
Na temelju članka 22. do 26. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94) i 

članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Županije splitsko-

dalmatinske", broj 11/01) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, na svojoj 

15. sjednici održanoj 12. prosinca 2002. donijela je 

 

ODLUKU 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 

2003. GODINU 

  

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 

Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), 

način njegovog izvršavanja, upravljanje županijskom imovinom i dugovima, te prava i 

obveze ovlaštenih korisnika Proračuna i proračunskih korisnika. 

 

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA 

 

Članak 2. 

 

 Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te 

Računa financiranja, a Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka po nositeljima 

izvršenja Proračuna - razdjelima i glavama, te vrstama i namjenama - pozicijama. 

 

 U Računu prihoda i primitaka iskazuju se prihodi od poreza, pomoći, prihodi od 

imovine, prihodi od prodaje roba i usluga, te ostali prihodi i primici od financijske 

imovine i zaduživanja. 

 

 Rashodi i izdatci iskazuju troškove za zaposlene, materijalne i financijske rashode, 

subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske 

imovine te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. 

 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 

 

Članak 3. 

 

  Prava i odgovornosti za izvršavanje Proračuna u cijelosti ima Župan. 
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Članak 4. 

 

 Sredstva iz Posebnog dijela Proračuna osiguravaju se po ovlaštenju iz ove Odluke 

upravnim odjelima, Zavodima i Tajništvu (u daljnjem tekstu: "Izvršitelji") u svrhu 

financiranja javnih rashoda. 

 

Članak 5.  

 

 Imenovani Izvršitelji koji imaju prava i odgovornosti za korištenje sredstava u 

skladu sa ovom Odlukom su: 

 

- u razdjelu 1. - tajnik; 

- u razdjelu 2. - pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije; 

- u razdjelu 3. - pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti; 

- u razdjelu 4. - pročelnik Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave; 

- u razdjelu 5. - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne 

poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša; 

- u razdjelu 6. - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu; 

- u razdjelu 7. - pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo; 

- u razdjelu 8. - ravnatelj Zavoda za bolesti ovisnosti; 

- u razdjelu 9. - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje. 

 Za provedbu cjelovitog postupka javne nabave u izdatcima radi izvršavanja 

zajedničkih funkcija upravnih tijela sukladno Zakonu, odgovoran je pročelnik Službe 

zajedničkih poslova. 

 

 Za zakonito korištenje sredstava u skladu sa ovom Odlukom, imenovani Izvršitelji 

iz prethodnog stavka odgovorni su Županu. 

 

Članak 6. 

 

 Izvršitelji iz članka 5. smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su 

određene Proračunom, programima javnih potreba društvenih i ostalih djelatnosti te 

odlukama, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu, na razdjelima i 

pozicijama. 

 Program javnih potreba društvenih djelatnosti donosi Županijska skupština zajedno 

sa proračunom za tekuću godinu. 

 Programe ostalih djelatnosti (infrastrukture i zaštite okoliša, svih djelatnosti u 

gospodarstvu, pomorstvu i lokalnoj samoupravi) donosi Županijsko poglavarstvo 

najkasnije do konca veljače 2003. godine. 

  

Članak 7. 

 

 Sredstva Posebnog dijela Proračuna mogu se koristiti isključivo nakon donošenja 

programa sukladno odredbama iz prethodnog članka. 
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 Županijsko poglavarstvo donosi odluke o rasporedu sredstava po potonjim 

namjenama i krajnjim korisnicima u skladu sa donesenim Programima. 

 Županijsko poglavarstvo može ovlastiti pročelnike upravnih odjela da do 

određenog iznosa ili za pojedine vrste izdataka vrše raspored bez posebne odluke 

Poglavarstva. 

 Pročelnici upravnih odjela dužni su prije svake raspodjele po krajnjim korisnicima 

za to zatražiti i dobiti suglasnost Župana, odnosno njegovih zamjenika koje on ovlasti za 

pojedine djelatnosti. 

 

 

Članak 8. 

 

 Sredstva namijenjena za prijenose trgovačkim društvima mogu se koristiti 

isključivo putem ugovorenog određenja međusobnih prava i obveza. 

 Sredstva se prenose nakon ispunjenja obveze uz predočenje dokumentacije o 

izvršenju ugovorene obveze (račun, troškovnik, zakonski postupak nabave i sl.), odnosno 

avansno uz osiguranje zakonskim sredstvima. 

 

Članak 9. 

 

 Sredstva namijenjena za sufinanciranje djelatnosti proračunskih korisnika 

(ustanova u kulturi, zaštiti okoliša, predškolskom odgoju, vatrogastvu, tehničkoj kulturi i 

ostale), prenosit će se tromjesečno, temeljem donijetog godišnjeg financijskog plana za 

2003. 

 Prijenosi sredstva iz prethodnog stavka izvršavat će se početkom svakog 

tromjesečja, temeljem zahtjeva ustanova, a u skladu sa člankom 17. ove Odluke i uz 

predočenje svog financijskog plana. 

 

 

Članak 10. 

 

 Sredstva namijenjena tekućim izdatcima decentraliziranih djelatnosti, škola, 

centara za socijalnu skrb te domova za starije i nemoćne osobe (dalje: Korisnici) 

doznačuju se mjesečno, najviše do 1/12 godišnjeg plana za financiranje rashoda i 

izdataka na razini pojedinih djelatnosti. 

 Prijenosi iz prethodnog stavka izvršavaju se u skladu sa planom izdataka i stvarnim 

troškovima ustanova, do razine kriterija minimalnog standarda i propisane visine obveze. 

 Županijsko poglavarstvo će posebnom odlukom u skladu sa propisom donijeti 

mjerila za raspoređivani sredstava osnovnim i srednjim školama sa razradom svih 

posebnosti u odnosu sa Korisnicima. 

 

Članak 11. 

 Korisnici su obvezni na temelju zakonskih mjerila i odluke iz članka 10. te na 

temelju iznosa predviđenih Proračunom, sastaviti financijski plan tekućih izdataka za 

cijelu godinu i po mjesecima za dio koji se financira iz Županijskog proračuna. 

 Takav financijski plan usvaja Vijeće ustanove a potvrđuje županijsko nadležno 

tijelo. 
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 Korisnici su obvezni po isteku mjeseca za koji su primili sredstva u visini 1/12 

godišnjeg plana, u propisanom roku dostaviti raspored takvih sredstava na ostvarene 

rashode: 

  Usklađenje sa stvarnim rashodima Korisnika provodit će se kvartalno. 

  

Članak 12. 

 

 Sredstva za kapitalne potpore i donacije Korisnicima iz članka 10. te 

zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Županije i Kliničkoj bolnici "Split" prenose se 

temeljem donijetih Programa i Odluke Poglavarstva, a nakon što Korisnik provede 

zakonski postupak nabave robe, usluga i radova. Prijenos sredstava kapitalnih potpora 

uvjetuje se sklapanjem ugovora o financiranju kapitalnog projekta između Županije i 

Korisnika (naručitelja). 

 

 

Članak 13. 

 

 Sredstva za sufinanciranje kapitalne izgradnje cesta namijenjena Županijskoj 

upravi za ceste prenose se nakon donošenja Programa izgradnje županijskih cesta u 

skladu sa dinamikom priliva iz članka 17. 

 Prijenos sredstava iz prethodnog stavka izvršavat će se početkom svakog 

tromjesečja temeljem zahtjeva Ustanove uz predočenje Financijskog plana građenja 

cesta. 

Članak 14. 

 

 Pomoći općinama i gradovima te njihovim pr6računskim korisnicima prenose se 

za tekuće i kapitalne potrebe u skladu sa programima i odlukama iz članka 7. ove 

Odluke. 

 Odobrena sredstva pomoći iz Državnog proračuna za 2003.g. raspoređuju se na 

općine i gradove u zakonskom roku a prema kriterijima i odluci Županijskog 

poglavarstva u skladu sa propisanim načinom raspolaganja takvim sredstvima. 

 

Članak 15. 

 

 Potpore za otplate kredita za vodoopskrbnu izgradnju i odvodnju otpadnih voda za 

koja su izdata Županijska jamstva mogu se izvršavati cesijom umjesto krajnjim 

korisnicima (općinama, gradovima i komunalnim poduzećima) izravno glavnom 

kreditnom dužniku - Hrvatskim vodama, Zagreb, prema odluci Županijskog poglavarstva. 

 U slučaju aktiviranja županijskih jamstava od strane HBOR-a Zagreb i Hrvatskih 

voda Zagreb kao kreditora u postupku vodoopskrbne izgradnje, Županija će aktivirati 

primljena sredstva osiguranja prema općinama i gradovima. 
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Članak 16. 

 

 U svrhu nadzora nad namjenskim korištenjem proračunskih sredstava Korisnici iz 

članka 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. dužni su dostavljati nadležnim upravnim odjelima 

izvješća o utrošku doznačenih sredstava županijskog proračuna. 

  Posebna propisana financijska izvješća dužni su dostavljati Korisnici iz članka 9., 

10., 11. i 12. ove Odluke. 

Članak 17.  

 

 Radi usklađivanja sa dinamikom priliva i odliva sredstava, ovlašćuje se Upravni 

odjel za proračun i financije da sačini tromjesečni plan dinamike korištenja sredstava po 

razdjelima i glavama. 

 Izvršitelji će u skladu sa zadanom dinamikom sačiniti operativni plan korištenja 

sredstava unutar razdjela i glava kod čega će odrediti redoslijed prioriteta. 

 Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u 

izvršavanju obveza imat će sredstva za redovnu djelatnost odjela i službi i drugi izdaci 

koje odredi Župan. 

 U slučaju neravnoteže, Upravni odjel za proračun i financije može privremeno 

obustaviti izvršenje pojedinih naloga do razdoblja kada to dopuštaju planovi priliva pri-

hoda Proračuna. 

 

Članak 18. 

 

 Neraspoređeni dio Proračuna čine sredstva tekuće zalihe, koja se koriste za hitne i 

nepredviđene izdatke. 

 O korištenju sredstava tekuće zalihe Proračuna odlučuje Županijsko poglavarstvo. 

 Župan može raspolagati sredstvima tekuće zalihe u pojedinačnim iznosima do 100.000 

kuna. 

O korištenju sredstava tekuće zalihe Župan izvještava Županijsko poglavarstvo 

mjesečno, a Županijsku skupštinu polugodišnje. 

 

 

 

IV.  UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKOM IMOVINOM, KORIŠTENJE  

        SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TE ZADUŽIVANJA,   

        DEPONIRANJA I DAVANJA JAMSTVA 

Članak 19. 

 

 Sva županijska materijalna i nematerijalna imovina, financijska i nefinancijska te 

obveze evidentiraju se u glavnim i pomoćnim poslovnim knjigama, po organizacijskim 

jedinicama i zaduženim odgovornim osobama. 

 Stanje imovine i obveze utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je 

sastavni dio godišnjeg obračuna proračuna. O rezultatima popisa odluku donosi Župan. 

 Nabava županijske imovine provodit će se temeljem Plana nabave izrađenog od 
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strane Službe zajedničkih poslova najkasnije do 31. siječnja 2003., a svojom Odlukom 

ga potvrđuje Župan. 

Članak 20. 

 

 

   Sredstva za obavljanje županijske djelatnosti koristit će se štedljivo i do planirane razine 

namjenskih pozicija. 

 

Sredstva za plaće i naknade zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija iz 

donijetih akata i visine planiranih proračunskih sredstava. 

 Iznos osnovice za obračun plaća zaposlenih te vijećničkih i dužnosničkih naknada 

utvrđuje se odlukom Županijskog poglavarstva. 

 Ostala materijalna prava i naknade troškova zaposlenih utvrđuju se u skladu s 

Pravilnikom o korištenju sredstava za materija1ne izdatke i ostalih materijalnih prava 

dužnosnika i zaposlenika (Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske 02/99) ili 

drugim pojedinačnim odlukama Župana. 

 

Članak 21. 

 

 Zaduživanje, pozajmljivanje i izdavanje jamstava provodit će se u skladu sa 

zakonom i dopuštenom gornjom granicom zaduženosti. 

 Odluke iz prethodnog stavka donosi za kapitalnu izgradnju Županijska skupština, a 

Županijsko poglavarstvo za dio koji se odnosi na kratkoročno pozajmljivanje i 

zaduživanje unutar jedne proračunske godine. 

 

Članak 22. 

             Privremeno slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan. 

 Slobodna novčana sredstva mogu se temeljem Odluke Župana oročiti kratkoročno 

uvažavajući bonitet banke, na način da takav postupak ne ugrozi likvidnost Proračuna. 

  

Članak 23. 

 

 Odnosi sa Uredom državne uprave - Split, u pogledu financiranja nadoknade dijela 

zajedničkih rashoda, regulirat će se ugovorom. 

 

Članak 24. 

 

  Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju izdataka iz Posebnog dijela Proračuna 

rješavaju se Izmjenama i dopunama proračuna, odnosno njegovim uravnoteženjem, a 

podnose se Županijskoj skupštini na donošenje. 

 Preraspodjela izdataka unutar razdjela, na razini pozicije ne može biti veća od 5 % 

na teret sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje bez prethodne suglasnosti 

Županijskog poglavarstva. 
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Članak 25. 

 

 Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih 

prihoda. Pogrešno terećeni rashodi rješavaju se na teret tih sredstava. 

 

Članak 26. 

 

  Proračun se izvršava do 31. prosinca 2003. godine, odnosno do zakonom utvrđenog 

roka. 

 Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2003. godine, podmirit 

će se iz proračuna naredne fiskalne godine. 

 Sredstva koja nisu namjenski utrošena do 31. prosinca 2003. i za koja nisu preuzete 

ugovorene obveze prenose se u proračun naredne godine za druge potrebe. 

 Odredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na namjenske potpore, te na sredstva 

osigurana po posebnim propisima. 

 

 

V. ZAKLJUČNA ODREDBA 

 

Članak 27. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Županije 

splitsko-dalmatinske". 

KLSA: 021-04/02-02/135 

URBROJ: 2181/1-01-02-01 

Split, 12.prosinca 2002.g. 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK 

                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE: 

 

                                             Doc. dr. sc. Mihovil Biočić, v.r. 

 

 

 


