Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 31. Statuta Općine Konavle ("Službeni glasnik Općine Konavle" broj 6/14 – pročišćeni tekst,
4/16, 2/18) Općinsko vijeće Općine Konavle, na 8. sjednici održanoj 6. rujna 2018. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Konavle za 2018. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu ("Službeni glasnik
Općine Konavle" broj 13/17, dalje u tekstu: Odluka) u članku 31. mijenja se stavak 1., stavak 2 i
stavak 3. i glase:
„Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje
Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Evidenciju instrumenata osiguranja plaćanja primljenih od pravnih osoba kao sredstvo
osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga vode nadležni upravni odjeli, kao i
evidenciju izdanih instrumenata osiguranja plaćanja, kojima se na teret proračuna stvaraju obveze.
Obvezuju se nadležni upravni odjeli da sve instrumente osiguranja plaćanja pribavljene kroz
provedbu postupaka nabave, odnosno primljene od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate
potraživanja ili izvođenja radova i usluga, čuvaju na primjeren način u sefu.“
Članak 2.
U članku 31. dodaje se stavak 4.,5. i 6. koji glase:
„Evidenciju instrumenata osiguranja, odnosno evidenciju primljenih instrumenata osiguranja
plaćanja i evidenciju danih instrumenata osiguranja plaćanja, nadležni upravni odjeli su obvezni
dostaviti Upravnom odjelu za proračun i financije najmanje dva puta godišnje i to do 15. srpnja
tekuće godine za prvo polugodište tekuće godine i do 20. siječnja za prethodnu proračunsku
godinu.
Na temelju evidencija nadležnih upravnih tijela, Upravni odjel za proračun i financije će u
Glavnoj knjizi izvanbilančnih zapisa provesti vrijednosno evidentiranje.
Obvezuju se nadležni upravni odjeli da vode evidenciju potencijalnih obveza po osnovi
sudskih sporova u tijeku, te da navedenu evidenciju dostavljaju Upravnom odjelu za proračun i
financije najmanje dva puta godišnje i to do 15. srpnja tekuće godine za prvo polugodište tekuće
godine i do 15. siječnja za prethodnu proračunsku godinu. Navedena evidencija je sastavni dio
financijskih izvještaja kao i Polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.“
Članak 3.
U članku 39. mijenja se stavak 1. i glasi:
„Općina se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala, samo za
investiciju koja se financira iz općinskog proračuna i koju potvrdi Općinsko vijeće. Općina će se u
2018. godini zadužiti do ukupnog iznosa 3.000.000,00 kn, koji je iskazan u Računu zaduživanja /

financiranja Proračuna za 2015. godinu, za potrebe financiranja projekta Rekonstrukcija javne
rasvjete – Povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete (K209204).“
Članak 4.
U članku 39. mijenja se stavak 6. se i glasi:
„Očekivani iznos ukupnog kreditnog duga (zaduženja) Općine na kraju 2018. godine iznosi
16.250.000,00 kn (kamate i glavnica).“
Članak 5.
U članku 42. mijenja se stavak 7. se i glasi:
„Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske 2018. (kreditna zaduženja Općine,
dana jamstva i dane suglasnosti) iznosi 28.450.000,00 kn.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Konavle".
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