Temeljem članka 7. Zakona o proračunima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije
BiH», broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), članka 18. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH",
broj: 49/06 i 51/09) i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst (“Sl.
glasnik općine Prozor-Rama” 3/01), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana
19.12.2019. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Prozor-Rama za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Prozor-Rama za 2020.
godinu, i to tako da se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
proračuna i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i jamstva,
upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, ovlasti izvršne vlasti u izvršavanju proračuna za 2020.
godinu, kazne za neispunjenje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od bilance prihoda i rashoda.
U bilanci prihoda i rashoda iskazuje se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i
primitci, te izdatci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine na temelju
zakonskih i drugih propisa.
Članak 3.
U cilju osiguranja transparentnosti, Proračun Općine Prozor – Rama prikazuje ukupno i
po pojedinim klasama, glavnim kategorijama, podkategorijama, glavnim grupama,
podgrupama, analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima kontnog plana.
Članak 4.
Sredstava Proračuna osiguravaju se naplatom javnih prihoda sukladno Zakonu, putem
depozitnog računa otvorenog na ime Općine Prozor – Rama.
Obavljanje transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio računa
Proračuna.
Članak 5.
Proračun se izvršava na temelju godišnjih, po potrebi i polugodišnjih, kvartalnih ili
mjesečnih, planova izvršenja Proračuna a sukladno s njegovom likvidnošću.

Članak 6.
Proračun općine Prozor – Rama za 2020. će se izvršiti po slijedećim prioritetima:

1. plaće i naknade korisnika proračuna
2. otplate zajmova i kamata
3. tekući transferi i subvencije
4. izdaci za materijal i usluge
5. izdaci za kapitalna ulaganja
6. ostalo

Članak 7.
Odsjek za financije je obvezan Općinskom načelniku dostavljati kvartalno izvješće o
izvršenju Proračuna, a Općinski Načelnik je obvezan Općinskom vijeću dostavljati izvješće
o izvršenju Proračuna, kvartalno, polugodišnje i godišnje.
Članak 8.
O korištenju sredstava tekuće rezerve odlučuje Općinski načelnik o čemu godišnje
izvješćuje Općinsko vijeće.
Članak 9.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa poveća djelokrug ili nadležnost korisnika
proračunskih sredstava što zahtjeva i povećava sredstva ili se osnuje novi korisnik,
sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz tekuće pričuve Proračuna.
Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što
zahtjeva smanjenje sredstava ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove
troškove prenose se u tekuću pričuvu Proračuna.
Članak 10.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Rješenje o povratu tih prihoda donosi Općinski Načelnik.
Članak 11.
Neizmirene obveze iz prethodne godine iskazane u poslovnim knjigama izmirivati će se iz
ušteda planiranih rashoda za te namjene za tekuću godinu sukladno likvidnim
mogućnostima Proračuna s prioritetima koje će utvrditi Općinski Načelnik prilikom
usklađivanja rashoda s ostvarenim prihodima.
Članak 12.
Za potrebe prevazilaženja opravdanih deficitarnih situacija u Proračunu općine Prozor –
Rama, Općina se može zaduživati na način utvrđen Zakonom o Proračunima u F BiH.
O visini zaduživanja i garanciji Općine odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog
načelnika.
Kratkoračno zaduživanje radi financiranje deficita iz gotovinskog tijeka otplatit će se
tijekom fiskalne godine i niti u jednom vremenskom razdoblju tijekom fiskalne godine ne
moće prijeći 5% ostvarnih prihoda bez primitka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Članak 13.
Reviziju Proračuna općine Prozor -Rama za 2018.godinu vrši Ured za reviziju Proračuna u
FBiH, sukladno Zakonu o Proračunima Federaciji Bosne i Hercegovine("Službene novine
F BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i Jedinica za internu
reviziju formirana sukladno odredbama članaka 8. Pravilnika o kriterijima za
uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u F BiH ("Službene novine
FBiH", broj: 82/13).
Nadzor nad uporabom javnih prihoda od strane korisnika obavlja se na način propisan u
članku 79.– 85. Zakona o Proračunima u F BiH i na način propisan u članku 12. Zakona
o riznici u F BIH ("Službene novine F BiH", broj: 26/16), kao i odredbama Uredbe o
proračunskom nadzoru u FBiH ("Službene novine F BiH", broj: 34/14).
Članak 14.
Odgovorna osoba korisnika, nositelj izvršne vlasti, kao i druga osoba odgovorna za
Proračun kaznit će se za prekršaj koji napravi, sukladno odredbama članka 78. Zakona o
proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine Federacije BiH», broj: 102/13,
9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16).

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku
Općine Prozor-Rama”.
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