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Temeljem odredbi članka 6. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i članka 28. Statuta Općine Kolan 
(«Službeni glasnik» Zadarske županije, broj 17/2009), Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 6. sjednici održanoj  
21. prosinca 2009. godine, d o n o s i: 
 
 

ODLUKU 
o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2010. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Ovom se odlukom utvrđuje način izvršavanja Proračuna Općine Kolan za 2010. godinu (u daljnjem tekstu 
Proračun), upravljanje rashodima/izdacima i prihodima/ primicima Proračuna, prava i obveze korisnika proračuna te 
upravljanje imovinom i dugovima. 

 
Članak 2. 

 Opći dio Proračuna sadrži ukupan iznos planiranih rashoda/izdataka i prihoda/primitaka, Bilancu rashoda i 
prihoda te Račun financiranja. 

 U Bilanci rashoda i prihoda (u daljnjem tekstu Bilanca) iskazani su planirani rashodi/izdaci i prihodi / primici 
prema ekonomskoj klasifikaciji razvrstane po prirodnim vrstama. 
 Račun financiranja iskazuje zaduživanje i otplatu duga Proračuna, a što je povezano s financiranjem salda 
bilance. 
 Poseban dio Proračuna sadrži raspored ukupno planiranih rashoda/izdataka po organizacijskoj i ekonomskoj 
klasifikaciji prema njihovoj namjeni. 
 
 

Članak 3. 
 Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim 
osobama putem pozajmice, pod uvjetom da ne ometa redovito izvršenje rashoda/izdataka. 

 
Članak 4. 

 Namjenska sredstva dobivena iz proračuna drugih razina uprave utrošit će se u skladu s ugovorenom 
namjenom u odobrenom iznosu. 

 
Članak 5. 

 Proračun se izvršava od 01.siječnja do 31. prosinca 2010. godine. 

 Samo naplaćeni prihodi i primljeni primici u kalendarskoj godini jesu prihodi/primici Proračuna za 2010. 
godinu. 
 U slučaju ostvarivanja proračunskog viška isti će se usmjeriti u vraćanje prispjelih odnosno ranijih obveza. 
 
 

Članak 6. 
 Ova odluka objavljuje se u «Službenom glasniku» Zadarske županije», a primjenjuju se od 01. siječnja 2010. 
godine. 
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