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      Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. 

Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 07/13 - 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 31. sjednici, održanoj dana 

21. 12. 2016. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna 

 Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu 

 
Članak 1. 

 

      Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 

2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i 

izdacima. 

 

Članak 2. 

 

      U izvršavanju Proračuna primjenjuju se Odredbe Zakona o proračunu. 

 

Članak 3. 

 

      Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i 

izdataka utvrđeni u Proračunu su maksimalne svote. 

 

Članak 4. 

 

      Prihodi ostvareni od najma poslovnog prostora i ostalih vlastitih prihoda, smatraju se 

prihodima ostvarenim od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti. 

 

Članak 5. 

 

      Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je načelnik Općine Sveti Martin na Muri. 

      Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 

      Sredstva se koriste za namjene koje su određene proračunom, odnosno izmjenama i 

dopunama proračuna tijekom proračunske godine. 

 

Članak 6. 

 

      Nabava roba i usluga pojedinačne procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno 

nabava radova do 500.000,00 kn koji su predviđeni ovim Proračunom, ovlašten je provesti 

načelnik. 

      Nabave roba i usluga čija pojedinačna procijenjena vrijednost iznosi više od 200.000,00 

kuna, odnosno nabava radova čija pojedinačna vrijednost iznosi više od 500.000,00 kn 

provodi Povjerenstvo za javnu nabavu uz suglasnost Općinskog vijeća, a u skladu sa 

Zakonom o javnoj nabavi. 
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Članak 7. 

 

      Zaduživanje Općine na teret Proračuna u skladu sa propisima, odobrava Općinsko vijeće. 

Ugovor o zaduživanju zaključuje načelnik. 

 

 

Članak 8. 

 

      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, 

a primjenjivati će se od 01. 01. 2017. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 

 

 
     KLASA: 400-08/16-01/01 

     URBROJ: 2109-17/16-01/10 

     SVETI MARTIN NA MURI, 21. 12. 2016. 
 

 

 

                                                                                                                     PREDSJEDNIK 

                                                                                           OPĆINSKOGA VIJEĆA 

 

                                                                                              Dražen CRNČEC 

 


