI
VEĆE OD 70.000,00 kn
EV.
BR.

1.

2.
3.
4.

5.

PREDMET NABAVE

Izgradnja komunalne
infr. gospodarske zone
Zadvarje
Izgradnja javne
rasvjete
Izgradnja općinske
zgrade
Obnova
srednjovjekovne
tvrĊave „Duare“
Tematske staze IPA
Projekt prekograniĉne
suradnje

KONTO U
PRORAĈ.

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

VRSTA
POSTUPKA
JAVNE NABAVE

UGOVOR O
JN/ OKVIRNI
SPORAZUM

PLANIRANI
POĈETAK
POSTUPKA

K200006

350.000,00

otvoreni

ugovor

veljaĉa

ugovor

veljaĉa

K200006

70.000,00

otvoreni
otvoreni

K200010

200.000,00

K200010

80.000,00

K200008

112.000,00

ugovor
ugovor

otvoreni

Postupci javne
nabave provodit
će se po
PRAGU

PLANIRANO
TRAJANJE
UGOVORA
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Plan nabave predmeta nabave ĉija je procijenjena
vrijednosti veća od 20.000,00 kn, a manja od

70.000,00 kn sadrži podatke o predmetu nabave i
procijenjenoj vrijednost nabave.

Plan nabave ĉija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn

R. BR.

1.

KRATKI NAZIV
PREDMETA NABAVE
Izrada projektne
dokumentacije za
vodoopskrbu naselja

PROCIJENJEN
VRIJEDNOSTI
NABAVE
70.000,00

2.

Plan intervencije
u zaštiti okoliša

40.000,00

3.

Program zaštite okoliša

40.000,00

Motorni benzin

40.000,00

5.

Oprema za zgradu općine

40.000,00

6.

Oprema za djeĉji vrtić

45.000,00

4.

Ĉlanak 4.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi stavak 3. ĉlanak
18. za („Narodne novine”, broj. 90/11), nabave
roba, radova i usluga neće se primjenjivati Zakon
za nabave ĉija je procijenjena vrijednost manja od
70.000.00 kn, a za sve ostale nabave procjenjene
iznad 70.0000,00 kn primjenjivati će se Zakon o
javnoj nabavi.
Ĉlanak 5.
Ovlašćuje se naĉelnik Općine Zadvarje za
provoĊenje postupaka javne nabave radi realizacije
Plana nabave iz ĉlanka 3. ove Odluke.

Ĉlanak 6.
Ovaj Plan biti će objavljen u Službenom glasniku
Općine Zadvarje, a stupa na snagu od 01.01.2013.
godine
Predsjednica Općinskog vijeća
Milica Santrić
Klasa:021-01/12-01/19
Ur. broj: 2155/04-12-03/19
Zadvarje,08.12.2012
.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA
OPĆINA ZADVARJE
OPĆINSKO VIJEĆE

----------------------------------------------------

Na temelju ĉlanka 14. Zakona o proraĉunu
(„Narodne novine „ RH broj:87/08..) i ĉlanka
31.Statuta Općine Zadvarje („Službeni
glasnik“Općine Zadvarje broj:03/09),Općinsko
vijeće Općine Zadvarje je na svojoj 19.sjednici
održanoj dana 08.12.2012. godine donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proraĉuna Općine Zadvarje za
2013.godinu

I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom ureĊuje naĉin izvršavanja
Proraĉuna Općine Zadvarje za 2013. godinu (u
daljnjem tekstu :Proraĉun ) ,upravljanje prihodima
, primicima , rashodima, izdacima Proraĉuna i
njihovim izvršavanjem , upravljanje općinskom
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imovinom , dugovima , davanjem jamstava , te
prava i obveze korisnika proraĉunskih sredstava (
u daljnjem tekstu : korisnici).

Ĉlanak 5.
Pri neravnomjernom prilivu sredstava u Proraĉunu
razmjerno će se smanjivati i dinamika
doznaĉavanja sredstava korisnicima .

II. STRUKTURA PRORAĈUNA
Ĉlanak 6.
Ĉlanak 2.
Opći dio Proraĉuna sastoji se od Raĉuna prihoda i
rashoda,raspoloživih sredstava iz prethodne godine
i Raĉuna zaduživanja financiranja,a posebni dio
sadrži raspored rashoda i izdataka prema vrsti i
korisnicima .
U Raĉunu prihoda i rashoda iskazani su porezni
i neporezni prihodi , drugi prihodi, primici od
općinske imovine te rashodi i izdaci za financiranje
javnih potreba
Općine Zadvarje sukladno
zakonskim i drugim propisima .
Raspoloživa
sredstva
iz
prošlih
godina
predstavljaju neutrošen sredstva viškova prihoda
za financiranje rashoda i izdataka tekuće godine .
U raĉunu zaduživanja financiranja iskazani su
primici od financijske imovine i zaduživanja i
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
za financiranje razlike u Raĉunu prihoda i
rashoda .
III. IZVRŠAVANJE PRORAĈUNA
Ĉlanak 3.
Sredstva se u Proraĉunu osiguravaju korisnicima
koji su u njegovom Posebnom dijelu odreĊeni za
nositelje sredstava po pojedinim stavkama .
Proraĉunska sredstva koristiti će se za namjene
odreĊene Proraĉunom , do visine utvrĊene u
Posebnom dijelu .
Ĉlanak 4.
Korisnici se koriste sredstvima iz Proraĉuna
sukladno sa svojim godišnjim financijskim planom
koji je usklaĊen sa Posebnim dijelom Proraĉuna.
Mjeseĉne dodjele doznaĉavaju se korisnicima
sukladno planiranim sredstvima u Posebnom dijelu
Proraĉuna .

Visina
sredstava
proraĉunske zalihe iznosi
100.000,00 ( stotisuća kuna.)kuna .
Sredstva proraĉunske zalihe mogu se,osim za hitne
i nepredvidive rashode i izdatke , koristiti i za
izvršavanje sudskih odluka (presuda , rješenja ,
nagodbi i sl.).
Sredstva proraĉunske zalihe ne mogu se koristiti
za kreditiranje .
O korištenju sredstava proraĉunske zalihe odluĉuje
općinski naĉelnik Općine Zadvarje sukladno
namjenama propisanim Zakonom.
Sredstvima proraĉunske zalihe općinski naĉelnik
može pojedinaĉno
raspolagati
do visine
69.999,00
(šezdesetdevettisuća
i
devedstodevedesetdevet kuna.) kuna .
O korištenju sredstava proraĉunske zalihe općinski
naĉelnik polugodišnje će podnosit izviješće
Općinskom vijeću .
Ĉlanak 7.
Osnovica za obraĉun plaća službenika,
namještenika i dužnosnika utvrĊuje općinski
naĉelnik suglasno postojećim propisima.
Koeficijente za obraĉun plaća službenika i
namještenika Općine utvrĊuje Općinsko vijeće na
prijedlog općinskog naĉelnika.
Naknadu za rad ĉlanova Savjeta naĉelnika koji
svoju dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog
odnosa utvrĊuje općinski naĉelnik.
U Proraĉunu su osigurana sredstva za osiguranje
službenika,namještenika i dužnosnika od posljedica
nesretnog sluĉaja .
Ĉlanak 8.
Voditelj za proraĉun i financije o izvršenju
Proraĉuna podnositi će Općinskom naĉelniku,a
općinski naĉelnik Vijeću sukladno odredbama
Zakona o proraĉunu za razdoblje sijeĉanj-lipanj,za
razdoblje sijeĉanj – prosinac 2013. godine.
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Ĉlanak 13.
Ĉlanak 9.
Općina Zadvarja može se zadužiti uzimanjem
kredita na tržištu novca i kapitala samo za
investiciju koja se financira iz proraĉuna .

Voditelj za proraĉun i financije izraĊuje i dostavlja
Općinskom naĉelniku kvartalne izvještaje o
izvršavanju Proraĉuna u rokovima propisanim
Zakonom o proraĉunu.

Zaduživanje potvrĊuje Općinsko vijeće Općine
Zadvarje uz prethodnu suglasnost Vlade Republike
Hrvatske .

Općinski naĉelnik podnosi kvartalna izvještaje o
izvršavanju Proraĉuna Općinskom vijeću u
rokovima propisanim Zakonom o proraĉunu.

Ugovor o zaduženju zakljuĉuje općinski naĉelnik .

Trgovaĉko društvo kojeg je Općina osnivaĉ ili
većinski vlasnik dužno je dostaviti godišnji izvještaj
o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i
izvještaj o radu) najkasnije u roku od mjesec dana
od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog
izvještaja utvrĊenog Zakonom o raĉunovodstvu (NN
br. 109/07).
Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog
korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog
pokrića gubitka poslovanja.

Suglasnost je obvezni
zaduživanju .

prilog

ugovora

o

Ĉlanak 10.
Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) Općine
Zadvarje za zaduživanje iz ĉlanka 9. ove Odluke
izvršavati će se u skladu sa Zakonom o proraĉunu.
Ĉlanak 11.

Ĉlanak 14.
Raspoloživim novĉanim sredstvima na raĉunu
Proraĉuna upravlja općinski naĉelnik.
Raspoloživa novĉana sredstva mogu se oroĉavati
kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim
osobama putem kratkoroĉnih zajmova poštujući
naĉelo sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oroĉavanju ili davanju kratkoroĉnih
zajmova donosi općinski naĉelnik te potpisuje i
Ugovor.

Korisnici Proraĉuna Općine Zadvarje dužni su
dostaviti općinskom naĉelniku do 15. listopada
tekuće godine financijski plan prihoda i rashoda za
narednu godinu, a do 31.01. iduće godine Izvješće
o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu

.
V.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 15.

Prihod od upravljanja raspoloživim novĉanim
sredstvima prihod su Proraĉuna.
Novĉana sredstva iz stavka 1. ovog ĉlanka mogu se
ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2013.
godine.

IV. PRIMJENA PRORAĈUNSKOG
RAĈUNOVODSTVA I FINANCIJSKO
RAĈUNOVODSTVENA
KONTROLA

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Općine Zadvarje,a
primjenjuje se od 01.sijeĉnja 2013.godine .
Predsjednica Općinskog vijeća
Milica Santrić
Klasa :400-08/12-02/01
UrBroj:2155/04-01-12-03/19
Zadvarje,08.12.2012.

Ĉlanak 12.
Proraĉun i proraĉunski korisnici primjenjuju sustav
proraĉunskog raĉunovodstva.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŢUPANIJA
OPĆINA ZADVARJE
OPĆINSKO VIJEĆE
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Izdaje : Općina Zadvarje
Tiska : Općina Zadvarje
Adresa : Općina Zadvarje,Hrvatskih branitelja 31,21255 Zadvarje
Tel./Fax.: 021/729-018, 021/729-222

